
Samfélagsfræði 6. bekkur 

Kennsluáætlun vor 2020 

Kennari: Gréta Dögg Hjálmarsdóttir, Guðlaug Emma Hallbjörnsdóttir, Rósa Ragnarsdóttir 

 

 

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 Annað                         

6.-10. janúar 

 

Þrettándinn 

     
 

13.-17. janúar 

Danmörk- Staðir, 
atvinnuhættir, 
náttúruauðlindir, tungumál, 
frægt fólk, þekktir staðir og 
fl. 

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

Blaðsíður 48-51 í lesbók.  

56-59 í vinnubók 

Kortabók 

 
 
 

20-.24. jan 

24. bóndadagur 

Danmörk- Staðir, 
atvinnuhættir, 
náttúruauðlindir, tungumál, 
frægt fólk, þekktir staðir og 
fl. 

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

Blaðsíður 48-51 í lesbók.  

56-59 í vinnubók 

Kortabók 

 

27.-31.jan 

 (4 kennsludagar) 

30.Samskiptadagur 

Færeyjar- Staðir, 
atvinnuhættir, 
náttúruauðlindir, tungumál, 
frægt fólk, þekktir staðir og 
fl. 

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

 Blaðsíður 52-57 í lesbók.  

61-65 í vinnubók 

Kortabók 

  
 



 
 
 

3.-7. febrúar 

 

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 

 

10.-14. febrúar 

Upprifjun og kynning á 

hópverkefni 

 
 
 
 

  Könnun úr Danmörku, 
Færeyjum og Grænlandi 

17.-21. febrúar 

(3 kennsludagar) 

17 og 18 Vetrarfrí 

23. konudagur 

Nemendur velja sér land til að 
afla sér upplýsinga um og 
kynna fyrir samnemendum 
sínum. Þeir vinna í kjölfarið að 
því að afla sér upplýsinga um 
landið á ýmsa vegu. 

 
Ýmislegt  

Verkefnavinna, heimildarleitarvinna, 
sköpun, samvinna. 

 

24.-28. febrúar 

26.öskudagur 

Nemendur velja sér land til að 
afla sér upplýsinga um og 
kynna fyrir samnemendum 
sínum. Þeir vinna í kjölfarið að 
því að afla sér upplýsinga um 
landið á ýmsa vegu. 

 Verkefnavinna, heimildarleitarvinna, 
sköpun, samvinna. 

 

2.-6. mars 

 

Nemendur velja sér land til að 
afla sér upplýsinga um og 
kynna fyrir samnemendum 
sínum. Þeir vinna í kjölfarið að 
því að afla sér upplýsinga um 
landið á ýmsa vegu. 

 Verkefnavinna, heimildarleitarvinna, 
sköpun, samvinna. 

 



9.-13. mars 

 

Trúarbragðafræði Almenn kynning á helstu trúarbrögðum 
heims. Umræður um helstu trúabrögð 
heims. Hvað einkennir hvert trúarbragð 
og hvar eru þau helst að finna. Í 
kjölfarið vinna nemendur verkefni sem 
tengist þeim trúarbrögðum sem farið 
var yfir í vikunni. 

Búddhatrú. Gyðingadómur. Islam. 
Kristin trú. Hindúatrú. 

 

16.-20. mars 

Trúarbragðafræði Almenn kynning á helstu trúarbrögðum 
heims. Umræður um helstu trúabrögð 
heims. Hvað einkennir hvert trúarbragð 
og hvar eru þau helst að finna. Í 
kjölfarið vinna nemendur verkefni sem 
tengist þeim trúarbrögðum sem farið 
var yfir í vikunni. 
 

Búddhatrú. Gyðingadómur. Islam. 
Kristin trú. Hindúatrú. 
 
 

 

23.-27. mars 

 

Trúarbragðafræði  
Almenn kynning á helstu trúarbrögðum 
heims. Umræður um helstu trúabrögð 
heims. Hvað einkennir hvert trúarbragð 
og hvar eru þau helst að finna. Í 
kjölfarið vinna nemendur verkefni sem 
tengist þeim trúarbrögðum sem farið 
var yfir í vikunni. 
 
 

 
Búddhatrú. Gyðingadómur. Islam. 
Kristin trú. Hindúatrú. 
 

 

 

30.mars-3.apríl 

3. árshátíð skólans 

Trúarbragðafræði Almenn kynning á helstu trúarbrögðum 
heims. Umræður um helstu trúabrögð 
heims. Hvað einkennir hvert trúarbragð 
og hvar eru þau helst að finna. Í 
kjölfarið vinna nemendur verkefni sem 
tengist þeim trúarbrögðum sem farið 
var yfir í vikunni. 

Búddhatrú. Gyðingadómur. Islam. 
Kristin trú. Hindúatrú. 

 



6.-13. apríl 

 

 P á s k a l e y f i 

14.-17. apríl 

(4 kennsludagar) 

Trúarbragðafræði Almenn kynning á helstu trúarbrögðum 
heims. Umræður um helstu trúabrögð 
heims. Hvað einkennir hvert trúarbragð 
og hvar eru þau helst að finna. Í 
kjölfarið vinna nemendur verkefni sem 
tengist þeim trúarbrögðum sem farið 
var yfir í vikunni. 

Búddhatrú. Gyðingadómur. Islam. 
Kristin trú. Hindúatrú. 

 

20.-24. apríl 

(4 kennsludagar) 

23. sumardagurinn 

fyrsti 

Trúarbragðafræði Nemendum er skipt í 3 – 4 manna 
hópa. Hver hópur dregur eitt 
trúarbragð og á að afla sér frekari 
upplýsinga um það trúarbragð til þess 
að kynna fyrir öðrum hópum. 

Hópavinna  

27.apríl-1. maí 

(1 kennsludagur) 

28.Mörtuganga 

29.apríl-30. apríl 

starfsdagar 

 

Trúarbragðafræði Áframhaldandi hópavinna Hópavinna  

4-8. maí Trúarbragðafræði Áframhaldandi hópavinna og kynning 
 

Hópavinna  

      11.-15. maí 

(3 kennsludagar) 

Matarsóun Umræða og verkefni   



12.samskiptadagur 

 

18.-22. maí 

(4.kennsludagar) 

21.Uppstigningar-

dagur 

Loftlagsbreytingar Umræða og verkefni   

25.-29. maí Auðlindir Umræða og verkefni   

 

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

Grunnskóla Grindavíkur 

 

Kennsluáætlun þessi er birt með fyrirvara um breytingar 

 

 

 


