
 

Kennsluáætlun vor 2018 

Kennsluáætlun þessi tekur mið af hæfniviðmiðum sem fram koma í Aðalnámskrá Grunnskóla og skólanámskrá Grunnskóla Grindavíkur 

VIKA VIÐFANGSEFNI    EFNISTÖK     NÁMSEFNI ANNAÐ          

15.-19. janúar 

19. janúar: 

Bóndadagur 

Kort og loftmyndir (fjallað um 
bauganet, tímabelti, kortagerð og 
kortalestur). 

Kort skoðuð, nemendur finna staði á 
korti út frá bauganeti. 
 
Verkefni unnin með höfuðáttirnar.  

Blaðsíða 4-9 í Norðurlöndum. 
 
Vinnubók bls 2-8 

 

22.-26. janúar Kort og loftmyndir (fjallað um 
bauganet, tímabelti, kortagerð og 
kortalestur). 

Kort skoðuð, nemendur finna staði á 
korti út frá bauganeti. 
 
Verkefni unnin með höfuðáttirnar.  
 
Verkefnin unnin með kort, hlutföll og 
tímabelti. 

Blaðsíða 4-9 í Norðurlöndum. 
 
Vinnubók bls 9-16 (geyma bls 15) 

Kahoot úr efni bókarinnar. 

29. jan – 2. feb 

Samskiptadagur 

31. Jan 

Dagur 

stærðfræðinnar 

2.feb 

 

Norðurlönd (fjallað um landshætti 

og landmótun, loftslag og 

gróðurbelti. Lifnaðarhætti, 

auðlindir, lífsskilyrði, tungumál, 

menningu, trúarlíf og stjórnarfar.) 

Verkefni unnin sem tengjast 
einkennum Norðurlandanna, 
lífsskilyrði, menningu, stjórnarfar og 
fleira. 
 
Nemendur vinna krossglímu úr 
orðum sem tengjast kaflanum. 

Blaðsíður 10-25 í Norðurlöndum.  
 

5. -9.feb Norðurlönd (fjallað um landshætti 
og landmótun, loftslag og 
gróðurbelti. Lifnaðarhætti, 
auðlindir, lífsskilyrði, tungumál, 
menningu, trúarlíf og stjórnarfar.) 

Verkefni unnin sem tengjast 
einkennum Norðurlandanna, 
lífsskilyrði, menningu, stjórnarfar og 
fleira. 
 
Nemendur vinna krossglímu úr 
orðum sem tengjast kaflanum. 

Blaðsíður 10-25 í Norðurlöndum.  
 
 



 

12. -16. feb 

12. feb: 

bolludagur 

13. feb 

sprengidagur 

14. öskudagur 

Norðurlönd (fjallað um landshætti 
og landmótun, loftslag og 
gróðurbelti. Lifnaðarhætti, 
auðlindir, lífsskilyrði, tungumál, 
menningu, trúarlíf og stjórnarfar.) 

Verkefni unnin sem tengjast 
einkennum Norðurlandanna, 
lífsskilyrði, menningu, stjórnarfar og 
fleira. 
 
Nemendur vinna krossglímu úr 
orðum sem tengjast kaflanum. 

Blaðsíður 10-25 í Norðurlöndum.  

19. -23. feb  Hópverkefni - ferðaskrifstofa Nemendur vinna í hópum og hver hópur 
vinnur að ákveðnum verkefnum við að 
setja upp ferðaskrifstofu. Unnin verða 
veggspjöld, kynningar og bæklingar. 

  

26.feb - 2. mars 

28. 

skipulagsdagur 

 Hópverkefni - ferðaskrifstofa Nemendur vinna í hópum og hver hópur 
vinnur að ákveðnum verkefnum við að 
setja upp ferðaskrifstofu. Unnin verða 
veggspjöld, kynningar og bæklingar. 

  

5. - 9. mars 

7. – 9. mars 

samræmdpróf í 

9. bekk 

 Hópverkefni - ferðaskrifstofa Nemendur vinna í hópum og hver hópur 
vinnur að ákveðnum verkefnum við að 
setja upp ferðaskrifstofu. Unnin verða 
veggspjöld, kynningar og bæklingar. 

  

12. - 16. mars.  

13. mars 

árshátíð elsta 

stigs 

 Hópverkefni - ferðaskrifstofa Nemendur vinna í hópum og hver hópur 
vinnur að ákveðnum verkefnum við að 
setja upp ferðaskrifstofu. Unnin verða 
veggspjöld, kynningar og bæklingar. 

  

19. - 23. mars.     

26. -30 . mars.   Páskafrí Páskafrí 



 

2. - 6. apríl 

2. apríl annar í 

páskum 

3. apríl 

skipulagsdagur 

Páskafrí Páskafrí   

9. – 13. apríl     

16. – 20. apríl 

19. apríl 

sumardagurinn 

fyrsti 

20. apríl 

skipulagsdagur 

    

23. – 27. apríl     

30.– 4. maí 

30. Mörtuganga 

1. maí: frídagur 

verkalýðs 

    

7. – 11. maí  

10. maí 

uppstigningard

agur 

    

14. – 18. maí     



 

21. – 25. maí 

21. maí annar í 

hvítasunnu 

23. – 15. maí 

þemadagar 

    

28. maí – 1. júní 

31. maí vorgleði 

1. júní skólaslit 

    

                      


