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Námsgreinar: Samfélags- og náttúrufræðigreinar. 

 

Tímabil: Haust 2019 Kennarar: Anna Solla og Unnur Erla Samstarfsfólk: Sigríður Guðnadóttir, Þorbjörg Magnúsdóttir,Daðey Hannesdóttir 

 

Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
  Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti 

September  Geti útskýrt hvernig Ísland 
byggist upp og hvernig landslag 
þess er. 

 Geti lýst veðri í heimabyggð og 
loftslagi á Íslandi. 

 Geti lýst kröftum sem hafa áhrif 
á daglegt líf manna. 

 Geti lýst áhrifum tækni á 
íslenskrar atvinnugreinar. 

 Kynnist auðlindum landsins og 
mikilvægi náttúruverndar. 

 - Geti tekið þátt í lýðræðislegu 
samstarfi og samræðu. 

 

Innlögn 
Umræður 
Paravinna 

Ísland – landið okkar 
Vinnubók  
 

Símat  - hæfnikort 

September -
Október 

 Geti útskýrt hvernig Ísland byggist 
upp og hvernig landslag þess er. 

 Geti lýst veðri í heimabyggð og 
loftslagi á Íslandi. 

 Geti lýst kröftum sem hafa áhrif á 
daglegt líf manna. 

 Lýst náttúruferlum sem hafa áhrif 
á land og gróður. 

 Geti gert sér grein fyrir einkennum 
lýðræðis. 

 - Geti tekið þátt í lýðræðislegu 

Innlögn 
Umræður 
Hópavinna 

Úti um mela og móa 
 

Símat - hæfnikort 
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Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
  Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti 

samstarfi og samræðu. 
 Geti sýnt sanngirni og virðingu í 

samskiptum. 
 Geti sýnt öðrum tillitsemi og 

umhyggju. 
 Geti rætt reglur um samskipti og 

tekið þátt í að setja leikreglur. 
 Geri grein fyrir muni á hreinu vatni 

og menguðu, hvað megi gera til að  
  draga úr vatnsmengun. 

Október - 
Nóvember 

 Geti lýst kröftum sem hafa áhrif á 
daglegt líf manna. 

 Þekki eiginleika hljóðs og ljóss. 

 Geti lýst eiginleikum segla og 
notkun þeirra. 

 Geti sýnt sanngirni og virðingu í 
samskiptum. 

 Geti sýnt öðrum tillitsemi og 
umhyggju. 

Innlögn 
Sýnikennsla 
Umræður  
Tilraunir 
Lausnaleit 
Hópavinna 
 

Auðvitað -  á ferð og flugi Símat - hæfnikort 

Desember  Sýni fram á skilning á 
mikilvægum gildum, svo sem 
kærleika og umhyggju fyrir öðru 
fólki. 

 Geti sýnt sanngirni og virðingu í 
samkiptum. 

Innlögn 
Umræður 
Hópavinna 

Trúarbrögðin okkar 

Norræn goðafræði 

Trúarbragðavefurinn 

Símat - hæfnikort 
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Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
  Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti 

 Geti gert sér grein fyrir 
margbreytileika fjölskyldna og 
fjölbreyttum  hlutverkum innan 
þeirra. 

 Beri virðingu fyrir mismunandi 
lífsviðhorfum og lífsháttum. 

 Geti hlustað á og greint að 
ólíkar skoðanir. 

 Sýni tillitssemi og umhyggju í 
leik og starfi. 

 

    

 

 

 .    
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Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
  Markmið  
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Niðurstöður úr einstökum þáttum námsmatsins eru birtar á mentor.is undir námsmat. 

 
Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun. 

 

 


