
Námsgrein: Samfélagsfræði, náttúrufræði og lífsleikni  

Bekkur/hópur: 3. bekkur  

Kennari: Eydís Ósk Indriðadóttir 

 Tímabil: Skólaárið 2021 - 2022 

Hæfniviðmið 

Hæfniviðmið aðalnámskrár lögð til grundvallar:   

 Borið kennsl á gildi, svo sem virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum, umhyggju og sáttfýsi.  

 Áttað sig á hlutverki landakorta og notagildi þeirra.  

 Sagt deili á nokkrum frásögnum, helstu hátíðum og siðum kristni og annarra trúarbragða, einkum í 
nærsamfélaginu.  

 Sagt frá gerð og mótun samfélags á Íslandi fyrr og nú.  
• Áttað sig á tengslum Íslands og Íslendinga við önnur lönd og þjóðir. 
• Gert sér grein fyrir uppbyggingu jarðar (kjarni, möttull, jarðskorpa, flekar).  
• Skilji að á Íslandi eru virk eldfjöll sem hafa mótað og eru enn að móta landið og að fjöll séu 
mikilvægur hluti af íslenskri náttúru. 
• Skilji að eldgos hafa haft og hafa enn áhrif á líf fólksins í landinu.  
• Kannist við nöfn nokkurra helstu eldstöðva á Íslandi og geti nefnt nokkur fjöll á Íslandi. 
• Nefnt nokkra náttúrulega ferla og rætt landnýtingu.  
• Velti fyrir sér hvernig umhverfið hefur haft áhrif á fólk, mótað líf þess og veitt innblástur til 
listsköpunar.  
• Fái áhuga á eigin umhverfi og að hjá þeim kvikni löngun til að afla sér upplýsinga um fjöllin sem eru 
hluti af þeirra eigin umhverfi. 
• Nemendur þjálfist í að lesa, hlusta og tileinka sér sögutexta og fræðilegan texta. 

 Áttað sig á og lýst ýmsum tilfinningum, svo sem gleði, sorg og reiði.  

 Sett sig í spor annarra jafnaldra. 

 Sýnt tillitsemi  og virðingu í samskiptum og samvinnu við aðra. 
 
Helstu námsbækur og gögn: 
 

 Könnum kortin 1.  

 Komdu og skoðaðu land og þjóð.  

 Halló heimur. 

 Komdu og skoðaðu fjöllin. 

 Komdu og skoðaðu eldgos. 

 Útprentað aukaefni. 
 
Námsmat:  

Hvað verður metið, hvernig og hvenær?  

 Stuðst er við leiðsagnarmat sem felst í reglulegri og uppbyggilegri endurgjöf sem fer fram í 
samtölum nemenda og kennara. Kennari leiðbeinir nemanda á meðan á námi hans stendur.  

 Kennari fylgist með samskiptum nemenda í daglegu starfi. 

 Kennari fylgist með hvernig nemendum gengur að tjá sig á bekkjarfundum og hlusta á aðra 
nemendur. 
  



 

Tímabil Viðfangsefni 

September  
Unnið samhliða í Komdu og skoðaðu land og þjóð, Halló heimur og 

Könnum kortin, ásamt aukaefni. 

30.ágúst - 3.sept. 
Komdu og skoðaðu land og þjóð, Halló heimur og Könnum kortin,  

ásamt aukaefni. 

6. - 10.sept. 
Komdu og skoðaðu land og þjóð, Halló heimur og Könnum kortin, ásamt 

aukaefni. 

13.-17.sept.  
Komdu og skoðaðu land og þjóð, Halló heimur og Könnum kortin,     

ásamt aukaefni. 17.september – Starfsdagur. 

20.-24.sept. 
Komdu og skoðaðu land og þjóð, Halló heimur og Könnum kortin,      

ásamt aukaefni. 

Október 
Unnið samhliða í Komdu og skoðaðu land og þjóð, Halló heimur og 

Könnum kortin, ásamt aukaefni. 

27.sept.-1.okt. 
Komdu og skoðaðu land og þjóð, Halló heimur og Könnum kortin,  

ásamt aukaefni. 

4.-8.okt. 
Komdu og skoðaðu land og þjóð, Halló heimur og Könnum kortin,  

ásamt aukaefni. 

11.-15.okt.                         

Lokið við Komdu og skoðaðu land og þjóð,  
Áframhaldand vinna í Halló heimur og Könnum kortin,  

ásamt aukaefni. Byrjað á Komdu og skoðaðu fjöllin. 

18.-22.okt. 
Komdu og skoðaðu fjöllin, Halló heimur og Könnum kortin,  

ásamt aukaefni. 

25.-29.okt. 
Komdu og skoðaðu fjöllin, Halló heimur og Könnum kortin,  

ásamt aukaefni. 

Nóvember 
Unnið samhliða í Komdu og skoðaðu fjöllin, Halló heimur og Könnum 

kortin, ásamt aukaefni. 

1.-5.nóv.                   

Komdu og skoðaðu fjöllin, Halló heimur og Könnum kortin,  
ásamt aukaefni. 

5.nóvember – Uppbrotsdagur. 

8.-12.nóv 
Unnið samhliða í Komdu og skoðaðu fjöllin, Halló heimur og Könnum 

kortin, ásamt aukaefni. 

15.-19.nóv 
Komdu og skoðaðu fjöllin, Halló heimur og Könnum kortin,  

ásamt aukaefni. 

22.-26.nóv 
Komdu og skoðaðu fjöllin, Halló heimur og Könnum kortin,  

ásamt aukaefni. 

Desember 
Unnið samhliða í Komdu og skoðaðu fjöllin, Halló heimur og Könnum 

kortin, ásamt aukaefni. 

29.nóv - 3.des 
Komdu og skoðaðu fjöllin, Halló heimur og Könnum kortin,  

ásamt aukaefni. 

6.-10.des.  

Komdu og skoðaðu fjöllin, Halló heimur og Könnum kortin,                 
ásamt aukaefni. 

8.desember – Uppbrotsdagur, laufabrauðsgerð ofl. 

13.-17.des.  

Lokið við Komdu og skoðaðu fjöllin, Halló heimur og Könnum kortin,                 
ásamt aukaefni. 

17.desember eru Litlu jólin. 

  
 

 


