
 
 

 

Kennsluáætlun, vinnustofur 

(náttúrufræði og samfélagsfræði) 
6. – 8. bekkur,  2020 - 2021 

Markmið: 

Markmið kennslu hverju sinni er að efla og vinna með helstu færniþætti í samfélags og 

náttúrugreinum.  

Kennsluaðferðir: 

Bein kennsla, kveikja, innlagnir, samvinna, einstaklingsmiðun, sjálfstæði, umræður og fleira. 

Náttúru – og samfélagsgreinar eru kenndar í vinnustofum. Unnið er með ákveðið þema í 

ákveðinn tíma. Nemendur fá talsvert frelsi við úrvinnslu og lögð er áhersla á sköpun og jákvætt 

viðhorf til greinanna.  

Kennslubækur /efni:  

 Auðvitað: heimilið 

 Verklegar æfingar í náttúrufræði 

 Frá Róm til Þingvalla 

 Evrópa 

Námsmat: 

 Símat á verkefnavinnu 

 Jafningjamat í umræðum 

 Verkefnaskil 

 Vinnueinkunn (hegðun og virkni í tímum, heimanám, ábyrgð á eigin námi) 

 Próf í lok hvers þema 
 

Metanleg hæfniviðmið, að nemandi geti:   

 Rætt á upplýsandi hátt um tímabil, atburði og persónur, sem vísað er til í þjóðfélagsumræðu 

 Lýst einkennum og þróun íslensks þjóðfélags og tekið dæmi um mikilvæga áhrifaþætti  

 Dregið upp mynd af afmörkuðum efnisþáttum stórra og smárra sögu, nálægrar eða 
fjarlægrar  

 Skýrt tengsl samfélags, náttúru, trúar og lífsviðhorfa fyrr og nú 

 Gert grein fyrir einkennum og stöðu Íslands í heiminum í ljósi legu og sögu landsins 
breytilegrar menningar, trúar og lífsviðhorfa 

 Gert grein fyrir hlutverki nokkurra helstu stofnana 

 Gert grein fyrir hugmyndum um samhjálp og velferð og framkvæmd hennar í samfélaginu 

 Lýst veðri í heimabyggð og loftslagi á Íslandi 

 Rætt um hvernig ræktanlegt land er notað og ýmsar hliðar landnotkunar og verndunar 
gróðurs 

 Framkvæmt og útskýrt einfaldar athuganir úti og inni 

 Sett fram og rætt niðurstöður athugana á skýran og skipulegan hátt 

 Gert grein fyrir og nefnt dæmi  um efnabreytingar og hamskipti 
 
Önnur markmið, að nemandi:  

 Þekki nokkra þætti í sögu mannkyns og Íslands 
 Kynnist helstu löndum Evrópu og því sem einkennir þau 
 Þekki nokkur hugtök í eðlis og efnafræði, s.s frumeind, sameind, frumefni, efnablanda, massi, o.fl  



 
 

 

Tímabil Námsþáttur Námsefni MUNIÐ!  

25. -  27. ág 
 

Þemadagar: Uppeldi til 
ábyrgðar 

Bekkjarsáttmáli, hlutverkin, þarfirnar, 
lífsvagninn, sjálfsmyndin 

Þemadagar 

31. ág – 4. sep Nýhugsun Auðvitað. Hvaðan kemur allt sem við eigum? 
Hvernig varð það til? Hvað áttu erfitt með að 
lifa án?  

 

7. – 11. sept Byggingarefni alheimsins Auðvitað. Frumeindir, sameindir, frumefni, 
efnasamband, efnablanda, föst efni, vökvar 
og lofttegundir, rúmmál, lítrar, rúmmetri, 
massi, magn 

 

14. – 18. sept 
 

Þemadagar: Hjálparstarf 
og þróunarlönd 

Hvernig hefur fólk það í þróunarlöndum, 
hvað getum við gert?  

Þemadagar  

21. – 25. sept 
 
 
 

Skilgreining orða, mæling 
á magni 

Auðvitað. Skilgreining á hugtökum.  Taka 
þátt eða fylgjast með athugun á magni.  
Gera tilraun með sykur og vatn.  

24. og 25. sept eru samræmd próf hjá 7. 
bekk 

28. sept  – 2. okt 
 

Hamskipti, uppgufun Auðvitað. Skilgreina hugtök, gera tilraunir.   

5. – 9.  okt 
 

Hitaþennsla og leysni Auðvitað – Skilgreina hugtök og gera tilraunir 6. okt, starfsdagar 

12. – 23. okt 
 

Varmi Auðvitað – Skilgreina hugtök og gera tilraunir 14. okt, námsviðtöl 

26. – 30. okt 
 

Orka Auðvitað – Skilgreina hugtök og gera tilraunir  

2. – 6. nóv Orka Auðvitað – Skilgreina hugtök og gera tilraunir 
 

 

9. – 13. nóv Rafmagn Auðvitað – Skilgreina hugtök og gera tilraunir 
 

 

16. – 20. nóv Rafmagn Auðvitað – Skilgreina hugtök og gera tilraunir 
 

 

23. – 27. nóv Hættur Auðvitað – Skilgreina hugtök og gera tilraunir 
 

 

30. nóv – 18. des Í Rómaveldi Frá Róm til Þingvalla.  
Kynnumst: Borgríki, heimsveldi, Sesari, 
Ágústusi, Kleópötru, þrælum, Jesú Kristi, 
hugmyndum um að maður gæti orðið Guð, 
Kristni í Rómaveldi 

 
 

21. des – 4. Jan  Jólafrí Jólafrí 

5. – 22. jan Frá Rómverjum til riddara Frá Róm til ÞIngvalla. Kynnumst  
mannkynssögunni og vinnum verkefni.  

 

25. jan – 12. feb Víkingar og 
landnámsmenn 

Frá Róm til Þingvalla. Kynnumst 
mannkynssögunni og vinnum verkefni.  

Þjóðminjasafnið, landnámssafnið 

15. feb – 12. mars Íslendingar í heiðni og 
kristni 

Frá Róm til Þingvalla. Kynnumst 
mannkynssögunni og vinnum verkefni 

17. feb. Öskudagur – skertur dagur 
19. feb. Námsviðtöl. 22. og 23 vetrarfrí 

15. mars – 15. 
apríl 

Evrópa Nemendur kynna sér helstu lönd Evrópu og 
búa til kynningu og ferðabækling fyrir valin 
lönd.  

22. mars Íþróttadagur. 23. mars árshátíð 
27.  mars – 5. apríl páskafrí. 6. apríl 
starfsdagur 

19. apríl – 28. maí Valverkefni - áætlunargerð Nemendur velja sér verkefni eftir áhugasviði. 
Nemendur vinna út frá hæfniviðmiðum.  

22. apríl sumardagurinn fyrsti, 26. apríl 
námsviðtöl 
10. maí starfsdagur, 13. maí 
uppstigningadagur, 24. maí annar 
hvítasunnudagur 

31. maí – 4. júni Útikennsla, próf Fjölbreytt verkefni unnin úti.   

7. – 9. júní Vordagar 7. og 8. ferðir, 9. júní siglingar  

   
Skólaslit 10. júní kl. 17:00 

 

 

Áætlunin er gerð með fyrirvara um breytingar 


