
 
 

Kennsluáætlun haustið 2017-2018 
 

Fag: Samfélags- og náttúrufræði 

Bekkur:  2. bekkur 

Kennarar: Anna Lilja, Sigurborg, Sirrý og Steinunn 

 

Vika Tenging við hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

24.-25. ágúst 
 Borið kennsl á gildi, virðingu 

fyrir sjálfum sér og öðrum, 
umhyggju og sáttfýsi. 

 Geta gert sér grein fyrir 
samhengi orða, athafna og 
afleiðinga 

 Sýnt að hann virðir reglur í 
samskipum fólks, skráðar og 
óskráðar 

 Geti nefnt dæmi um slíkar 
reglur 

 Geti sýnt tillitssemi og 
umhyggju í leik og starfi 

 Geti sýnt tillitssemi og virðingu 
í samskipum og samvinnu við 
aðra 

 Átti sig á ýmiss konar 
afleiðingu athafna sinna 

Uppeldi til ábyrgðar 

 Hvernig manneskja vil ég vera? 

 Hlutverk nemanda og kennara 
Heimabyggð 

 Bærinn minn 

Uppeldi til ábyrgðar 

 Verkfærakistan 

 

Námsefni frá kennara 

 

Námsmat byggist á 

símati og vinna og 

virkni nemenda metin í 

kennslustund. 

Vika 2 

28. ágúst – 1.  sept 
Uppeldi til ábyrgðar 

 Þarfirnar 

 Besti bekkurinn 

 Bekkjarsáttmáli 
Heimabyggð/Umferðarfræðsla  

 Skólinn minn 

 Leiðin í skólann 

 Umferðarmerki 
 Komdu og skoðaðu hafið 

 Ísland er eyja 

 Strendur eru fjölbreyttar 

Uppeldi til ábyrgðar 

 Verkfærakistan 

 

Aðgát í umferðinni  

 

Komdu og skoðaðu umhverfið  

 

Námsefni frá kennara 

 

Komdu og skoðaðu hafið 

Námsmat byggist á 

símati og vinna og 

virkni nemenda metin í 

kennslustund. 

Vika 3 

4. – 8. September 
 Komið auga á þarfir og 

vandamál í sínu umhverfni. 
 Gera sér grein fyrir samhengi 

orða, athafna og afleiðinga 
 

Uppeldi til ábyrgðar 

 Sáttarborð 
Heimabyggð/umferðarfræðsla 

 Skólalóðin 

 Hverfið mitt/gatan mín 

Uppeldi til ábyrgðar 

 Verkfærakistan 

Aðgát í umferðinni 

Sagan af Núma  
Umferðin mín 
Komdu og skoðaðu hafið 

Námsmat byggist á 

símati og vinna og 

virkni nemenda metin í 

kennslustund. 

 



 
 

 Geti bent á nokkrar 
mikilvægar stofnanir 
samfélagsins 

 Geti varist hættum á heimili 
sínu og í nágrenninu 
 
 

 Fjalla um samspil manns og 
náttúru. 

 Lýsa algengum lífverum í 
nánasta umhverfi. 

 Gert sér grein fyrir gildi 
náttúru og umhverfis og 
mikilvægi góðrar umgengni 

 Sýnt virkni og látið sig varða 
nánast umhverfi og lífsskilyrði 
lífvera í því 

 Bent á störf sem krefjast 
sérþekkingar 

 Notað einföld hugtök úr 
náttúruvísindum í 
textaskrifum 

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

 Tekið eftir og rætt atriðið í 
umhverfi sínu, sýnt félögum 
og náttúru virðingu 

 Hlustað á og rætt hugmyndir 
annarra 

 Öryggi í umferðinni - hjól 
Komdu og skoðaðu hafið 

 Lífríkið í fjörunni 

 Lífverur hafsins 

 Fjöruferð  

Hvalir 

Námsefni frá kennara 

Ítarefni: 

Heimurinn minn – fjaran  -

vefefni 

Fjaran og hafið - vefefni 

Fuglavefurinn 

Vika 4 

11. – 15. September 

 

16/8 Dagur 

íslenskrar náttúru 

Komdu og skoðaðu hafið 

 Hvalir (sjávarspendýr) 

 Hvalir 
 

Ath samþættingu við stærðfræði 

 

Komdu og skoðaðu hafið 

Hvalir 

Ítarefni: 

Neðansjávarmyndir – vefefni 

Fjaran og hafið – vefefni 

Vika 5 

18.-22. september 
Komdu og skoðaðu hafið 

 Verðmæti hafsins 

 Bátar/skip  

 Hvalir 
Heimabyggð 

 Helstu stofnanir 

 Heimsókn á bæjarskrifstofu og 
bókasafn 

Komdu og skoðaðu hafið 

Námsefni frá kennara 

Ítarefni: 

Neðansjávarmyndir – vefefni 

Fjaran og hafið - vefefni 

 

 

Vika 6 

25.  – 29. 

September 

Komdu og skoðaðu hafið 

 Myndun þéttbýlis 

 Þorskastríð (landhelgi) 

 Atvinnuvegir  

Komdu og skoðaðu hafið 

 

Námsefni frá kennara 

Vika 7 

2.  – 6. október 
Komdu og skoðaðu hafið 

 Skip nútímans 

 Sjávarþorp 
 

Heimabyggð 

 Nánasta umhverfi  

 Fjöllin  

Komdu og skoðaðu hafið 

 

Komdu og skoðaðu umhverfið 

 

Námsefni frá kennara 



 
 

 Sagt frá eigin upplifun á 
náttúrunni og skoðun á lífverju 
í náttúrulegu umhverfi 

  
Vika 8 

9.  – 13. október 
 Komdu og skoðaðu hafið 

 Golfstraumur 

 flöskuskeyti 

Verkefni kláruð 

Komdu og skoðaðu hafið 

 

Námsefni frá kennara 

 

Vika 9 

16. – 20 október 

Starfsd./vetrarleyfi 

 

Vetrarfrí og starfsdagar 

Vika 10 

23.  – 27. október 
 Fjalla um samspil manns og 

náttúru. 
 Geri sér grein fyrir gildi 

náttúru og umhverfis og 
mikilvægi góðrar umgengni 

 Útskýrt hvernig tækni hefur 
áhrif á lífsgæði í búa og 
umhverfi þeirra 

 Í máli og myndum miðla 
hugmyndum sem tengjast 
náttúruvísindum 

 Notað einföld hugtök úr 
náttúruvísindum í 
textaskrifum 

 Tekið eftir og rætt atriði í 
umhverfi sínu, sýnt félögum 
og náttúru virðingu 

 Sagt frá hvernig Ísland 
myndast og tekur breytingum 

Komdu og skoðaðu eldgos 

 Kynning 

 Eldgos – hvað er það? 

 Vestmanneyjagosið 

 Surtsey 
 
Heimabyggð 

 Fjöllin í kringum Mosfellsbæ 

Komdu og skoðaðu eldgos 

 Kennt eftir söguramma 
bls. 2-9 

Námsefni frá kennara 
Ítarefni: 
Jarðfræðivefurinn 
http://www1.mms.is/jardfraedi/ 
Kvistir 
http://www1.mms.is/twig/ 
almannavarnir.is 
Annað myndefni og vefefni 

Námsmat byggist á símati 
og vinna og virkni 
nemenda metin í 
kennslustund. 
 

Vika 11 

30. okt – 3. nóv 

2.nóv 

foreldraviðtöl 

Komdu og skoðaðu eldgos 

 Uppbygging jarðar 

 Jarðskorpuflekar 

 Eldfjöll á Íslandi 

 Gos, aska og hraun 
 
Heimabyggð 

 Fjöllin í kringum Mosfellsbæ  

Komdu og skoðaðu eldgos 

 Kennt eftir söguramma 
bls. 10-15 

Námsefni frá kennara 
Ítarefni: 
Jarðfræðivefurinn 
http://www1.mms.is/jardfraedi/ 
Kvistir 
http://www1.mms.is/twig/ 
almannavarnir.is 
Annað myndefni og vefefni 

http://www1.mms.is/jardfraedi/
http://www1.mms.is/twig/
http://www1.mms.is/jardfraedi/
http://www1.mms.is/twig/


 
 

Vika 12 

6. – 10. nóvember 
 Sagt frá náttúruhamförum 

sem búast má við á Íslandi og 
hvar þær verða 

 Tekið eftir og rætt atriðið í 
umhverfi sínu, sýnt félögum 
og náttúru virðingu 

 Hlustað á og rætt hugmyndir 
annarra 
 

 

Komdu og skoðaðu eldgos 

 Eldfjöll á Íslandi 

 Gos, aska og hraun 

 Gos undir jökli – jökulhlaup  
ATH heimsókn á jöklasafnið í Perlunni 
 
Heimabyggð 
Fjöllin í kringum Mosfellsbæ 

Komdu og skoðaðu eldgos 

 Kennt eftir söguramma 
bls. 12-16 

Námsefni frá kennara 
 
Ítarefni: 
Jarðfræðivefurinn 
http://www1.mms.is/jardfraedi/ 
Kvistir 
http://www1.mms.is/twig/ 
almannavarnir.is 
Annað myndefni og vefefni 

Vika 13 

13.  – 17. nóvember 
Komdu og skoðaðu eldgos 

 Hvar eru eldfjöllin? 

 Jarðskjálftar og hætturnar 

Komdu og skoðaðu eldgos 

 Kennt eftir söguramma 
bls. 16-193 

Námsefni frá kennara 
Ítarefni: 
Jarðfræðivefurinn 
http://www1.mms.is/jardfraedi/ 
Kvistir 
http://www1.mms.is/twig/ 
almannavarnir.is 
Annað myndefni og vefefni 

Vika 14 

20. – 24. nóvember 
Komdu og skoðaðu eldgos 

 Viðbrögð við náttúruvá 

 Ferðalag 

 Landið okkar 
 

Komdu og skoðaðu eldgos 

 Kennt eftir söguramma 
bls. 20-24 

Námsefni frá kennara 
Ítarefni: 
Jarðfræðivefurinn 
http://www1.mms.is/jardfraedi/ 
Kvistir 
http://www1.mms.is/twig/ 
almannavarnir.is 
Annað myndefni og vefefni 

http://www1.mms.is/jardfraedi/
http://www1.mms.is/twig/
http://www1.mms.is/jardfraedi/
http://www1.mms.is/twig/
http://www1.mms.is/jardfraedi/
http://www1.mms.is/twig/


 
 

Vika 15 

27. nóv – 1. des 
Komdu og skoðaðu eldgos 

 Ferðalag 

 Landið okkar 
Verkefni kláruð 
 

Komdu og skoðaðu eldgos 

 Kennt eftir söguramma 
bls. 20-24 

Námsefni frá kennara 
 
Ítarefni: 
Jarðfræðivefurinn 
http://www1.mms.is/jardfraedi/ 
Kvistir 
http://www1.mms.is/twig/ 
almannavarnir.is 
Annað myndefni og vefefni 

Vika 16 

4.  – 8. desember 
 Átta sig á að trúar-og 

lífsviðhorf fólks birtast í 
mismunandi siðum og venjum. 
 

 Bent á störf sem krefjast 
sérþekkingar 

 

Aðventan – saga jólanna 
 
Gamlir íslenskir siðir  

 Saga íslensku jólasveinanna 
 
Heimabyggð 

 Stofnanir í heimabyggð  

Regnboginn  bls. 48-57 
 
Námsefni frá kennara  

 

Jólaföndur 
 

Námsmat byggist á símati 
og vinna og virkni 
nemenda metin í 
kennslustund. 
 

Vika 17 

11.  – 15. desember 
Aðventan – saga jólanna 
 
Gamlir íslenskir siðir  

 Saga íslensku jólasveinanna 
Heimabyggð 

 Stofnanir í heimabyggð  

 Heimsókn í Álafoss og Ásgarð 

Regnboginn  bls. 48-57 
 
Námsefni frá kennara  

 

Jólaföndur 
 

Vika 18 

18.  – 20. desember 

20.des Litlu jólin 

Aðventan – saga jólanna 
 
Gamlir íslenskir siðir  

 Saga íslensku jólasveinanna 
 
Verkefni kláruð 

Regnboginn  bls. 48-57 
 
Námsefni frá kennara  
 
Jólaföndur 
 

Vika 19  Komdu og skoðaðu Land og þjóð Komdu og skoðaðu land og þjóð 

http://www1.mms.is/jardfraedi/
http://www1.mms.is/twig/


 
 

4. - 5. janúar 

3. jan starfsdagur 
 Kynning 

 Ísland - sérkenni 

 Hálendi/láglendi 

 Þéttbýli/dreifbýli 

Námsmat byggist á símati 
og vinna og virkni 
nemenda metin í 
kennslustund. 

 Vika 20 

8. – 13. janúar 
 Komdu og skoðaðu Land og þjóð 

 Heimurinn 

 Heimsálfur 

 Jarðskorður 
 

Komdu og skoðaðu land og þjóð 
 
Námsefni frá kennara 
Ítarefni: 
Jarðfræðivefurinn 
Annað myndefni og vefefni 

 
 

 

 


