
     
 

Árgangur:  3. bekkur   Tímafjöldi:  6 kest. á viku  

 

Kennarar: Heiða Einarsdóttir 

 

Námsefni: Komdu og skoðaðu: Himingeiminn.  

        Komdu og skoðaðu: Hringrásir.   
                    Stjarnan 

 

Námsmat: Mat á verkefnamöppu  
 

Lykilhæfni: 

Samfélagsfræði kemur inn á alla þætti lykilhæfni sem unnið er út frá samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla:  

Tjáning og miðlun - Skapandi og gagnrýna hugsun - Sjálfstæði og samvinnu - Nýtingu miðla og upplýsinga - Ábyrgð og mat á eigin 

námi. 

Stöðugt er reynt að beita fjölbreyttum kennslu-, mats- og námsaðferðum svo þessi markmið náist.  

 

Grunnþættir:  

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex:  

Læsi – Sjálfbærni - Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti - Heilbrigði og velferð - Sköpun. 

Í samfélagsfræði er unnið með alla þessa þætti þó mismikið sé eftir árgöngum.  

 

 

 

 

 

 

Kennsluáætlun 

Fag:  Samfélagsfræði, náttúrufræði og 

trúarbragðafræði 



 

 

 

Haustönn 
 

Hæfniviðmið 
Við lok árgangs geti nemandi: 

 aflað sér og nýtt vitneskju um samfélagsmálefni í  
námsgögnum og miðlum. 

 sagt frá dæmum, um hvernig loftslag og gróðurfar  
hafa áhrif á hvernig fólk lifir. 

 gert sér grein fyrir gildi náttúru og umhverfis og 
 mikilvægi góðrar umgengni. 

 áttað sig á gildi samhjálpar í samfélaginu. 
 

 gert sér grein fyrir hvar styrkur hans liggur. 

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

 sett sig í spor annarra jafnaldra. 
 

 tekið þátt í samstarfi og samræðu í jafningjahópi. 
 

Efnisþættir námsgögn  
Tími: ágúst-september 

 

Komdu skoðaðu - Sólkerfið 

Stjarnan, Sögur úr Gamla testamentinu, vinnubók 

Blekmynd af Abraham skoða stjörnurnar gerð. 

 

Komdu og skoðaðu: 
Himingeiminn. Bls.2-17 
Stjarnan bls 7-21 

24. ágúst 
skólasetning  
8/9 Dagur 
læsis 
16/9 Dagur ísl. 
náttúru 
Samræmd 
próf 4.og 
7.b:24/9-25/9 
 
28/9  
skipulagsd 

Tími: október 
Komdu og skoðaðu himingeiminn 
Ýmis verkefni unnin tengd sólkerfinu, 

Stjarnan, Sögur úr Gamla testamentinu, 

vinnubók 

 

Komdu og skoðaðu: 
Himingeiminn. 
Stjarnan bls 22-33. 

6. 
foreldradagur 
16. Dagur ísl. 
tungu 
19. og 20.  
vetrarfrí 

Tími: nóvember 
Komdu skoðaðu – Sólkerfið 

Nemendur útbúi skemmtun fyrir skólafélaga út frá þeirra hugmyndum um himingeiminn  

og líf á öðrum plánetum. 

Bókin Drekastappan lesin, tengsl við vinaviku. 

Æfing fyrir skemmtun á sal. 

 

Komdu og skoðaðu: 
Himingeiminn bls. 18-25 
 

2.-6. nóv. – 
vinavika 
 
20. 
skipulagsdagur 

 



 
 

Tími: desember 

Æfing fyrir skemmtun á sal. 

Skemmtun á sal  

Fræðsla um jólahátíðina og jólaföndur.  

Stjarnan. Jólin nálgast, vinnubók  

 
 

Stjarnar bls 35-42 Föstudagur 
18. des. er 
síðasti dagur 
fyrir jólafrí – 
Litlu jólin  

 

 
 
 
 
 
 
Vorönn 

Hæfniviðmið 
 

Efnisþættir námsgögn  
Tími: janúar 

Komdu og skoðaðu hringrásir bls 2-9 
Stjarnan bls 43-50 

 
 

Komdu og skoðaðu hringrásir 
Stjarnan 

Mánud. 4. jan., skipulagsdagur 
 
22. jan. bóndadagur 
 

Tími: febrúar 
 
Komdu og skoðaðu hringrásir bls 10-
17 
Stjarnan bls 51-55 

 

Komdu og skoðaðu hringrásir 
Stjarnan 

Þriðjudagur 2. feb. foreldradagur 
  
Miðvikud. 10. feb. öskudagur 
 
Miðvikud. 24. feb. skipulagsdagur  
Fimmtud. 25. feb. vetrarfrí 
Föstudag 26. feb. vetrarfrí 



 
Tími: mars 

Komdu og skoðaðu hringrásir bls 18-
24 
Stjarnan, bls 56-66. Það líður að 
páskum , vinnubók 

 

 

Komdu og skoðaðu hringrásir 
Stjarnan 

Miðvikud. 18. mars  þemadagur 
Fimmtud. 19. mars  þemadagur 
Föstud. 20. mars   þemadagur 
 
21.-28. mars  páskafrí 
 

Tími: apríl 
Komdu og skoðaðu dýrin 
Verkefni úr Komdu og skoðaðu 
hringrásir 

 

 

Komdu og skoðaðu dýrin 
Stjarnan 

14. – 15. apríl þemadagar 
 
21. apríl Sumardagurinn fyrsti  
 

Tími: maí/jún 
Komdu og skoðaðu dýrin 

Stjarnan, bls 67. Uppstigningardagur, 

vinnubók 

Í sveitinni með Æsu og Gauta 

 

 

Komdu og skoðaðu dýrin 
Stjarnan 
Í sveitinni með Æsu og Gauta 

 
Fimmtud. 5. maí uppstig.dagur  
 
16. maí hvítasunna 
17. mai skipulagsdagur 
7. mai vordagur 
8. jún. skólaslit 
 

 


