
     
 

Árgangur:  1.bekkur    Tímafjöldi:  7 kest. á viku  

 

Kennarar: Ásta G. Björnsdóttir 

 

Námsefni: Komdu og skoðaðu umhverfið, Komdu og skoðaðu líkamann, Ýma tröllastelpa, Tísla og ýmis önnur verkefni sem tengjast 

umhverfi nemendanna og líkama. 

 

Námsmat: Leiðsagnarmat 
 

Lykilhæfni: 

Samfélags-og náttúrufræði 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 samfélags-og náttúrufræði er unnið með alla þessa þætti þó mismikið sé eftir árgöngum.  

 

 

 

 

 

 

Kennsluáætlun 

Fag:  Samfélags- og náttúrufræði 
 



 

 

 

Haustönn 
 

Hæfniviðmið 
 
Að nemandi geti: 
Bent á nokkar mikilvægar 
stofnanir samfélagsins. 
 
Áttað sig á að hann sé 
hluti af stærra samfélagi. 
 
Varast hættur á heimili 
sínu og í nágrenninu. 
 
Sýnt tillitsemi og 
umhyggju í leik og starfi. 
 
Að nemendur þroski með 
sér virðingu fyrir lífi, 
náttúru og umhverfi. 

Efnisþættir námsgögn  
Tími: ágúst-september 

 
Skólinn minn og umhverfi hans. 

Form í umhvefinu.  
Veður. 

 
 

 

Komdu og skoðaðu 

umhverfið. 

Hugtakakort. 

 

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 
Hafnarfjörður, bærinn minn. 

Hús, hýbýlí, götukort,örnefni í 
umhverfi okkar. 

 
Tröllastelpan Ýma, forvarnarverkefni 

um einelti. 
 

 
 
 
 

Komdu og skoðaðu 

umhverfið. 

Hafnarfjörður bærinn minn, 

vinnubók unnin jöfnum 

höndum. 

Hugtakakort. 

Tröllastelpan Ýma, 

forvarnarverkefni um einelti. 

 

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

Tími: nóvember 
 

Hafnarfjörður, bærinn minn. 
Hús, hýbýlí, götukort,örnefni í 

umhverfi okkar. 
Veturinn. 

 

Komdu og skoðaðu 

umhverfið. 

Hafnarfjörður bærinn minn, 

vinnubók unnin jöfnum 

höndum. 

Hugtakakort. 

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

 



 
Að nemendur geti lýst því 
hvað greinir lifandi verur 
frá lífvana hlutum og þekki 
áhrif ýmissa 
umhverfisþátta. 
 
 
 
 
 

  
Tími: desember 

 
Hafnarfjörður, bærinn minn. 

Hús, hýbýlí, götukort,örnefni í 
umhverfi okkar. 

Veturinn. 
Jólaskreytingar. 

 

Komdu og skoðaðu 

umhverfið. 

Hafnarfjörður bærinn minn, 

vinnubók unnin jöfnum 

höndum. 

Hugtakakort. 

 

Föstudagur 18. des. er síðasti dagur 
fyrir jólafrí – Litlu jólin  

 

 
 
 
 
 
 
Vorönn 

Hæfniviðmið 
 

Efnisþættir námsgögn  
Tími: janúar  

Hafnarfjörður, bærinn minn. 
Hús, hýbýlí, götukort,örnefni í 

umhverfi okkar. 

Komdu og skoðaðu 

umhverfið. 

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



Gert sér grein fyrir að í 
umhverfinu eru 
margvísleg áreiti, jákvæð 
og neikvæð, sem hafa 
áhrifa á líf hans. 
 
Sýnt tillitsemi og virðingu í 
samskiptum og samvinnu 
við aðra. 
 
Áttað sig á ýmiss konar 
afleiðingum athafna sinna. 
 
Að auka líkamsvitund og 
sjálfsmynd nemenda og 
vekja þau til umhugsunar 
um gildi heilbrigðis. 
 
 

Veturinn. 
 
 

Hafnarfjörður bærinn minn, 

vinnubók unnin jöfnum 

höndum. 

Hugtakakort. 

 
Tími: febrúar 

 
Hafnarfjörður, bærinn minn. 

Hús, hýbýlí, götukort,örnefni í 
umhverfi okkar. 

Ísland í gamla daga. 
 

 

Komdu og skoðaðu 

umhverfið. 

Hafnarfjörður bærinn minn, 

vinnubók unnin jöfnum 

höndum. 

Hugtakakort. 

Þjóðminjasafnið. 

 

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

Tími: mars 
Nýtt líf, vöxtur og þroski. 

 

Komdu og skoðaðu líkamann. 
Hugtakakort. 

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

Tími: apríl 
 

Vöxtur og þroski, frumur, bein og 
vöðvar,hjartað og blóðrás, nef, 

munnur, barki og lungu, tennur og 
tunga. 

Farfuglar. 

 

Komdu og skoðaðu líkamann. 
Hugtakakort. 
 
Fuglabækur. 

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

Tími: maí/jún 
 
 

Komdu og skoðaðu líkamann. 
Hugtakakort. 
 

 
Fimmtud. 5. maí uppstig.dagur  
 



Næring og melting, heili, hvíld og 
hreinlæti. 

Blómagarður bekkjarins. 

 

Blómabækur. 16. maí hvítasunna 
17. mai skipulagsdagur 
7. mai vordagur 
8.jún. skólaslit 
 

 


