
 
 

Kennsluáætlun haustið 2018-2019 
 

Fag: Samfélagsfræði/náttúrufræðigreinar 

Bekkur:  3. 

Kennarar: Helga, Jóna og Laufey 

 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

24. ágúst 

Geti hlustað á og rætt hugmyndir annarra. 

Áttað sig á ýmiss konar afleiðingum athafna sinna. 

Sýnt að hann virðir reglur í samskiptum fólks, 

skráðar og óskráðar og geti nefnt dæmi um slíkar 

reglur. 

Nýtt reynslu og hæfni í námi og daglegu lífi, 

einstaklingslega og í hóp. 

Geti sagt frá dæmum um hvernig loftslag og 

gróðurfar hafa áhrif á hvernig fólk lifir. 

Skólahæfni  

 

 

Jörðin og lífið (huldufólk, 

formóðir, Snorri Sturluson, 

Snorra Edda, lífvera) 

 

Ljósrit frá kennara  

 

 

Komdu og skoðaðu 

hringrásir bls. 2-3 

Símat, vinnubók, 

ástundun, vinnubrögð 

nemenda og 

samvinna/samskipti. 

Vika 2 

27. ágúst – 31. ágúst 

Gert sér grein fyrir hvernig maðurinn er hluti af 

náttúrunni og lífsafkoma hans byggist á samspilinu 

við hana. 

Rætt fjölbreytni í nýtingu vatns á heimilum og í 

umhverfinu. 

Búskapur, kindur 

 

 

 

Vatnið (hringferð, gufa) 

Í sveitinni með Æsu og 

Gauta bls. 5-8 

 

Komdu og skoðaðu 

hringrásir bls. 4-5 

 

Vika 3 

3. – 7. september 

Gert sér grein fyrir hvernig maðurinn er hluti af 

náttúrunni og lífsafkoma hans byggist á samspilinu 

við hana. 

Sagt frá eigin upplifun á náttúrunni og skoðun á 

lífveru í náttúrulegu umhverfi. 

Búskapur, kindur 

 

 

Lífsferlar (lífsferill, fræ, 

spíra, lyng, hunang),  

Í sveitinni með Æsu og 

Gauta bls. 9-12 

 

Komdu og skoðaðu 

hringrásir bls. 6-7 

 

Vika 4 

10. – 14. september 

Notað einföld hugtök úr náttúruvísindum í 

textaskrifum. 

Geti miðlað hugmyndum sem tengjast 

náttúruvísindum í máli og myndum. 

Hundar, loðdýr 

 

 

Sundrendur (sundrast, 

bakteríur, sveppir, örverur, 

umhverfi, hringrás) 

Í sveitinni með Æsu og 

Gauta bls. 13-17 

 

Komdu og skoðaðu 

hringrásir bls. 12-13 

 

Vika 5 

17.-21. september 

Notað einföld hugtök úr náttúruvísindum í 

textaskrifum. 

Hænsni, svín Í sveitinni með Æsu og 

Gauta bls. 18-21 
 



 
 

 

Vika 6 

24.  – 28. september 

Starfsdagur 

 Kýr, köttur 

 

 

Grænukornin (planta, 

grænukorn, verksmiðja, 

orka, fæða, mold, steinefni, 

súrefni, koltvísýringur), 

frumefnin (vetni, súrefni, 

kolefni, frumeind, sameind, 

ljóstillifun) 

Í sveitinni með Æsu og 

Gauta bls. 22-26 

 

Komdu og skoðaðu 

hringrásir bls. 8-11 

 

Vika 7 

1.  – 5. október 

Lýst breytingum á náttúru Íslands eftir árstíðum og 

áhrifum þeirra á lífsskilyrði fólks. 

Notað einföld hugtök úr náttúruvísindum í 

textaskrifum. 

Fóður og heyskapur 

 

 

Grænukornin (planta, 

grænukorn, verksmiðja, 

orka, fæða, mold, steinefni, 

súrefni, koltvísýringur), 

frumefnin (vetni, súrefni, 

kolefni, frumeind, sameind, 

ljóstillifun) 

Í sveitinni með Æsu og 

Gauta bls. 27-33 

 

Komdu og skoðaðu 

hringrásir bls. 8-11 

 

Vika 8 

8.  – 12. október 

Greint á milli ólíkra sjónarmiða sem varða málefni 

daglegs lífs. 

Ferðaþjónusta og hestar 

 

 

Fæðan (orka, sólarorka, að 

melta, grasbítar, rándýr) 

Í sveitinni með Æsu og 

Gauta bls. 34-36 

 

Komdu og skoðaðu 

hringrásir bls. 14-15 

 

Vika 9 

15. – 19. október 

Vetrarleyfi 

Sagt frá einkennum og sögu heimabyggðar og 

tengslum við önnur svæði á Íslandi. 

Geti útskýrt hvernig tækni nýtist í daglegu lífi 

þeirra. 

Útskýrt fæðukeðjur og rakið fæðu til 

frumframleiðanda. 

Ferðaþjónusta og hestar 

 

 

Fæðan (orka, sólarorka, að 

melta, grasbítar, rándýr) 

 

Í sveitinni með Æsu og 

Gauta bls. 34-36 

 

Komdu og skoðaðu 

hringrásir bls. 14-15 

 

Vika 10 

22.  – 26. október 

Starfsdagur 

Lýst landnotkun í heimabyggð. 

Útskýrt hvernig tækni hefur áhrif á lífsgæði íbúa 

og umhverfi þeirra. 

Hlunnindi, skógrækt 

 

 

Í sveitinni með Æsu og 

Gauta bls. 37-40 

 

 



 
 

Bent á dæmi um lýðræðislega þætti í 

nærsamfélaginu. 

 

 

Sól og rafmagn (rafmagn, 

virkjun, miðlunarlón, stífla, 

stöðvarhús, raflínur), orka 

(lofthjúpur, sólarrafhlöður, 

vindmyllur) 

Komdu og skoðaðu 

hringrásir bls. 16-19 

Vika 11 

29. okt – 2. nóv 

Gert sér grein fyrir gildi náttúru og umhverfis og 

mikilvægi góðrar umgengi. 

Tekið eftir og rætt atriði í umhverfinu sínu, sýnt 

félögum og náttúru virðingu. 

Skoðað og skráð dæmi um áhrif af gjörðum 

mannsins á náttúru og manngert umhverfi í 

heimabyggð. 

Landgræðsla 

 

 

Hringrásir (óendanlegur, 

takmarkaður) 

Í sveitinni með Æsu og 

Gauta bls. 41-44 

 

Komdu og skoðaðu 

hringrásir bls. 20-21 

 

Vika 12 

5. – 9. nóvember 

5.nóv foreldraviðtöl 

Bent á störf sem krefjast sérþekkingar. 

Komið auga á þarfir og vandamál í sínu umhverfi. 

Fjallað um samspil manns og náttúru. 

Flokkað úrgang. 

Tekið þátt í að skoða, greina og bæta eigið 

umhverfi og náttúru. 

Fiskeldi 

 

 

Endurvinnsla (öskuhaugar, 

jarðvegsgerð, sjálfbærni) 

Í sveitinni með Æsu og 

Gauta bls. 45-47 

 

Komdu og skoðaðu 

hringrásir bls. 22-24 

 

Vika 13 

12.  – 16. nóvember 

Komið auga á nokkra þætti sem hafa haft áhrif á 

mannlífið í tímans rás, svo sem umhverfi og 

skipulag samfélaga. 

Áttað sig á hlutverki landakorta og notagildi þeirra. 

Þemaverkefni 

Blómin á þakinu 

Dagur í lífi Gunnjónu 

Persónan Gunnjóna 

 

Undirstöðuverkefni í lestri 

á landakortum og línu- og 

súluritum 

Sögurammi Blómin á 

þakinu 

 

 

 

Valin verkefni, Könnum 

kortin 1 

 

Vika 14 

19. – 23. nóvember 

Rætt hvernig uppfinningar hafa gert líf fólks 

auðveldara og erfiðara, á heimilum  og í ólíkum 

atvinnugreinum. 

Rætt eigin lífssýn og gildi, gert sér grein fyrir 

samspili náttúru og manns. 

Þemaverkefni 

Blómin á þakinu 

Lífið í sveitinni 

 

Undirstöðuverkefni í lestri 

á landakortum og línu- og 

súluritum 

Sögurammi Blómin á 

þakinu 

 

 

Valin verkefni, Könnum 

kortin 1 

 

Vika 15 

26. – 30. nóvember 

Aflað sér upplýsinga er varða náttúru. 

Sýnt virkni og látið sig varða nánasta umhverfi og 

lífsskilyrði lífvera í því. 

Þemaverkefni 

Blómin á þakinu 

Húsdýrin 

Sögurammi Blómin á 

þakinu 

 

 



 
 

Lýst algengustu lífverum í nánasta umhverfi sínu.  

Undirstöðuverkefni í lestri 

á landakortum og línu- og 

súluritum 

 

Valin verkefni, Könnum 

kortin 1 

Vika 16 

3.  – 7. desember 

Þekkja gerð og mótun íslensks samfélags fyrr og 

nú. 

Varast hættur á heimilinu sínu og í nágrenninu. 

Bent á nokkrar mikilvægar stofnanir samfélagsins. 

Þemaverkefni 

Blómin á þakinu 

Brottflutningur úr sveit í 

borg/Hver er ég? 

 

Undirstöðuverkefni í lestri 

á landakortum og línu- og 

súluritum 

Sögurammi Blómin á 

þakinu 

 

 

 

Valin verkefni, Könnum 

kortin 1 

 

Vika 17 

10.  – 14. desember 

Þekkja dæmi um hvernig sagan birtist í munum og 

minningum. 

Áttað sig á gildi samhjálpar í samfélaginu. 

Sett sig inn í málefni nærsamfélagsins. 

Þemaverkefni 

Blómin á þakinu 

Íbúðin hennar 

Gunnjónu/Lífið í borginni 

 

Undirstöðuverkefni í lestri 

á landakortum og línu- og 

súluritum 

Sögurammi Blómin á 

þakinu 

 

 

 

 

Valin verkefni, Könnum 

kortin 1 

 

Vika 18 

17.  – 20. desember 

20.des Litlu jólin 

Bent á  dæmi um hefðbundin kynhlutverk og 

breytingar á þeim. 

Áttað sig á og lýst ýmsum tilfinningum, svo sem 

gleði, sorg og reiði. 

Gert sér grein fyrir þörf sinni fyrir næringu, hvíld, 

hreyfingu og hreinlæti. 

Þemaverkefni 

Blómin á þakinu 

Einn dagur í lífi Gunnjónu 

ömmu 

 

Undirstöðuverkefni í lestri 

á landakortum og línu- og 

súluritum 

Sögurammi Blómin á 

þakinu. 

 

 

 

Valin verkefni, Könnum 

kortin 1 

 

Vika 19 

4. janúar 

3. jan starfsdagur 

Bent á gildi jákvæðra viðhorfa og gilda fyrir 

sjálfan sig. 

Bent á fyrirmyndir sem hafa áhrif á hann. 

 

Þemaverkefni 

Blómin á þakinu  

Íbúðin hennar Gunnjónu, 

útsýnið 

 

Undirstöðuverkefni í lestri 

á landakortum og línu- og 

súluritum 

Sögurammi Blómin á 

þakinu 

 

 

 

Valin verkefni, Könnum 

kortin 1 

 



 
 

Vika 20 

7. – 11. janúar 

Gert sér grein fyrir að í umhverfinu eru margvísleg 

áreiti, jákvæð og neikvæð sem hafa áhrif á líf hans. 

Áttað sig á mikilvægi fjölskyldunnar og fjölbreytni 

fjölskyldugerða í samfélagi manna. 

Þemaverkefni 

Blómin á þakinu  

Íbúðin hennar Gunnjónu 

 

Undirstöðuverkefni í lestri 

á landakortum og línu- og 

súluritum 

Sögurammi Blómin á 

þakinu 

 

 

 

Valin verkefni, Könnum 

kortin 1 

 

 
 

 

 




