
Kennsluáætlun í samfélagsfræði 

5. bekkur  

Haustönn 2022 

Kennari: Lovísa Guðlaugsdóttir 

Námsefni: Ísland: 

-  Hér búum við lesbók og vinnubók.  
- Ásamt námsbókinni verður unnið með lífsleikni, í formi verkefna, hópeflis, spila o.fl.  

Námsmat:  

- Vinnubók: 30% (vandvirkni, vinnulag, áætlanir) 
- Einstaklingsverkefni/hópavinna: 30% 
- Kennaraeinkunn: 40% (frumkvæði, vinnusemi og samskipti) 

Nemendur vinna upp áætlanir heima ef ekki næst að klára í kennslustundum.  

Skil á heimanámi í tíma á þriðjudögum. Þá sýna nemendur kennara að þeir hafi lokið við viðfangsefni vikunnar á undan.  

 

Vika Námsefni Viðfangsefni Uppbrot 

25.-26. ágúst Bekkjarsáttmáli Bekkjarsáttmáli unnin.  24. ágúst - 
skólasetning 

29. ágúst – 1. 
September 

Lesbók: bls. 5-11 
Verkefnabók: bls.3,  8-9 

Ísland 
Kennari les texta úr lesbók 
Byrja að vinna verkefni.  

2. september – 
Foreldradagur 

5.-9. 
September 

Lesbók: bls. 12-15 
Verkefnabók: bls. 10-12 

Ísland  



12.-16. 
september 

Lesbók: bls. 16-19 
Verkefnabók: bls. 13-15 

Náttúra Íslands  

19.-23. 
september 

Verkefni Verkefni um hvert við höfum ferðast á Íslandi. 
Nemendur útbúa sitt eigið landakort, merkja inn, lita 
og segja frá stöðunum.  

 

26.-30. 
september 

Lesbók: bls. 20-25 
Verkefnabók: bls. 16-18 

Munnleg kynning: Nemendur velja tvo staði af 
landakortinu sínu og segja frá þeim. Geta jafnvel sagt 
frá því hvað þau voru að gera á stöðunum eða hvað 
stóð upp úr.  
Byrjum að lesa og vinna blaðsíðurnar fyrir næstu viku.   

30. september - 
Kennaraþing 

3.-7. október Lesbók: bls. 20-25 
Verkefnabók: bls. 16-18 

Myndun og mótun Íslands  

10.-14. 
október 

Lesbók: 26-31 
Verkefnabók: bls. 18-21 

Myndun og mótun Íslands  

17.-21. 
október 

Lesbók: 32-35 
Verkefnabók: bls. 22-23 

Myndun og mótun Íslands  

24.-28. 
október 

Stutt könnun úr bls 5-35 í lesbók og 3-23 í 
verkefnabók.  
Hópaverkefni 
 

Könnun tekin úr köflunum.  
Hópaverkefni kynnt fyrir nemendum.  

 

31. október - 
4. nóvember 

Hópaverkefni 
 

  

7.-
11.nóvember 

Hóparnir kynna verkefni sitt fyrir 
samnemendum.  

Nemendur kynna verkefni í hópunum sínum og vinna 
jafningjamat.  

9. nóvember – 
Skipulagsdagur 
10. nóvember – 
Skipulagsdagur 
11. nóvember – 
Annarleyfi 



14. – 18. 
nóvember 

Hópeflisleikir og sprell.   16. nóvember – 
Dagur íslenskrar 
tungu 
17. nóvember - 
Foreldradagur 

 

Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar.  

 

 

 


