
   

 
Kennsluáætlun vor 2018 

  Fag: Samfélagsfræði  
  Bekkur:  1. 
  Kennarar: Guðrún, Jóhanna, Lára og Tinna. 
 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
15. – 19.janúar  Átti sig á að trúar- og lífsviðurhorf fólks 

birtast í mismunandi siðum og venjum 
 

Þorrinn 
Gamlir íslenskir siðir 

  

22. – 26.janúar 
 

Þorrinn 
Gamlir íslenskir siðir 

Námsefni frá kennara 
 

 

29.jan. – 2.feb. 
31.jan. foreldraviðtöl 

Það eru ekki allir eins. Hver og 
einn er einstakur.  

Tísla, kennsluefni í 
lífsleikni 

 

5. – 9.febrúar 
2. feb. dagur 

stærðfræðinnar 

 Geri sér grein fyrir hvar styrkur hans er 
 Átti sig á og geti lýst ýmsum 

tilfinningum s.s. sorg, gleði og reiði 

Tilfinningar  Tísla, kennsluefni í 
lífsleikni 

 

12. – 16.febrúar 
14.feb. öskudagur 

 Átti sig á að trúar- og lífsviðhorf fólks 
birtast í mismunandi siðum og venjum 
 

 Geti bent á gildi jákvæðra viðhorfa 
 Geri sér grein fyrir hvar styrkur hans er 
 Átti sig á og geti lýst ýmsum 

tilfinningum s.s. sorg, gleði og reiði 
 Geri sér grein fyrir að í umhverfinu eru 

margvísleg áreiti, bæði jákvæð og 
neikvæð 

 Æfist í að setja sig í spor jafnaldra 
 Sýni tillitssemi og virðingu í samskiptum 

og samvinnu við aðra 
 Sýni að hann virði reglur í samskiptum 

fólks, bæði skráðar og óskráðar 
 Geti nefnt dæmi um slíkar reglur 
 Sýni tillitssemi og umhyggju í leik og 

starfi 

Kærleiksvika 

 Vinátta 
Íslenskir þjóðsiðir 

 Bolludagur 

 Sprengidagur 

 Öskudagur 
 

Tísla, kennsluefni í 
lífsleikni 
Hugleiðsla  
Uppeldi til ábyrgðar 
Hugarfrelsi, aðferðir til 
að efla börn og 
unglinga 
Námsefni frá kennara 

 

19. – 23.febrúar 
23. -25.feb. vetrarfrí 

Kærleiksvika 

 Vinátta 

 Hrós 

 Góðir siðir 

Tísla, kennsluefni í 
lífsleikni 
Hugleiðsla  
Uppeldi til ábyrgðar 
Hugarfrelsi, aðferðir til 
að efla börn og 
unglinga 
Námsefni frá kennara 

 

26.feb. – 2.mars 
 

Uppeldi til ábyrgðar 

 Upprifjun á hlutverkum 
nemanda og kennara 

Uppeldi til ábyrgðar 

 verkefnakistan 
Efni frá kennara 

 



 Greint á milli ólíkra sjónarmiða sem 
varða málefni daglegs lífs 

 

 Þarfirnar  

5. – 9.mars 
 

Uppeldi til ábyrgðar 

 Þarfirnar 

Uppeldi til ábyrgðar, 

 Verkefnakistan  

 Þarfirnar 
Efni frá kennara 

 

12. – 16.mars  Tekið eftir og rætt atriði í 

umhverfinu sínu, sýnt félögum og 

náttúru virðingu. 

 Geti sagt frá eigin upplifun á 

náttúrunni og skoðun á lífveru í 

náttúrulegu umhverfi 

Bærinn minn helstu kennileiti 

s.s. byggingar, fjöllin og 

fjaran. 
 

Efni frá kennara  

19. – 23.mars  
 Átti sig á að trúar- og lífsviðurhorf fólks 

birtast í mismunandi siðum og venjum 
 

Saga páskanna 
Komdu og skoðaðu Líkamann 
Tennur og tannvernd 

 

Komdu og skoðaðu 
líkamann 
Efni og 
kennslumyndbönd af 
vef landlæknis 
Efni frá kennara 

Verkefni unnin í 
vinnubók 
 

26. – 30.mars 
Páskafrí 26. mars – 2. apríl 

  Páskafrí   

3. – 6. apríl 
2.apríl annar í páskum 

 

 Geti lýst breytingum á náttúru Íslands 
eftir árstíðum 

 Geti sagt frá eigin upplifun á náttúrunni 
og skoðun á lífveru í náttúrulegu 
umhverfi 

 
 Geri sér grein fyrir þörf sinni fyrir 

næringu, hvíld, hreyfingu og hreinlæti 
 Geti útskýrt mikilvægi hreyfingar, 

hreinlætis, hollrar fæðu og svefns 
 Átti sig á mikilvægi fjölskyldunnar og 

fjölbreytni fjölskyldugerða í samfélagi 
manna 

 Geti útskýrt á einfaldan hátt byggingu 
og starfsemi líkamans 

 Þekki einkastaði líkamans 
 Geri sér grein fyrir hvernig holl fæða er 

samsett úr öllum flokkum 
fæðuhringsins 

Komdu og skoðaðu Líkamann 

 Fjölskyldutré 

 Hendur og fætur 

  fingraför 

Komdu og skoðaðu 
líkamann 
Tísla, kennsluefni í 
lífsleikni 
Efni frá kennara 

Verkefni unnin í 
vinnubók 
 
Heimavinnuverkefni 
 

9. – 13. apríl Komdu og skoðaðu Líkamann 

 Hollusta, heilsa og 
hreyfing 

 Beinagrindin 

Komdu og skoðaðu 
líkamann 
Fæðuhringurinn 
Efni frá kennara 

Verkefni unnin í 
vinnubók 

16. – 20.apríl 
19.apríl sumardagurinn 

fyrsti 

Komdu og skoðaðu Líkamann 

 Ytri skynfæri 
 

Komdu og skoðaðu 
líkamann 
Efni frá kennara 

Verkefni unnin í 
vinnubók 

23. – 27.apríl 
 

Komdu og skoðaðu Líkamann 

 Innri líffæri 
Árstíðir 

 Vorið 

 Lóan 
 

Komdu og skoðaðu 
líkamann 
Efni frá kennara 
Kennslumyndbönd af 
fuglavefnum og af vef 
námsgagnastofnunar 
 

Vinnubók metin í 
lok verkefnavinnu 



   

 Hlusti á og ræði hugmyndir annarra 

30. – 4.maí 
30.apríl starfsdagur 

1.maí verkalýðsdagurinn  

 Geti sagt frá eigin upplifun á náttúrunni 
og skoðun á lífveru í náttúrulegu 
umhverfi 

 Geti lýst breytingum á náttúru Íslands 
eftir árstíðum 
 

 Taka þátt í að skoða, greina og bæta 
eigið umhverfi  

 Geti notað einföld hugtök úr 
náttúruvísindum í umræðum 

 Geti gert sér grein fyrir því hvernig 
maðurinn er hluti af náttúrunni og 
lífsafkoma hans byggist á samspilinu við 
hana 

 Hlusti á og ræði hugmyndir annarra 
 Sýni virkni og geti látið sig varða 

nánasta umhverfi og lífsskilyrði lífvera í 
því 

 Geti lýst algengustu lífverunum í 
nánasta umhverfi sínu 

 Fjalli um samspil manns og náttúru 

Árstíðir 

 Sumar 

 Holtasóley 
(þjóðarblóm 
íslendinga) 

Húsdýrin 

  

Kennslumyndbönd af 
fuglavefnum og af vef 
námsgagnastofnunar 
plöntuvefurinn 
Efni frá kennara 

Verkefni unninn í 
vinnubók 

7. – 11.maí 
10.maí 

uppstigningardagur 

Árstíðir 

 Sumar 

 Umferðin og hjólin 
Húsdýrin 

 Kýr 

 Kind 

Sagan af Núma  
Umferðin mín 
Kennslumyndbönd af 
vef námsgagna-
stofnunar 
Efni frá kennara 
 
 
 

Verkefni unninn í 
vinnubók 

14. – 18.maí Húsdýrin 

 Hestur 

 Svín 

Kennslumyndbönd af 
vef námsgagna-
stofnunar 
Efni frá kennara 
 

Verkefni unninn í 
vinnubók 

21. – 25.maí  
21. maí annar í 

Hvítasunnu  

 

Húsdýrin 

 Hænsn 

 Geitin 

Kennslumyndbönd af 
vef námsgagna-
stofnunar 
Efni frá kennara 
 

Verkefni unninn í 
vinnubók 

28.maí – 1.júní Húsdýrin 

 Köttur  

 Hundur 

Vettvangsferð í 
Húsdýragarðinn 

Vinnubók metin í 
lok verkefnavinnu 

4. – 8.júní 
8.júní skólaslit 1.-9.b. 

Húsdýrin 

 Verkefni kláruð 

  

 
Að auki er unnið með eftirfarandi hæfnimarkmið: 

Flokkun úrgangs – pappír og matarafgangar. 


