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  Kennsluáætlun – vor 2019 
Samfélagsfræði: 1. bekkur. 

Tímabil Efnisþættir - inntak Námsgögn Námsmat 

 

7.1 - 25.1             

(3 vikur – 

skipulagsdagur 

21.1) 

 
Reynsluheimur 

• nemandi lærir um gildi samhjálpar í samfélaginu, 
við getum öll haft áhrif og lagt okkar að mörkum 

• nemandi lærir að hann er hluti af stærra 
samfélagi og hvað það þýðir 

 
Hugarheimur 

• fjallað verður um ýmsar tilfinningar svo sem 
gleði, sorg og reiði í tengslum við söguna 
Regnbogafiskurinn og Saga um nótt 

➢ Hvernig líður Regnbogafiskinum í upphafi 
sögunnar?  

➢ Hvernig líður Regnbogafiskinum við lok 
sögunnar? 

➢ Hvernig myndi okkar líða í hans sporum? 
➢ Hvernig líður hinum fiskunum? 
➢ Hvernig líður stúlkunni? Af hverju? 

 
Félagsheimur 

• nemandi lærir mikilvægi þess að hlusta og að 
fólk getur haft ólíkar skoðanir 

➢ Regnbogafiskurinn er montinn og lítur 
stórt á sig í upphafi sögunnar. Fiskarnir 
vilja ekki leika við hann og hann verður 
fljótt einmanna. Regnbogafiskurinn fær 
aðstoð og lærir að gefa af sér og uppsker 
góða vináttu. 

 

bækurnar Saga um nótt, Láttu mig í 

friði og Regnbogafiskurinn 

                     

Leiðsagnarmat: Kennari 

fylgist með, leiðbeinir og 

metur virkni nemenda í 

samvinnu og 

einstaklingslega  
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Samþætting námsgreina 

• íslenska, nemandi talar og skrifar um drauma 
sína 

 

28.1 – 8.2                  

(2 vikur – 

foreldradagur 

30.1) 

 
Hugarheimur 

• nemandi skoðar og vinnur með eiginleika og 
hæfileika sína  

 
Félagsheimur 

• nemandi vinnur með hugtökin tillitssemi og 
umhyggja  

• fjallað verður um mikilvægi þess að sýna 
tillitssemi og umhyggju í leik og í starfi 

 
Samþætting námsgreina 

• íslenska, nemandi vinnur ritunarverkefnið ég er 
einstök/einstakur 

 

bókin Bókin um Breka 

 

Leiðsagnarmat: Kennari 

fylgist með, leiðbeinir og 

metur virkni nemenda í 

samvinnu og 

einstaklingslega  

 

 

11.2 – 22.2                 

(2 vikur) 

 
Félagsheimur 

• nemandi vinnur áfram með mikilvægi þess að 
hlusta og að fólk getur haft ólíkar skoðanir  

➢ við þurfum ekki öll að vera sammála en ef 
við viljum að aðrir komi vel fram við 
okkur og hlusti á okkur þá þurfum við að 
gera slíkt hið sama 

 
Samþætting námsgreina 

• íslenska, grísirnir þrír fóru ólíkar leiðir og 
uppskáru eins og þeir sáu, ræðum um ólíkar 
skoðanir og virðingu 

 

bókin Þrír litlir grísir 

 

 

Leiðsagnarmat: Kennari 

fylgist með, leiðbeinir og 

metur virkni nemenda í 

samvinnu og 

einstaklingslega  

 

 

25.2 – 8.3             

(2 vikur – 

vetrarleyfi 25.-

 

Reynsluheimur 
 

bókin Kostuleg kort og gröf 

ljósritað efni 

 

Leiðsagnarmat: Kennari 

fylgist með, leiðbeinir og 

metur virkni nemenda í 
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26.2 og 

öskudagur 6.3) 

• nemandi vinnur áfram með samfélagið og þá 

staðreynd að hann sé hluti af stærra samfélagi 

Hugarheimur 

• nemandi æfist í að tala fyrir framan hóp og að 

segja frá sér með hliðsjón af búsetu 

• nemandi skoðar og lærir um nærumhverfi sitt, 

hverfið sitt, borgina sína og landið sitt 

Samþætting námsgreina 

• íslenska, nemandi lærir um sérnöfn í hverfinu 
sínu, borginni sinni og landinu sínu 

• íslenska, nemandi æfist í að tjá sig fyrir framan 
hóp 

samvinnu og 

einstaklingslega  

 

 

11.3 – 12.4             

(5 vikur – 

skipulagsdagur 

19.3,  

furðufatadagur 

12.4) 

 
Reynsluheimur 

• nemandi lærir um gildi náttúru, umhverfis og 
mikilvægi góðrar umgengni 
 

Samþætting námsgreina 

• íslenska, nemendur vinna að sameiginlegu 
verkefni um þeirra þátt í að minnka mengun 

• stærðfræði, nemandi fer út og rannsakar 
nærumhverfi sitt, tínir rusl, flokkar það og býr til 
súlurit 

• náttúrufræði, nemandi kynnist algengnum 
fuglategundum, búsetu þeirra og áhrif 
mannsins/mengunar á líf þeirra 

• tónmennt, nemendur syngja lög um hrafninn 

 

bókin Hrafnar 

Krummavísur 

 

Leiðsagnarmat: Kennari 

fylgist með, leiðbeinir og 

metur virkni nemenda í 

samvinnu og 

einstaklingslega  

 

 

23.4 – 10.5            

(3 vikur – 25.4 – 

 
Félagsheimur 

 

bókin Ég er klárastur 

 

Leiðsagnarmat: Kennari 

fylgist með, leiðbeinir og 

metur virkni nemenda í 
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sumardagurinn 

fyrsti og 1.5) 

• nemandi vinnur áfram með hugtökin virðing, 
tillitssemi og umhyggja og mikilvægi þess að 
sýna tillitssemi og umhyggju í leik og í starfi 

• nemandi vinnur einnig áfram með mikilvægi þess 
að hlusta og að fólk getur haft ólíkar skoðanir  

 

samvinnu og 

einstaklingslega  

 

13.5 – 7.6              

(4 vikur – 

skipulagsdagur 

20.5, þemadagar 

21.-23.5,  

uppstigningardag

ur 30.5 og 

skólaslit 7.6) 

 

Samþætting námsgreina 

• íslenska, nemendur vinna saman að verkefni um 

lífið og dýrin í sveitinni og einstaklingslega 

orðasúpu um orð er tengjast reiðhjólum 

• samfélagsfræði, nemandi lærir um öryggisbúnað 

reiðhjóla í tengslum við hjóladag Fossvogsskóla 

• stærðfræði, nemendur vinna saman að könnun 

um öryggisbúnað reiðhjóla og skrá niðurstöður í 

súlurit 

 

bækur um húsdýr og sveitina 

ljósritað efni 

 

Leiðsagnarmat: Kennari 

fylgist með, leiðbeinir og 

metur virkni nemenda í 

samvinnu og 

einstaklingslega  


