
 
 

Kennsluáætlun  vinnustofa (náttúru- og samfélagsfræði)                

1.-3. bekkur 
 

Markmið:  

Vinnustofur samanstanda af þemavinnu sem tengist viðfangsefnum í náttúru- og samfélagsfræði. 

Hvert þema nær yfir fjórar vikur. Leitast er við að víkka sjóndeildarhring nemenda, kynna þeim verklag 

náttúruvísinda, gera þeim kleift að tileinka sér hagnýta þekkingu, hjálpa þeim að átta sig á gildi og 

hlutverk vísinda og tækni.  

Námsgreinarnar eiga að efla ábyrgð nemenda á umhverfinu, kenna þeim um lífsskilyrði manna, 

náttúru Íslands og samspil vísinda, tækni og þróunnar í samfélaginu.   

 

Kennsluaðferðir: 

Innlögn, umræður, einstaklings- og paravinna, myndbönd, ýmiskonar myndræn útfærsla, 

tölvuforrit, einstaklingsmiðuð handleiðsla, leitandi nám, vettvangsferðir, athuganir og að lokum 

áhugasviðsbundið nám. 

Kennslubækur /efni: 

               Íslenskir forsetar, Könnum kortin, Komdu og skoðaðu land og þjóð, Komdu og skoðaðu bílinn, 
Tilraunir. Loft, tilraunir í náttúrufræði. Ljósrit. Veraldarvefurinn.  
 

Námsmat vorannar: 

 Þátttaka og vinnusemi 

 Þemaverkefni (í hverri vinnustofu er unnið þematengt verkefni. Annað hvort unnin 
vinnubók, áhugsviðstengt verkefni, gerð listræn útfærsla eða þau flytja kynningu á því sem 
þau hafa lært um viðfangsefnið.  
 

Metanleg hæfniviðmið:   

 Geti sýnt tillitsemi og virðingu í samskiptum við aðra. Geta tekið þátt í samstarfi og 
samræðum í jafningjahópi. Læri að bera virðingu fyrir sér og öðrum. Kynnist íslenskri 
menningu. Geti hlustað á og rætt hugmyndir annarra. Geti bent á dæmi um hvernig sagan 
birtist í munum og minningum. Átti sig á hlutverki landakorta og notagildi þeirra. Geti útskýrt 
hvernig tækni nýtist í daglegu lífi þeirra. Geti gert sér grein fyrir hvernig maðurinn er hluti af 
náttúrunni og lífsafkoma hans byggist á samspilinu við hana. Geti sagt frá og framkvæmt með 
hversdagslegum hlutum einfaldar athuganir úti og inni. 

 
 

 

Tímabil Námsþáttur Námsefni/verkefni/námsmat: Metanleg hæfniviðmið. Metanlegt 
hæfniviðmið 

3 – 12. jan 
 

 13. þema  6. uppbrotsdagur 

13-19. jan 
 

Samfélagsfræði Íslenskir forsetar Kynnist íslenskri menningu  

20-26. jan 
 

Samfélagsfræði Íslenskir forsetar Kynnist íslenskri menningu  

27-2. feb 
 

Samfélagsfræði Íslenskir forsetar Kynnist íslenskri menningu  

3.-9. Feb 
 

Samfélagsfræði Íslenskir forsetar Kynnist íslenskri menningu 3 og 4.  vetrarleyfi, 
5. starfsdagur 

10 –16. 
feb 

Samfélags- og 
náttúruvísindi 

Könnum kortin Átti sig á hlutverki landakorta og 
notagildi þeirra 

 



 
 

 

17-23.feb 
 

Samfélags- og 
náttúruvísindi 

Könnum kortin Átti sig á hlutverki landakorta og 
notagildi þeirra 

 

24-1 mars 
 

Samfélags- og 
náttúruvísindi 

Könnum kortin Átti sig á hlutverki landakorta og 
notagildi þeirra 

26. öskudagur 
kennsla til 12. 28. 
foreldraviðtöl 

2-8 mars 
 

Samfélags- og 
náttúruvísindi 

 Könnum kortin Átti sig á hlutverki landakorta og 
notagildi þeirra 

 

9.-15 mars 
 

Samfélagsfræði Komdu og skoðaðu land og þjóð Kynnist íslenskri menningu. Geti 
bent á dæmi um hvernig sagan 
birtist í munum og minningum. Geti 
gert sér grein fyrir hvernig 
maðurinn er hluti af náttúrunni og 
lífsafkoma hans byggist á samspilinu 
við hana. 

10 – 12   samræmd 
próf 9.b 

16-22 
mars 
 

Samfélagsfræði Komdu og skoðaðu land og þjóð Kynnist íslenskri menningu. Geti 
bent á dæmi um hvernig sagan 
birtist í munum og minningum. Geti 
gert sér grein fyrir hvernig 
maðurinn er hluti af náttúrunni og 
lífsafkoma hans byggist á samspilinu 
við hana. 

 

23-29 
mars 
 

Samfélagsfræði Komdu og skoðaðu land og þjóð Kynnist íslenskri menningu. Geti 
bent á dæmi um hvernig sagan 
birtist í munum og minningum. Geti 
gert sér grein fyrir hvernig 
maðurinn er hluti af náttúrunni og 
lífsafkoma hans byggist á samspilinu 
við hana. 

25.Tvöfaldur dagur 
yngri nem: Árshátíð 
26. Tvöfaldur dagur 
yngri nem: Árshátíð 

30-5 april 
 

Samfélagsfræði Komdu og skoðaðu land og þjóð Kynnist íslenskri menningu. Geti 
bent á dæmi um hvernig sagan 
birtist í munum og minningum. Geti 
gert sér grein fyrir hvernig 
maðurinn er hluti af náttúrunni og 
lífsafkoma hans byggist á samspilinu 
við hana. 

 

6-12 apríl 
 

   Páskafrí alla vikuna 

13- 19 
apríl 
 

Náttúruvísindi, 
tækni, saga 

Komdu og skoðaðu bílinn Geti útskýrt hvernig tækni hefur 
áhrif á lífsgæði íbúa og umhverfi 
þeirra. Geti útskýrt hvernig tækni 
nýtist í daglegu lífi þeirra. 

13. páskafrí, 14 
starfsdagur  

20-26 apríl 
 

Náttúruvísindi, 
tækni, saga 

Komdu og skoðaðu bílinn Geti útskýrt hvernig tækni hefur 
áhrif á lífsgæði íbúa og umhverfi 
þeirra. Geti útskýrt hvernig tækni 
nýtist í daglegu lífi þeirra. 

23. sumardagurinn 
fyrsti 

27-3 maí 
 

Náttúruvísindi, 
tækni, saga 

Komdu og skoðaðu bílinn Geti útskýrt hvernig tækni hefur 
áhrif á lífsgæði íbúa og umhverfi 
þeirra. Geti útskýrt hvernig tækni 
nýtist í daglegu lífi þeirra. 

 

4-10 maí 
 

Náttúruvísindi, 
tækni, saga 

Komdu og skoðaðu bílinn Geti útskýrt hvernig tækni hefur 
áhrif á lífsgæði íbúa og umhverfi 
þeirra. Geti útskýrt hvernig tækni 
nýtist í daglegu lífi þeirra. 

4. foreldraviðtöl 

11-17 maí 
 

Náttúruvísindi, 
athuganir, 
skráningar, 
samvinna 

Tilraunir Geta tekið þátt í samstarfi og 
samræðum í jafningjahópi. Geti sagt 
frá og framkvæmt með 
hversdagslegum hlutum einfaldar 
athuganir úti og inni. Geti skráð 
atburði og athuganir, s.s. með 
ljósmyndum, teikningum, eigin 
orðum og sagt frá þeim. 

 

18-24 maí 
 

Náttúruvísindi, 
athuganir, 
skráningar, 
samvinna 

Tilraunir Geta tekið þátt í samstarfi og 
samræðum í jafningjahópi. Geti sagt 
frá og framkvæmt með 
hversdagslegum hlutum einfaldar 
athuganir úti og inni. Geti skráð 
atburði og athuganir, s.s. með 

21. 
uppstigningadagur 



 
 

ljósmyndum, teikningum, eigin 
orðum og sagt frá þeim. 

25-31 maí 
 

Náttúruvísindi, 
athuganir, 
skráningar, 
samvinna 

Tilraunir Geta tekið þátt í samstarfi og 
samræðum í jafningjahópi. Geti sagt 
frá og framkvæmt með 
hversdagslegum hlutum einfaldar 
athuganir úti og inni. Geti skráð 
atburði og athuganir, s.s. með 
ljósmyndum, teikningum, eigin 
orðum og sagt frá þeim. 

 

1 -7 júní Náttúruvísindi, 
athuganir, 
skráningar, 
samvinna 

Tilraunir Geta tekið þátt í samstarfi og 
samræðum í jafningjahópi. Geti sagt 
frá og framkvæmt með 
hversdagslegum hlutum einfaldar 
athuganir úti og inni. Geti skráð 
atburði og athuganir, s.s. með 
ljósmyndum, teikningum, eigin 
orðum og sagt frá þeim. 

1.annar í 
hvítasunnu 
 
 

 
Skólaslit  5. Júní kl. 18 

 
 

 

 

 


