
 

Kennsluáætlun vor 2019 
Fag: samfélags- og náttúrufræðigreinar 

Bekkur:  3 

Kennarar: Helga, Jóna Kristín og Laufey  

 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

14.-18.janúar 
Notað einföld hugtök úr náttúruvísindum í 
textaskrifum. 
Geta miðlað hugmyndum sem tengjast 
náttúrvísindum í máli og myndum. 
Bent á störf sem krefjast sérþekkingar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Áttað sig á hlutverki landakorta og notagildi 
þeirra. 
 
Útskýrt á einfaldan hátt byggingu og starfsemi 
líkamans. 
Útskýrt mikilvægi hreyfingar, hreinlætis, hollrar 
fæðu og svefns. 

Himingeimurinn. Kynning á 
sólkerfinu sem við erum 
hluti af og hugmyndir 
vísindamanna um 
myndun sólkerfisins 
skoðaðar.  
Reikistjörnurnar í okkar 
sólkerfi og stærð jarðar í 
samanburði við risastjörnur 
(stærð stjarna skoðuð á 
netinu).  

 

Undirstöðuverkefni í lestri 
á landakortum og línu- og 
súluritum. 

 

Heilsuvernd. 

Komdu og skoðaðu 
himingeiminn, Tunglið, 
stjornufraedi.is, geimurinn.is, 
ýmsir erlendir vefir, 
verkefnablöð og myndbönd. 
 
Komdu og skoðaðu 
himingeiminn bls. 2-3 
Tunglið bls. 3-9 
 
 
 
 
Könnum kortin 1  
 
 
 
Landlaeknir.is 
 

Símat. Námsmat byggist 
á stöðugu eftirliti með 
vinnu og virkni 
nemenda í 
kennslustundum. 
 

Vika 2 

21.-25.janúar 

Starfsdagur 23.jan. 

Notað einföld hugtök úr náttúruvísindum í 
textaskrifum. 
Geta miðlað hugmyndum sem tengjast 
náttúrvísindum í máli og myndum. 
Hlustað á og rætt hugmyndir annarra. 

Myndun jarðar og 
lagskipting jarðar skoðuð. 

 

Komdu og skoðaðu 
himingeiminn bls. 4-5 

 

Vika 3 

28.jan-1.feb 

Foreldraviðtöl 31.jan. 

 Sólkerfið og sólin. 
Reikistjörnurnar í okkar 

Komdu og skoðaðu 
himingeiminn bls. 6-7 

 



 
sólkerfi og stærð jarðar í 
samanburði við 
risastjörnur. Áhrif 
sólarljóssins á lífríki og 
hitastig á jörðinni. 

Vika 4 

4.-8.febrúar 
 Sólkerfið.  

Lífið á jörðinni. 

Innri reikistjörnurnar 
(kynning á þeim, hvað eiga 
þær sameiginlegt, hvernig 
loftslag og efni er þar að 
finna) Merkúríus, Venus, 
Jörðin og Mars. 

Komdu og skoðaðu 
himingeiminn bls. 8-10 

 

Vika 5 

11.-15.febrúar 
 Sólkerfið. 

Ytri reikistjörnurnar 
(kynning á þeim, hvað eiga 
þær sameiginlegt, hvernig 
loftslag og efni er þar að 
finna) Júpíter, Satúrnus, 
Úranus og Neptúnus. 

Plútó (ný skilgreining frá 
2006). 

Komdu og skoðaðu 
himingeiminn bls. 11-15 

 

Vika 6 

18.-22.febrúar 
 Kvartilaskipti tunglsins. 

Verkefni um áhrif sólar á líf 
á jörðinni. 
Verkefnin um samspil sólar,  
jarðar og tungls. Verkefni 
um kvartilaskipti tunglsins. 

Komdu og skoðaðu 
himingeiminn bls. 16-17 

Tunglið bls. 10-15 

 

Vika 7 

25.feb-1.mars 

Vetrarleyfi 25-26.feb. 

 Alheimurinn.  
Sólkerfið.  

Komdu og skoðaðu 
himingeiminn bls. 18-20 

 

Vika 8 

4.-8.mars 

Öskudagur 6.mars 

Lýst breytingum á náttúru Íslands eftir árstíðum 
og áhrifum þeirra á lífsskilyrði fólks. 

Jörðin. 
Dagur og nótt. 
Bauganet (lengdarbaugar 

Komdu og skoðaðu 
himingeiminn bls. 21 

 



 
Lýst skynjun sinni og upplifun af breytingum á  
hljóði, ljósi, hitastigi og áhrifum sólarljóss á 
umhverfi. 
Sagt frá dæmum um hvernig loftslag og gróðurfar 
hafa áhrif á hvernig fólk lifir. 

og breiddarbaugar). 
Hnattlíkan.  

Vika 9 

11.-15.mars 

Samr.próf 9b. 11-13.mars 

Útskýrt valda atburði og hugmyndir á fjölbreyttan 
hátt. 
 

Geimferðir.   
Svarthol.  
Að vera heimspekingur 

Komdu og skoðaðu 
himingeiminn bls. 22-24 
Tunglið bls. 16-24 

 

Vika 10 

18.-22.mars 
Geti útskýrt hvernig tækni hefur áhrif á lífsgæði 
íbúa og umhverfi þeirra. 
Bent á störf sem krefjast sérþekkingar. 
Bent á dæmi um hefðbundin kynhlutverk og 
breytingar á þeim. 

Bíllinn, bílaverkstæði og 
bílaverksmiðja. 

 

Komdu og skoðaðu bílinn bls. 
2-3 
 

 

Vika 11 

25.-29.mars 
Geti útskýrt hvernig tækni nýtist í daglegu 
lífi þeirra. 
 
Lýst algengustu lífverum í nánasta umhverfi sínu. 
Aflað sér upplýsinga er varða náttúruna. 
Tekið þátt í að skoða, greina og bæta eigið 
umhverfi og náttúru. 
 

Eldsneyti og orka. 
 
 
Leikur sá er mér kær. Unnið 
með leiki og samskipti, 
samhjálp (vinátta). 
Börn, refir, sauðfé, hrafnar, 
simpansar, hestar og 
sæljón tekin fyrir. 

Komdu og skoðaðu bílinn bls. 
4-5 
 
Komdu og skoðaðu hvað 
dýrin gera bls. 2-4 

 

Vika 12 

1.-5.apríl 
Geti útskýrt hvernig tækni nýtist í daglegu 
lífi þeirra. 
Sagt frá einkennum og sögu heimabyggðar og 
tengslum við önnur svæði á Íslandi. 
 
 
 
Lýst algengustu lífverum í nánasta umhverfi sínu. 
Sagt frá eigin upplifun á náttúrunni og skoðun á 
lífveru í náttúrulegu umhverfi. 
Gert sér grein fyrir þörf sinni fyrir næringu, hvíld, 
hreyfingu og hreinlæti. 

Þarfasti þjónninn, kraftur, 
hreyfing, ýta-toga-snúa og 
viðnám. Rætt krafta sem 
koma við sögu í daglegu lífi 
manna. 
 
 
Að annast unga smáa. 
Unnið með uppeldi og 
umönnun (vinátta). 
Nám, vernd, næring og 
vöxtur, ósjálfbjarga og 
sjálfbjarga. 

Komdu og skoðaðu bílinn bls. 
6-11 
 
 
 
 
 
Komdu og skoðaðu hvað 
dýrin gera bls. 5-7 
 
 

 



 
Vika 13 

8.-12.apríl 

Árshátíð elsta 11.ap. 

Bent á dæmi um áhrif tækni og framkvæmda á 
mannlíf og umhverfi. 
 
Lýst algengustu lífverum í nánasta umhverfi sínu. 
 

Fyrstu bílarnir. 
 
 
Ef þú giftist mér. 
Unnið með pörun, biðlun, 
afkvæmi (vinátta). 

Komdu og skoðaðu bílinn bls. 
12-13 
 
Komdu og skoðaðu hvað 
dýrin gera bls. 8-11 

 

Vika 14 

15.-22.apríl Páskaleyfi 
     

Vika 15 

22.-26.apríl 

Annar í páskum 22.ap. 

Sumard. fyrsti 25.ap. 

Komið auga á þarfir og vandamál í sínu umhverfi. 
Gert sér grein fyrir gildi náttúru og umhverfis og 
mikilvægi góðrar umgengni. 
 
 
Fjallað um samspil manns og náttúru. 
Nýtt reynslu og hæfni í námi og daglegu lífi, 
einstaklingslega og í hóp. 

Olía, eldsneyti, hugtök sem 
tengjast bílnum. Geti greint 
á milli algengustu orkugjafa 
á Ísland.  
 
Nafnar, komið hér. 
Hópar, tjáskipti samskipti, 
samvinna og samhjálp, 
vörn og árvekni (afkvæmi). 

Komdu og skoðaðu bílinn bls. 
14-15 
 
 
 
Komdu og skoðaðu hvað 
dýrin gera bls. 12-15 

 

Vika 16 

29.apríl-3.maí 

Verkalýðsdagurinn 1.maí 

Varast hættur á heimili sínu og í nágrenninu. 
Komið auga á þarfir og vandamál í sínu umhverfi. 
 
 
 
 
Rætt fjölbreytni í nýtingu vatns á heimilum og í 
umhverfinu.  
Tekið þátt í vali á náttúrufræðilegum verkefnum 
og kynningu á niðurstöðu. 

Umferðarreglur, ökumaður 
og vegfarandi. Þekki reglur 
í umferðinni, geti farið eftir 
þeim og notað viðeigandi 
öryggisbúnað. 
 
Lóan er komin. Farfuglar, 
ratvísi, kjöraðstæður (næg 
fæða, pláss,öryggi og hiti) 
(afkvæmi). 

Komdu og skoðaðu bílinn bls. 
16-17 
 
 
 
 
Komdu og skoðaðu hvað 
dýrin gera bls. 16-18 

 

Vika 17 

6.-10.maí 
Varast hættur á heimili sínu og í nágrenninu. 
Sýnt virkni og látið sig varða nánasta umhverfi og 
lífsskilyrði lífvera í því. 
 
Lýst landnotkun í heimabyggð. 
Tekið eftir og rætt atriði í umhverfinu sínu, sýnt 
félögum og náttúru virðingu. 

Öryggisatriði tengd bílnum.  
 
 
 
Ga, ga, ga, kvað tófan á 
grjóti. 
Óðalshegðun (vakta og að 
merkja svæði), 

Komdu og skoðaðu bílinn bls. 
18-19 
 
 
Komdu og skoðaðu hvað 
dýrin gera bls. 19-21 

 



 
uppeldisstöðvar og 
fæðuframboð. 

Vika 18 

13.-17.maí 

Starfsdagur 17.maí 

Greint á milli ólíkra sjónarmiða sem varða 
málefni daglegs lífs. 
 
Útskýrt fæðukeðjur og rakið fæðu til 
frumframleiðenda. 
 

Útblástur og mengun. 
 
 
Maðkinn tíni þrátt um 
byggð. 
Næring, plöntuætur, 
rándýr, hræætur, neytandi 
og afbrigði. 

Komdu og skoðaðu bílinn bls. 
20-21  
 
Komdu og skoðaðu hvað 
dýrin gera bls. 22-23 

 

Vika 19 

20.-24.maí 
Geti flokkað úrgang. Flokkað gerviefni og 
náttúruleg efni. 
Taki þátt í að bæta eigið umhverfi og náttúru og 
gert sér grein fyrir mikilvægi góðrar umgengni. 
Tekið þátt í að skoða, greina og bæta eigið 
umhverfi og náttúru. 
Nýtt reynslu og hæfni í námi og daglegu lífi, einn 
og með öðrum. 

Endurnýting, aðferðir til að 
draga úr mengun. Taka þátt 
í að skoða, greina og bæta 
eigið umhverfi og náttúru. 
 

Komdu og skoðaðu bílinn bls. 
22-24 

 

Vika 20 

27.-31.maí 

Uppstigningardagur 30/5 

Skoðað og skráð dæmi um áhrif af gjörðum 
mannsins á náttúru og manngert umhverfi í 
heimabyggð. 
Rætt eigin lífssýn og gildi, gert sér grein fyrir 
samspili náttúru og manns. 
Komið auga á nokkra þætti sem hafa áhrif á 
mannlífið í tímans rás, svo sem umhverfi og 
skipulag samfélaga. 
Sagt frá völdum þáttum og tímabilum í sögu 
fjölskyldu og heimabyggðar. 

Endurnýting, aðferðir til að 
draga úr mengun 
 
Samfélagið. 

Komdu og skoðaðu bílinn bls. 
22-24 

 

Vika 21 

3.-7.júní 

Lágafellsleikar 3.-4.júní 

Skólaslit 10.bekkur 4.júní 

Skólaslit 5.júní 1.-9.b. 

    

 




