
 

Kennsluáætlun haust 2019  

Samfélags-og náttúrufræði 

 

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

VIKA VIÐFANGSEFNI                  
(efni sem fjallað er um) 

EFNISTÖK                                
(hvernig er unnið með efnið) 

NÁMSEFNI                                
(allt námsefni) 

ANNAÐ                         
(t.d. tímasetning kannanna) 

23. ágúst 

22. 

Skólasetning 

lífsleikni Byrja vinnu í bekkjarsáttmála uppbyggingarstefna Umræður 

Hugstormun 

26. - 30. ágúst Lífsleikni Nemendur gera þarfagreiningu   

2.-6. 

september 

8. Dagur læsis 

Víkingar, samþættingarverkefni 

út frá söguaðferðinni 

Hvað vitum við um víkinga? KVL 

 

Fjölskyldan mín - Nemendur búa sér til 

fjölskyldu sem er að flytjast frá Noregi til 

Íslands   Þeir fara inn hugarheim einnar 

persónunnar.                         

 

 

Hvernig voru Norðurlönd á tímum 

víkinga? Nemendur skrifa texta um 

hvernig fólk lifði á tímum víkinga 

 

Hugstormun, umræður, skoðaðar 
myndir  
 
 

Umræður,  lesefni um víkinga 

 

 

 

Umræður,  lesefni um víkinga 

 



 

9. -13. 

september 

 

Víkingar, samþættingarverkefni 

út frá söguaðferðinni  

Hvernig voru aðstæður hjá fólki þegar 

Haraldur hárfagri var við völd. 

Dagbókarskrif um það hvernig persónu 

þeirra líður með það að flytjast frá 

Noregi og hvað fólk þurfti að hafa með 

sér. 

Umræður, lesefni um landnámsmenn  

16. - 20. sept 

16. Dagur 

íslenskrar 

náttúru 

Víkingar, samþættingarverkefni 

út frá söguaðferðinni 

 

Hvernig voru víkingaskipin, hver er 
munurinn á langskipi og knerri? 
Nemendur teikna mynd af víkingaskipi 
 

Hvernig rataði fólk á milli landa? Farið 

yfir hvaða aðferðir fólk notaði til að rata 

á milli landa. 

 
Dagbókarskrif um hvernig fólkinu líður á 
bátnum. 

Umræður, myndir skoðaðar, lesefni Verkefnabók nemenda:  
Skip og vopn.  

23. – 27. 

september 

 

Víkingar, samþættingarverkefni 

út frá söguaðferðinni 

Nemendur gera stóra veggmynd af 

Noregi og Íslandi og sýna leiðina á milli. 

Teikna víkingaskip sem þeir setja á 

myndina. 

Nemendur setja sig í hlutverk 

fréttamanns og skrifa frétt um ferð 

fjölskyldunnar til Íslands 

  

30.sept. - 4. 

október 

1.október 

skipulagsdagur 

Víkingar, samþættingarverkefni 

út frá söguaðferðinni 

Hvernig er að setjast að í nýju landi? 

Nemendur skrifa dagbók um fyrstu 

dagana í nýju landi  

 

Hvað þarf að hafa í huga þegar við 

veljum okkur bæjarstæði? Hvernig gátu 

landnámsmenn valið sér land til að eiga? 

  
  



 

Kynnum okkur hvaða aðferðir voru 

notaðar til eigna sér land 

7. - 11. október 

 

Víkingar, samþættingarverkefni 

út frá söguaðferðinni 

Trúarbrögð, á hvað trúði fólk á 

landnámstíma?                                       

Hvað er kuml? 

 

Frjálsir menn og þrælar. Hver er 

munurinn?  

Umræður, hugstormun, ritun                        

Umræður, verkefnavinna 

 

 

Umræður og verkefnavinna 

 

14. – 18. 

október 

Víkingar, samþættingarverkefni 

út frá söguaðferðinni 

Bókin kláruð   

21.- 25. 

Október 

23.okt  

samsk.dagur 

Víkingar, samþættingarverkefni 

út frá söguaðferðinni 

Bókin kláruð og kynning undirbúin   

30. okt -1. 

nóvember 

28.og 29.okt. 

haustfrí 

 

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 

 

4. -8. 

nóvember 

8. 

Baráttudagur 

gegn einelti 

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. 



 

12. - 15. 

nóvember 

11.nóv. 

skipulagsdagur 

 

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 

18. -22. 

nóvember 

 

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 

 

25. – 29. 

Nóvember 

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  

 

2. - 6. 

desember 

Barnasáttmálinn Samfélagsgerð og hvernig hún tengist 
lífi einstaklinga 

Verkefni á vefsíðu Barnasáttmálans  

9. - 13. 

desember 

 

Barnasáttmálinn Samræður um þau sem 
samfélagsþegna í samfélaginu, þeirra 
réttindi, skyldur og ábyrgð í 
samskiptum og kannað hvort þau átti 
sig á réttindum sínum 

Verkefni á vefsíðu Barnasáttmálans  

16. – 20. 

desember 

Áfram fyrri vika    



 

20. Litlu jól 

2.-3. janúar 

2.jan 

skipulagsdagur 

Skyndihjálp Geti séð gildi slysavarna og viðbragða 
við slysum í heimahúsum, 
nærsamfélagi og náttúrunni 

Verkefni á skyndihjalp.is  

6.- 10. jan Áfram fyrri vika    

13.-17. janúar 

 

Skyndihjálp Sýni samferðarfólki sínu tillitsemi og 
umhyggju 

Verkefni á skyndihjalp.is  

     

     

     

     

 

 

 

 


