
 

Kennsluáætlun vor 2023 

Samfélagsfræði 6. bekkur 

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

Kennari:  Eva Björg Sigurðardóttir, Guðlaug Emma Hallbjörnsdóttir og Nemanja Latinovic 

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 ANNAÐ                          

16 .- 20. janúar 

 

Bóndadagur 20.  

 

Grænland- Staðir, 

atvinnuhættir, 

náttúruauðlindir, 

tungumál, frægt fólk, 

þekktir staðir og fl. 

Lesið um landið og spjallað. 
Kort/myndbönd skoðuð og verkefni 
unnin. 

Blaðsíður 58-65 í lesbók.  

66-70 í vinnubók 

Kortabók 

 

 

23. – 27. janúar 

 

Samskiptadagur 25.  

 

Samar- Staðir, 

atvinnuhættir, 

náttúruauðlindir, 

tungumál, frægt fólk, 

þekktir staðir og fl. 

Lesið um landið og spjallað. 
Kort/myndbönd skoðuð og verkefni 
unnin. 

Blaðsíður 67-69 í lesbók.  

71-72 í vinnubók 

Kortabók 

 

30.jan -3. febrúar 

 

 

Verkefni um Norðurlönd Nemendur fá eitt land til að fjalla um 
og gera hópverkefni 

Hópaverkefni 

 

6. – 10. febrúar 

 
Verkefni um Norðurlönd 

Nemendur fá eitt land til að fjalla um 
og gera hópverkefni 

Hópaverkefni 

 

13. – 17. febrúar 

Konudagurinn 19. 
Verkefni um Norðurlönd Nemendur fá eitt land til að fjalla um 

og gera hópverkefni 
Hópaverkefni 

 



20. – 24. febrúar 

Öskudagur 22. 

Vetrarfrí 23.-24. 

 

 

 

 

Sjálfsþekking, sjálfsmynd 

og gildi.  

 

 

Unnið með sjálfsþekkingu, sjálfsmynd 

og gildi. Svona er ég... Gildi – hvað er 

mikilvægt? Sjálfsmyndin mín. 

 

Ertu? Vinnubók í lífsleikni bls. 1-5 

 

27.feb - 3. mars 

 

 
 
Hæfileikar hvers og eins, 
hvað er mikilvægt í fari vina 
og hvert stefni ég.  

 

Nemendur skrá það sem þeim finnst 
mikilvægt í fari vina sinna. Nefna það 
sem þeim finnst þeir góðir í og skoða 
hverjir hæfileikar þeirra eru. Fara yfir 
hvernig hægt er að setja sér markmið 
og fara eftir þeim og hafa trú á 
sjálfum sér.  

 

Ertu? Vinnubók í lífsleikni bls. 6-9 

 

6. -10. mars 

 

 

 

 

Tilfinningar 

Hvernig tjái ég tilfinningar 
og hvað finn ég 
 

 

Farið er yfir tilfinningar og orðaforða 
tengdan tilfinningum. Hvað er það 
sem gleður okkur eða gerir okkur 
reið. Hvernig tjáum við tilfinningar 
okkar og hvað er gott að gera við 
tilfinningarnar. 

 

Ertu? Vinnubók í lífsleikni bls. 10-14 

 

13. – 17. mars 

Árshátíð 16. 

 

 

 

Aðferðir til að tjá 

tilfinningar 

Hugsa jákvætt 

 

Unnið með aðferðir til að tjá 
tilfinningar sínar, hvað er hægt að 
gera þegar einhver kemur illa fram 
við okkur og hvernig getum við 
hugsað jákvætt. 

 

Ertu? Vinnubók í lífsleikni bls. 15-18 

 



20. – 24. mars 

 

 

Samskipti 

Virðing – sjálfsvirðing 

Vogarskál virðingar 

 

Unnið með samskipti, hvernig er 

samskiptafærnin okkar og hvað finnst 

okkur mikilvægt.  

Virðing – hvernig berum við virðingu 
fyrir okkur sjálfum og hvernig sýnum 
við öðrum virðingu. 

 

Ertu? Vinnubók í lífsleikni bls. 19-22 

 

27. – 31. mars 

 

 

 

 
Að hlusta og vera góður 
hlustandi 
 

Að tjá sig 

 

Hvernig hlustum við á aðra og 
hvernig getum við verið góðir 

hlustendur. Unnið með tjáningu, 
hvernig tjáum við okkur skýrt, hvað 
eru óskýr skilaboð og hvað eru skýr 

skilaboð.  

 

Ertu? Vinnubók í lífsleikni bls. 23-25 

 

3. – 10. apríl 

PÁSKAFRÍ 

 

    

11. – 14. apríl 

 

 

Vinir og vinátta, virðing og 
traust 
Að tilheyra 
Réttindi og skyldur 
Ábyrgð 

Unnin verkefni um vináttu, virðingu 
og traust. Hvað er samfélag, hver eru 
réttindi okkar og skyldur og hvað er 
að tilheyra.  

 Ertu? Vinnubók í lífsleikni bls. 26-32  

17. – 21. apríl 

Starfsdagur 19.. 

Sumardagurinn fyrsti 
20. 

Starfsdagur 21. 

Trúarbragðafræði Hindúatrú og Kristin trú 

texti lesinn og nemendur svara 

spurningum 

Horft á fræðslumyndband á mms.is 

Trúarbragðavefurinn 

mms.is 

 

Kahoot – Hindú 
https://play.kahoot.it/#/?quiz
Id=687d6136-55f3-45bb-
af17- ab898ffe2ca2 

 

24. – 28. apríl 

Mörtuganga 29. 

Trúarbragðafræði Gyðingatrú og Búddah 

Texti lesinn og nemendur svara 

Trúargragðavefurinn  

mms.is 

Kahoot Gyðingdómur 
https://play.kahoot.it/v2/?qui
zId=434eb3b3-cd09-4782-
8fea8fb9385b156e 

https://play.kahoot.it/%23/?quizId=687d6136-55f3-45bb-af17-%20ab898ffe2ca2
https://play.kahoot.it/%23/?quizId=687d6136-55f3-45bb-af17-%20ab898ffe2ca2
https://play.kahoot.it/%23/?quizId=687d6136-55f3-45bb-af17-%20ab898ffe2ca2
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=434eb3b3-cd09-4782-8fea8fb9385b156e
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=434eb3b3-cd09-4782-8fea8fb9385b156e
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=434eb3b3-cd09-4782-8fea8fb9385b156e


 spurningum 

Horft á fræðslumyndband á mms.is 

Kahoot Búddhatrú 
https://play.kahoot.it/v2/?qui
zId=5121547a-65cb-4bb0-
b738- cf9dfd970e29 

 
1. – 5. Maí 

1.maí 

Mörtuganga 2. 

 

Trúarbragðafræði Íslam 

Texti lesinn og nemendur svara 

spurningum 

Horft á fræðslumyndband á mms.is 

Trúarbragðavefurinn 

mms.is 

Kahoot – Íslam 

https://play.kahoot.it/#/?quiz

Id=ff739007-2ae5-496b-9802- 

266f4018d810 

 

8. – 12. maí 

 

 

Trúarbragðafræði Nemendum skipt í hópa og hver 
hópur fær úthlutað einni trú. 
Nemendur búa til Power point 
sýningu með upplýsingum og 
myndum tengd trúnni 

Trúarbragðavefurinn 

mms.is 

Power point 

 

15. – 19. maí 

Íþrótta- og 
leikjadagur 17. 

Uppstigningadagur 
18. 

 

 

Trúarbragðafræði Nemendum skipt í hópa og hver 

hópur fær úthlutað einni trú. 

Nemendur búa til Power point 

sýningu með upplýsingum og 

myndum tengd trúnni 

Trúarbragðavefurinn 

mms.is 

Power point 

 

22. – 26. maí 

 

Trúarbragðafræði Nemendur kynna og sýna sitt 

verkefni. 
Trúarbragðavefurinn 

mms.is 

Power point 

 

29. maí – 2. júní 

Annar í hvítasunnu 29. 

Vorhátíð 2. 

    

https://play.kahoot.it/v2/?quizId=5121547a-65cb-4bb0-b738-%20cf9dfd970e29
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=5121547a-65cb-4bb0-b738-%20cf9dfd970e29
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=5121547a-65cb-4bb0-b738-%20cf9dfd970e29
https://play.kahoot.it/%23/?quizId=ff739007-2ae5-496b-9802-%20266f4018d810
https://play.kahoot.it/%23/?quizId=ff739007-2ae5-496b-9802-%20266f4018d810
https://play.kahoot.it/%23/?quizId=ff739007-2ae5-496b-9802-%20266f4018d810


 

 

 

5. – 9. júní 

Skólaslit 5. 

 

 

    

 
Námsmat:  Sjá hæfnikort á Mentor 


