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Víðistaðaskóli 

 

 

Kennsluáætlun 

  

Samfélagsfræðigreinar 
Samfélagsfræði og náttúrufræði 

3. bekkur 

7 tímar á viku 

 
Samþætting 
námsgreina í 
samfélags- og 
náttúrufræði 

 Kennarar:  Aldís Baldvinsdóttir, Ágústa 
Þorbjörnsdóttir, Hjördís H. Hauksdóttir og 
Þórdís Friðbergsdóttir. 

Veturinn 2019 – 2020 

 

Tegund Námsgögn 

Bækur  SMT reglurnar 

Í sveitinni með Æsu og Gauta 

Komdu og skoðaðu himingeiminn 

Tunglið 

Ýmsar bækur tengdar himingeimnum 

Komdu og skoðaðu landakort 

Könnum kortin 1 

Risaeðlur 

 

 

Myndbönd  

Ljósrit  Verkefnahefti með Æsu og Gauta 

Hefti/verkefni um risaeðlur 

Hefti/verkefni um himingeiminn 

Verkefni unnin í stílabækur og vinnubækur – könnum kortið/komdu og skoðaðu 
landakort 

 

 

Annað 

 

Lífsleikni er samþætt öðrum námsgreinum. 

Spor 

Stig af stigi 

Komdu og skoðaðu - Hvað dýrin gera 

 

Kennslu- 
fyrirkomulag 

Sýnikennsla, einstaklings- og hópavinna, hringekjur (hópaskipt innan árgangs). 

 

Heimavinna í tengslum við þemaverkefnin –  

Æsa og Gauti (viðtal við einhvern sem hefur verið í sveit) 

Himingeimurinn (búa til eldflaug úr endurunnu efni) 

 

 

Vika/ 

dagar 

Námsefni - viðfangsefni  

Haustönn 

23. – 30. ágúst 

 Sumarfríið mitt – Byrjendalæsisrammi og verkefni  
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2. – 6. 

september 

Sumarfríið mitt – Byrjendalæsisrammi og verkefni  

9.-13.  

september 

Í sveitinni með Æsu og Gauta 

Komdu og skoðaðu – Hvað húsdýrin gera? Ítarefni 

 

16.-20. 

september 

 Í sveitinni með Æsu og Gauta 

Komdu og skoðaðu – Hvað húsdýrin gera? Ítarefni 

 

23.-27. 

september 

 Í sveitinni með Æsu og Gauta 

Komdu og skoðaðu – Hvað húsdýrin gera? Ítarefni 

 

30 september.-

4.október 

 

 Í sveitinni með Æsu og Gauta 

Komdu og skoðaðu – Hvað húsdýrin gera? Ítarefni 

 

7.-11.október Í sveitinni með Æsu og Gauta 

Komdu og skoðaðu – Hvað húsdýrin gera? Ítarefni 

 

14.-18.október  Í sveitinni með Æsu og Gauta 

Komdu og skoðaðu – Hvað húsdýrin gera? Ítarefni 

 

21.-25.október Risaeðlur 

Vetrarfrí 21.- 22. 

 

28.okt.-1.nóv. Risaeðlur  

4.-8. nóvember  Risaeðlur  

11.-15. 

nóvember 

 Risaeðlur  

18.-22. 

nóvember 

Risaeðlur  

25.-29.nóvember Risaeðlur  

2.-6. desember  Risaeðlur  

9.-13. desember Kristinfræði – í tenglsum við jólin  

16.-20. 

desember 

Kristinfræði – í tengslum við jólin 

 

 

 

 

 

Vorönn 2018 

Vika/ 

dagar 

Námsefni - viðfangsefni  

3.janúar Komdu og skoðaðu: Himingeiminn 

Tunglið 

 

6.-10.janúar Komdu og skoðaðu: Himingeiminn 

Tunglið 

 

13.-17.janúar Komdu og skoðaðu: Himingeiminn 

Tunglið 

 

20.-24. janúar Komdu og skoðaðu: Himingeiminn 

Tunglið 
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27.-31. Janúar Komdu og skoðaðu: Himingeiminn 

Tunglið 

 

3.-7. febrúar Komdu og skoðaðu: Himingeiminn 

Tunglið 

 

10.-14. febrúar Komdu og skoðaðu: Himingeiminn 

Tunglið 

 

17.-21. febrúar Komdu og skoðaðu: Himingeiminn 

Tunglið 

Vetrarfrí 20. – 21. 

 

24.-28. febrúar Komdu og skoðaðu landakort 

Könnum kortin 1 

 

2.-6. mars Komdu og skoðaðu landakort 

Könnum kortin 1 

 

9.-13. mars Komdu og skoðaðu landakort 

Könnum kortin 1 

 

16.-20. mars Komdu og skoðaðu landakort 

Könnum kortin 1 

 

23.-27. mars Komdu og skoðaðu landakort 

Könnum kortin 1 

 

30 mars.-3.apríl Páskar – verkefni og föndur  

6.-13. apríl Páskafrí  

14.-17. apríl Samvinna starfsstöðva  

20.-24.apríl Samvinna starfsstöðva  

27.ap.-1.maí Samvinna starfsstöðva  

4.- 8. maí Samvinna starfsstöðva  

11.-15. maí Hafnarfjarðarþema – Ratleikur (hfjratleikur.is)  

18.-22. maí Hafnarfjarðarþema  

25.-29.maí Hafnarfjarðarþema  

2.-4.júní Hafnarfjarðarþema  

   

   

 

Kennsluáætlun er sett fram með fyrirvara um breytingar 
 

Námsmat Lýsing Vægi 

Símat – haust Virkni í tímum metin 

Vandvirkni metin 

Sjálfsmat eftir hvert þema 

 

Símat - vor Virkni í tímum metin 

Vandvirkni metin 

Sjálfsmat eftir hvert þema 
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Hæfniviðmið - Sýnt áhuga og ábyrgð á nánasta umhverfi og velferð 

lifandi vera. 

- Þekkt líkamlegar þarfir sínar varðandi næringu, hvíld, 

hreyfingu og hreinlæti. 

- Áttað sig á að fólk býr við ólíkan bakgrunn og ber 

virðingu fyrir mismunandi lífsviðhorfum og lífsháttum. 

- Hefur öðlast innsýn í líf og störf fólks fyrr á tímum. 

- Sýnt góða samskiptafærni og samvinnu. 

- Áttað sig á gildi samhjálpar í samfélaginu og varast 

hættur á heimili sínu og nágenni. 

- Hafa lært að þekkja reikistjörnur í sólkerfinu. 

- Þekking á heimabyggð, nærumhverfi, staðháttum, 

kennileitum. 

- Hafa lært um spendýr (húsdýr/náttúrudýr), sérkenni 

þeirra, lifnaðarhættir og nytjar. 

- Lýst áhrifum og mikilvægi sólarljóss á umhverfið. 

- Kynnst hinum ýmsu fuglategundum og lífsskilyrðum 

þeirra. 

- Komið auga á þarfir og vandamál í umhverfi sínu. 

 

 


