
Kennsluáætlun 
Grunnskóli Húnaþings vestra 

Góður skóli – gjöful framtíð 

Kennsluáætlun 

 

Námsgrein: Samfélagsfræði 

Bekkur/hópur: 5. bekkur 

Kennari: Guðrún Helga Magnúsdóttir 

Tímabil: Kennsluár 2019/2020 

Ef kennsluáætlun er fyllt út t.d. fram að áramótum, kemur uppfærsla við hana eftir áramót, ekki 

önnur áætlun eftir áramót. Kennsluáætlun á að ná yfir allt skólaárið að lokum.  

Kennsluáætlun getur ekki verið styttri en að næsta viðtalsdegi. 

Kennsluáætlun skal senda skólastjóra og foreldrum í síðasta lagi 1. september og svo eftir hvern 

viðtalsdag með uppfærslu eftir því sem við á. 

Hæfniviðmið 
Hæfniviðmið aðalnámskrár lögð til grundvallar 

Reynsluheimur 

 Notað kort og gröf til að afla sér upplýsinga. 

 Greint samhengi heimabyggðar við umhverfi, sögu, menningu og félagsstarf.  

 Lýst náttúruferlum sem hafa áhrif á land og gróður. 

 Gert sér grein fyrir nýtingu og vernd auðlinda og umhverfis, hvernig hver einstaklingur getur lagt 

sitt af mörkum til verndar. 

Hugarheimur 

 Gert sér grein fyrir eigin styrkleikum og veikleikum. 

 Lýst sjálfum sér og tekið dæmi um þætti sem hafa áhrif á sjálfsmynd hans, svo sem úr 

nærsamfélagi, umhverfi og menningu. 

 Sett sér markmið og gert áætlanir við fjölbreytt viðfangsefni. 

Félagsheimur 

 Tjáð þekkingu sína og viðhorf með fjölbreyttum hætti, einn og sér og í samstarfi við aðra.  

 Sýnt sanngirni, sjálfstraust og virðingu í samskiptum og samvinnu við aðra.  

 Lýst með dæmum hvernig samfélagsgerð tengist lífi einstaklinga.  

 Sýnt samferðafólki sínu tillitsemi og umhyggju.  

 

 



Helstu námsbækur og gögn: 
 Ísland; Hér búum við 

 Leifur Heppni 

 Gögn frá kennara 

 68 æfingar í heimspeki 

Námsmat: 
Hvað verður metið, hvernig og hvenær? 

 Vinna í tímum 20% 

 Verkefnavinna 50% 

 Kaflapróf 30% 

 

 

 

Ágúst/September Viðfangsefni, verkefni/verkefnavinna 
/blaðsíður/próf/viðmið 

Verkefni/próf/tilbreyting 

26. – 30. ágúst  
 

Lesa bls. 12-15 í Ísland Hér búum við 
Lesa bls. 6-11 í Ísland Hér búum við 

Vinna í verkefnabók 
með 
Vinna með kortabækur, 
teikna ísland, lita, skrá 
inná kortið 

2. – 6. september Lesa bls. 6-11 í Ísland Hér búum við Vinna með kortabækur, 
teikna ísland, lita, skrá 
inná kortið 

9. -13. september Lesa bls. 16-19 í Ísland Hér búum við  Vinna í verkefnabók 
Verkefni um árstíðir 

16. – 20. september Lesa bls. 20-27 í Ísland Hér búum við  
Upprifjun fyrir stutt verkefni/örpróf 

Vinna í verkefnabók 
20.sept  

23. – 27. september Lesa bls. 20-27í Ísland Hér búum við  Vinna í verkefnabók 

Október   

30. sept- 4. október Lesa bls. 27-35 í Ísland Hér búum við Vinna í verkefnabók 
hópaverkefni 

7. -11. október Lesa bls. 27-35 í Ísland Hér búum við Hópaverkefni  
10. okt viðtalsdagur 

14. – 18. október Hópaverkefni 
 

Klára hópaverkefni 
 

21. – 25. október Lesa bls 36-37 í Ísland hér búum við Vinna í vinnubók 

28. okt – 1. nóvember Lesa bls 38-39 í Ísland hér búum við Vinna í vinnubók 
hópavinna 

Nóvember   

4. nóv – 8. nóv Lesa bls 40-41 í Ísland hér búum við Vinna í verkefnabók 

11. nóv – 15. nóv Árshátíðarvika  

18. nóv – 22. nóv Lesa bls 42-43 í Ísland hér búum við Vinna verkefnabók 

 25. nóv – 29. nóv Upprifjun úr efni Valin verkefni frá 
kennara 

Desember   



2. des – 6. des 68 æfingar í heimspeki Hópavinna 

9. des – 13. des verkefni úr efni vetrarins Hópavinna 

16. des – 20. des Jólaspjall/valin verkefni frá kennara  

Jólafrí 21. des – 6. jan 
hjá nemendum  

  

Janúar   

Starfsdagar 2. og 6. 
janúar 

  

3. janúar – 
viðtalsdagur. 

  

6. - 10. jan Ísland hér búum við lesbók bls. 44-45 Vinnubók bls. 31 

13. - 17. jan Ísland hér búum við lesbók bls. 46-49 Vinnubók bls. 32-36 

 20. - 24. jan Ísland hér búum við lesbók bls. 46-49 Vinnubók bls. 32-36 

27. – 31. jan Ísland hér búum við lesbók bls. 50-53 Vinnubók bls. 37-41 

Febrúar   

3. – 7. feb Ísland hér búum við lesbók bls. 50-53 Vinnubók bls. 37-41 

10. – 14. feb Ísland hér búum við lesbók bls. 54-57 Vinnubók bls. 42-46 

17. – 21. feb Ísland hér búum við lesbók bls. 54-57 Vinnubók bls. 42-46 

 24. – 28. feb Ísland hér búum við lesbók bls. 58-61 Vinnubók bls. 47-51 

Mars   

2. – 5. mars Ísland hér búum við lesbók bls. 58-61 Vinnubók bls. 47-51 

6. mars - viðtalsdagur   

Áhugasviðsverkefni 
þvert á árganga. 

  

      

Apríl   

     

Páskafrí 4. – 13. apríl     

     

      

Maí   

     

     

     

Starfsnám/val/vordagar 
18. – 28. maí.  

    

 


