
 

Kennsluáætlun haust 2019 

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

VIKA VIÐFANGSEFNI    EFNISTÖK     NÁMSEFNI ANNAÐ          

23. ágúst 

22. 

Skólasetning 

    

26. - 30. ágúst Sólkerfið 
 
Sólin 
 
Reikistjörnur 
 
Stjörnuhimininn 

Textinn lesinn saman og umræður. 
 
Nemendur svara spurningum í 
stílabók. 
 
Hópverkefni um reikistjörnur. 

Auðvitað – Jörð í alheimi bls. 4-14 
 
stjornufraedi.is 
 
Stuttmyndir um reikistjörnur á 
monkeysee.com 

 

2.-6. 

september 

8. Dagur læsis 

Sólkerfið 
 
Sólin 
 
Reikistjörnur 
 
Stjörnuhimininn 

Textinn lesinn saman og umræður. 
 
Nemendur svara spurningum í 
stílabók. 
 
Áfram unnið með hópverkefni. 

Auðvitað – Jörð í alheimi bls. 4-21 
 
stjornufraedi.is 
 
Stuttmyndir um reikistjörnur á 
monkeysee.com 

Vinna með stjörnumerkin, 
tala um stjörnuhimininn og 
finna stjörnumerki í 
kortabók handa 
grunnskólum. 

9. -13. 

september 

 

Jörðin 

Tunglið 

Þyngdarkraftur tunglsins 

Smástirni 

Loftsteinar 

Texti lesinn saman og umræður. 
 
Nemendur svara spurningum og gera 
krossglímu í stílabók. 
 
Kynning á hópverkefni 

Auðvitað – Jörð í alheimi bls. 4-21 
 
stjornufraedi.is  
 
Sýna myndbönd af geimskotum sem 
hafa verið nýlega  

 
Svara spurningum á bls 21 



 

16. - 20. sept 

16. Dagur 

íslenskrar 

náttúru 

Jörðin 

Tunglið 

Þyngdarkraftur tunglsins 

Smástirni 

Loftsteinar 
 
Forn-, mið- og nýlífsöld. 
 
 

Texti lesinn saman og umræður. 
 
Nemendur svara spurningum í 
stílabók.  
 
Verkefni – Þórseðla og maður. 
Nemendur teikna mynd af Þórseðlu 
og manni til að sjá stærðarmuninn. 

Auðvitað – Jörð í alheimi bls. 22-27 
 
stjornufraedi.is 

 
 
Svara spurningum á bls 27 

23. – 27. 

september 

 

Hvernig Ísland varð til? 
 
Jarðskorpuflekar 
 
Jarðsaga Íslands 
 
Landmótun 
 
Innri og ytri öfl landmótunar 
t.d. eldgos 

Texti lesinn saman og umræður. 
 
Nemendur svara spurningum og gera 
krossglímu í stílabók. 
 
Verkefni – Náttúruhamfarir um allan 
heim (bls. 26). Nemendur vinna í 2-3 
manna hópum og velja viðfangsefni. 

Auðvitað – Jörð í alheimi bls 28-37 Hægt að fara í vettvangsferð 
til að skoða sprungur.  
Skoða gamlar fréttir úr 
Grindavík þegar jarðskjálftar 
urðu, 2000 og fleiri ár.  

30.sept. - 4. 

október 

1.október 

skipulagsdagur 

Hvernig Ísland varð til? 
 
Jarðskorpuflekar 
 
Jarðsaga Íslands 
 
Landmótun 
 
Innri og ytri öfl landmótunar 
t.d. eldgos 

Texti lesinn saman og umræður. 
 
Nemendur svara spurningum í 
stílabók.  
 
Áframhald á verkefni um 
náttúruhamfarir. 

Auðvitað – Jörð í alheimi bls 28-37 Eyjafjallajökull, Heimaey og 
fleiri eldgos á Íslandi.  

7. - 11. október 

 

Landmótun 
 
Innri og ytri öfl landmótunar 
t.d. eldgos 

Texti lesinn saman og umræður. 
 
Nemendur svara spurningum og gera 
krossglímu í stílabók. 

Auðvitað – Jörð í alheimi bls 38-42 
 
Myndbönd af kvistum af eldgosum 
 

Fara í vettvangsferðir í fjöru 
og hraunið og skoða muninn 
á grjótum úr fjöru og hrauni.  



 

 
 

Heimildamynd um Heimaeyjargosið 
og Surtseyjargosið. 

14. – 18. 

október 

Landmótun 
 
Innri og ytri öfl landmótunar 
t.d. eldgos 

Texti lesinn saman og umræður. 
 
Nemendur svara spurningum í 
stílabók.  
 
 

Auðvitað – Jörð í alheimi bls 42-46 
 
Myndbönd af kvistum af eldgosum 
 
Heimildamynd um Heimaeyjargosið 
og Surtseyjargosið. 

Könnun bls. 22-46 

21.- 25. 

Október 

23.okt  

samsk.dagur 

Hafið 
 
Vatn sem forsenda lífs 
 
Hringrás vatns 

Texti lesinn saman og umræður. 
 
Nemendur svara spurningum í 
stílabók.  
 
Nemendur teikna skýringarmynd sem 
sýnir hringrás vatnsins. 
 
Fjöruferð (Saltið í sjónum og Mengun 
í fjöru) 

Auðvitað – Jörð í alheimi bls 47-51 Svara spurningum í lesbók 
bls 51. 
Sjávarstraumar, velta þeim 
fyrir sér, hvaðan kemur 
vinturinn. Skoða okkar 
umhverfi.  

30. okt -1. 

nóvember 

 

Lofthjúpurinn 
 
Veðrið 
 
Mismunandi loftslag 
 
Gróðurhúsaáhrif 

Texti lesinn saman og umræður. 
 
Nemendur svara spurningum í 
stílabók.  
 
Áfram unnið með niðurstöður úr 
verkefnum fyrri viku. 
 

Auðvitað – Jörð í alheimi bls 52-55 Skýstrókur á Íslandi. Skoða 
frétt og spá aðeins í því.  
Norðurljósin, fylgjast með 
þeim.  

4. -8. 

nóvember 

8. 

Baráttudagur 

gegn einelti 

    



 

12. - 15. 

nóvember 

11.nóv. 

skipulagsdagur 

 

Lofthjúpurinn 
 
Veðrið 
 
Mismunandi loftslag 
 
Gróðurhúsaáhrif 

Texti lesinn saman og umræður. 
 
Nemendur svara spurningum í 
stílabók.  
 

Auðvitað – Jörð í alheimi bls 56-59  

18. -22. 

nóvember 

 

Loftslag á Íslandi 
 
Hafstraumar 
 
Hafís 
 
Loftstraumar 
 
Skýjagerðir 

Texti lesinn saman og umræður. 
 
Nemendur svara spurningum í 
stílabók.  
 
Verkefni um veðurmælingar (bls. 65). 
 

Auðvitað – Jörð í alheimi bls 61-65 Fréttir af hafís, skoða á 
netinu. 

25. – 29. 

Nóvember 

Loftslag á Íslandi 
 
Hafstraumar 
 
Hafís 
 
Loftstraumar 
 
Skýjagerðir 

Texti lesinn saman og umræður. 
 
Nemendur svara spurningum í 
stílabók.  
 
Verkefni um veðurmælingar (bls 65.) 
 

Auðvitað – Jörð í alheimi bls 66-68 Skoða skýtegundir á netinu 
og skoða alls konar myndir.  

2. - 6. 

desember 

Loftslag á Íslandi 
 
Hafstraumar 
 
Hafís 
 
Loftstraumar 
 
Skýjagerðir 

Texti lesinn saman og umræður. 
 
Nemendur svara spurningum í 
stílabók.  
 
Verkefni tengt skýjum. 
 

Auðvitað – Jörð í alheimi bls 69  



 

9. - 13. 

desember 

 

Veðrið, hvað er nú það? 
Verkefnabók 

 Farið yfir blaðsíðu 1, umræður um 
veðrið. 
Bls. 2. 

Skoða vedur.is 
Horfa á veðurspá af Rúv, 
rættist spáin fyrir daginn í 
dag? 

16. – 20. 

desember 

20. Litlu jól 

Veðrið, hvað er nú það? 
Verkefnabók 

Sólin, jörðin, hitinn. Bls 3-9 í verkefnabók Upprifjun frá Auðvitað jörð 

2.-3. janúar 

2.jan 

skipulagsdagur 

Veðrið, hvað er nú það? 
Verkefnabók 

Sólin, jörðin, hitinn Bls 3-9 í verkefnabók  

6.- 10. jan Veðrið, hvað er nú það? 
Verkefnabók 

Loftið og vindarnir Bls 9-15 Búa til loftvog, tilraun bls 10 



 

13.-17. janúar 

 

Veðrið, hvað er nú það? 
Verkefnabók 

Loftið og vindarnir Bls 9-15  

     

     

 Veðrið, hvað er nú það? 
Verkefnabók 

Skýin og úrkoman Bls 15-17 Gera veðurathuganir heima 
og í skólanum 
 
Vindhraðamælir með 
gráðuboga-ATH verkefnabók 



 

 Veðrið, hvað er nú það? 
Verkefnabók 

Lok bókar Farið yfir verkefnin og bókina, mat á 
því hvernig þeim fannst að vinna 
með veðrið 

 

  


