
 

Samfélags- og náttúrufræði 

Kennsluáætlun vor 2020 

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

VIKA VIÐFANGSEFNI    EFNISTÖK     NÁMSEFNI ANNAÐ          

6.-10. janúar 

 

Þrettándinn 

Jörð í alheimi  Sólin okkar, reikistjörnurnar átta, 
stjörnumerki o.fl. 

Auðvitað jörð í alheimi bls 4- 14  

13.-17. janúar 
Jörð í alheimi Sólin okkar, reikistjörnurnar átta, 

stjörnumerki o.fl.  
Auðvitað jörð í alheimi bls 4- 14 
 
 

 

20-.24. jan 

24. bóndadagur 
Jörð í alheimi Sólin okkar, reikistjörnurnar átta, 

stjörnumerki o.fl. 
Auðvitað jörð í alheimi bls 4- 14 
Vinnum verkefni á blaðsíðu 14 

 

27.-31.jan 

30.samskiptad. 

Jörð í alheimi Árstíðir, tunglið, sólmyrkvi, 

tunglmyrkvi o.fl. 

Auðvitað jörð í alheimi bls 15-21 og 

vinnum verkefni á bls. 21 

 

3.-7. febrúar 

 
Jörð í alheimi  Aldur jarðarinnar og breytingar sem 

hafa orðið 

Auðvitað jörð í alheimi bls 22-23 og 
bls 28-31 og svara spurningum bls. 
31 

 

10.-14. febrúar 
Jörð í alheimi  Veltum fyrir okkur mótun landsins, 

jarðskjálftum og eldgosum. 

Auðvitað – jörð í alheimi bls. 32 - 37  

17.-21. Febrúar 

(3 kennsludagar) 

17. og 18. vetrarfrí 

23. konudagur 

Jörð í alheimi  Höldum áfram að vinna með mótun 

lands, jarðskjálftum og eldgosum 

ásamt því að skoða þau áhrif sem 

eldgos hafa á ásýnd landsins 

Auðvitað – jörð í alheimi, lesum bls. 
32-37 og vinnum verkefni á bls. 37 

 



 

24.-28. Febrúar 

26.öskudagur 

Jörð í alheimi Ræðum hvað hefur áhrif á veðrið hjá 

okkur. Veltum fyrir okkur 

lofthjúpnum 

Auðvitað – jörð alheimi bls. 52 - 60 
 

 

2.-6. Mars 

 

Jörð í alheimi Veltum fyrir okkur 

gróðurhúsaáhrifum, útfjólubláum 

geislum og ósonlaginu 

Auðvitað – jörð í alheimi bls. 52 - 
60. Svörum spurningum á bls. 60 

 

9.-13. mars  

 

 
Jörð í alheimi 

Skoðum veðurfar á Íslandi og spáum í 
hvað hefur áhrif á það. 

Auðvitað – jörð í alheimi bls. 61 – 
69. Vinnum verkefni á bls. 69. 

 

16.-20. mars 

Ísland 
 
 

Landshlutar- Vesturland. Skoðum 

landsvæðið m.a helstu þéttbýlisstaði 

og sögustaði sem og svæði í 

náttúrunni. Undirbúum okkur í 

leiðinni fyrir þemaverkefnið sem 

unnið verður. 

Ísland veröld til að njóta bls 31-37 í 

lesbók 

 
Ísland veröld til að njóta vinnubók 
bls 16 – 20 

 

23.-27. mars 

 

 
Ísland 
 

Landshlutar – Vestfirðir 
Skoðum landsvæðið m.a helstu 

þéttbýlisstaði og sögustaði sem og  

svæði í náttúrunni. Undirbúum okkur 

í leiðinni fyrir þemaverkefnið sem 

unnið verður. 

Ísland veröld til að njóta bls 38-43 í 
lesbók 
 
Ísland veröld til að njóta vinnubók 
bls 21- 24  

 

 

30.mars-3.apríl 

3. árshátíð 

skólans 

Ísland 
 

Landshlutar- Norðurland vestra 
Skoðum landsvæðið m.a helstu 

þéttbýlisstaði og sögustaði sem og  

svæði í náttúrunni. Undirbúum okkur 

í leiðinni fyrir þemaverkefnið sem 

unnið verður. 

 
 

Ísland veröld til að njóta bls 44-49 í 
lesbók 
 
Ísland veröld til að njóta vinnubók 
bls 25 – 29  

 



 

6.-13. apríl 

 

 
P á s k a l e y f i 

14.-17. Apríl 

(4 kennsludagar) 

Ísland 
 

Landshlutar – Norðurland eystra 
Skoðum landsvæðið m.a helstu 

þéttbýlisstaði og sögustaði sem og  

svæði í náttúrunni. Undirbúum okkur 

í leiðinni fyrir þemaverkefnið sem 

unnið verður. 

Ísland veröld til að njóta bls 50-57 í 
lesbók 
 
Ísland veröld til að njóta vinnubók 
bls 30 – 33  

 

20.-24. Apríl 

(4 kennsludagar) 

23. sumardagurinn 

fyrsti 

Ísland 
 

Landshlutar – Austurland 
Skoðum landsvæðið m.a helstu 

þéttbýlisstaði og sögustaði sem og  

svæði í náttúrunni. Undirbúum okkur 

í leiðinni fyrir þemaverkefnið sem 

unnið verður. 

Ísland veröld til að njóta bls 58 - 65 í 
lesbók 
Ísland veröld til að njóta vinnubók 

bls 34 - 37  

 

 

27.apríl-1. Maí 

(1 kennsludagur) 

28.Mörtuganga 

29.apríl-2.maí 

vinnuferð 

Ísland 
 

Landshlutar – Suðurland 
Skoðum landsvæðið m.a helstu 

þéttbýlisstaði og sögustaði sem og  

svæði í náttúrunni. Undirbúum okkur 

í leiðinni fyrir þemaverkefnið sem 

unnið verður. 

 

Ísland veröld til að njóta bls 66-77 í 
lesbók 
 
Ísland veröld til að njóta vinnubók 

bls 38-43  

 

4-8. maí 

Ísland 
 

Landshlutar – Suðurnes 
Skoðum landsvæðið m.a helstu 

þéttbýlisstaði og sögustaði sem og  

svæði í náttúrunni. Undirbúum okkur 

í leiðinni fyrir þemaverkefnið sem 

unnið verður. 

Ísland veröld til að njóta bls 78-79 í 
lesbók 
 
Ísland veröld til að njóta vinnubók 
bls 44-46  

 



 

      11.-15. Maí 

(3 

kennsludagar) 

12.samskiptadagur 

Ísland 
 

Höfuðborgarsvæðið  
 

Ísland veröld til að njóta bls 80-83 í 
lesbók  
 
Ísland veröld til að njóta vinnubók 
bls 47-53 

 

18.-22. Maí 

(4.kennsludagar) 

21.Uppstigningar-

dagur 

Ísland 
 

Þemaverkefni um Ísland Ísland veröld til að njóta  

25.-29. maí  Ísland 
 

Þemaverkefni um Ísland Ísland veröld til að njóta  

                      


