
 

 

 

Kennsluáætlun 

Grunnskóli Húnaþings vestra 

Góður skóli – gjöful framtíð 

Kennsluáætlun 

 

Námsgrein:  Samfélags- og náttúrufræði og lífsleikni 

Bekkur/hópur:  3. bekkur 

Kennari:  Ellý Rut Halldórsdóttir 

Tímabil:  23. ágúst – mai 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 

 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 nær samfélaginu. 

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

 Sett sig í spor annarra jafnaldra. 

Helstu námsbækur og gögn: 

 Könnum kortin 1. 

 Könnum kortin 2. 

 Komdu og skoðaðu hvað dýrin gera. 

 Komdu og skoðaðu fjöllin. 

 Komdu og skoðaðu land og þjóð. 

 Ísland landið okkar. 

 Trúarbrögðin okkar. 



Námsmat: 

Hvað verður metið, hvernig og hvenær? 

 Stuðst er við leiðsagnamat 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. 

 

 

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

2. – 8. sept 

 

 Könnum kortin 1. Bls. 2-4. Vinna með áttirnar. 

9.-15. sept  Komdu og skoðaðu hvað dýrin gera. Bls. 8-11. Og Ísland landið 
okkar. 

 Könnum kortin 1. Bls 5-7. 

16.-22. sept  Könnum kortin 1. Bls 9 – 11.  

 Komdu og skoðaðu hvað dýrin gera. Bls. 12-15. 

23.- 29. Sept.   Komdu og skoðaðu hvað dýrin gera. Bls. 16-18. Og Ísland landið 
okkar. 

 Könnum kortin 1. Bls. 12 – 15. 

Október  

30. sept- 6. okt  Könnum kortin 1. Bls. 16-17. 

 Komdu og skoðaðu hvað dýrin gera. Bls. 19-21.  Ísland landið 
okkar. 

10. október - 
viðtalsdagur 

 Könnum kortin 1. Bls. 18-19. 

 Komdu og skoðaðu hvað dýrin gera.  Bls. 22-25. 

14.- 20. okt  Könnum kortin 1. Bls. 20-21 

 Komdu og skoðaðu fjöllin.  Bls. 2-5. 

21.- 27. okt  Könnum kortin 1. Bls. 22-24 

 Komdu og skoðaðu fjöllin. Bls 6-9. 

Nóvember  

28. okt – 3. nóv.  Könnum kortin1. Bls. 25-26 

 Komdu og skoðaðu fjöllin. Bls. 10-13. 



4.- 17. nóv  Uppbrotsdagar frá 4/11 – 15/11 

18.- 24. nóv  Könnum kortin 1. Bls 27-28 

 Komdu og skoðaðu fjöllin. Bls 14-17. 

25. nóv – 1. des  Könnum kortin 1. Bls 29-30 

 Komdu og skoðaðu fjöllin. Bls 18-21 

Desember  

2.- 8. des  Könnum kortin 1. Bls. 31-32 

 Komdu og skoðaðu fjöllin.  Bls. 22-24 

9.- 15. des   

16.- 20. des   

Jólafrí 21. des – 6. jan 
hjá nemendum  

 

Janúar  

Starfsdagar 2. og 6. 
janúar 

 

3. janúar – 
viðtalsdagur. 

 

6.- 12. jan  Trúarbrögðin okkar, Komdu og skoðaðu fjöllin. 

13.- 19. jan  Trúarbrögðin okkar, Komdu og skoðaðu fjöllin. 

 20.- 26. jan  Trúarbrögðin okkar, Komdu og skoðaðu fjöllin. 

Febrúar  

27. jan – 2. feb  Komdu og skoðaðu land og þjóð, Könnum kortin 2. 

3.- 9. feb  Komdu og skoðaðu land og þjóð, Könnum kortin 2. 

10.- 16. feb  Komdu og skoðaðu land og þjóð, Könnum kortin 2. 

 17.- 23. feb  Komdu og skoðaðu land og þjóð, Könnum kortin 2. 



Mars  

24. feb – 1. mars  Komdu og skoðaðu land og þjóð, Könnum kortin 2. 

6. mars - viðtalsdagur   

Áhugasviðsverkefni 
þvert á árganga. 

 

   Komdu og skoðaðu land og þjóð, Könnum kortin 2. 

Apríl  

  Komdu og skoðaðu land og þjóð, Könnum kortin 2. 

Páskafrí 4. – 13. apríl   

  Komdu og skoðaðu land og þjóð, Könnum kortin 2. 

   Komdu og skoðaðu land og þjóð, Könnum kortin 2. 

Maí  

  Komdu og skoðaðu land og þjóð, Könnum kortin 2. 

  Komdu og skoðaðu land og þjóð, Könnum kortin 2. 

  Komdu og skoðaðu land og þjóð, Könnum kortin 2. 

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

  

 

 

 

 


