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Birt með fyrirvara um breytingar 

  Kennsluáætlun – haust 2019 
Samfélagsfræði /Landafræði  -  5.bekkur  

Tímabil Efnisþættir - inntak Námsgögn Námsmat 

26.ág. – 13. sept.    

16. sept. –27. sept. Ísland – Náttúran og samfélagið 
Kort og kortalestur 
Kort eru mikilvæg, kort er mynd, mælikvarði á kortum, 
ólík kort, litir á kortum, hæð lands yfir sjó, tákn á 
kortum og Ísland á korti.  
Við búum á Íslandi 
Tungumál, landsmenn, þjóðhátíðardagur,stjórnun 
landsins, landvættir, íbúadreifing, sveitarfélög. 

„ÍSLAND -  Hér búum við“ 
Lesbók - hljóðbók 
Vinnubók 
Upplýsingar af netinu 
Myndbönd 

 
 
Sjálfstæð vinnubrögð  
Frumkvæði - áhugi  
Vinnubók - vinnusemi 
Samstarf í hópavinnu  

30. sept. – 11. okt.  

Náttúra Íslands 
Veður og loftslag, loftslagsbreytingar, ártíðirnar. 
Myndun og mótun Íslands 
Jarðskjálftar, jarðhiti, ísöld, gos undir jökli, rof, sjór, 
jöklar,ár, vindur, landslag, vötn, hringrás vatns, ár 
fossar,fjöll, jöklar. 

 „ÍSLAND -  Hér búum við“ 
Lesbók - hljóðbók 
Vinnubók 
Upplýsingar af netinu 
Myndbönd 

 
 
Sjálfstæð vinnubrögð  
Frumkvæði - áhugi  
Vinnubók - vinnusemi 
Samstarf í hópavinnu 
 

 
14.okt. – 1.nóv. 

Myndun og mótun Íslands 
Jarðskjálftar, jarðhiti, ísöld, gos undir jökli, rof, sjór, 
jöklar,ár, vindur, landslag, vötn, hringrás vatns, ár 
fossar,fjöll, jöklar. 
Hafið umhverfis landið 
Hafstraumar, landhelgi, helstu fiskitegundir 
Náttúruauðlindir 
Náttúruauðlindir,rafmagn, jarðhiti. 
Umhverfið okkar 
Náttúruvernd, náttúruundur,friðlýst landssvæði. 

„ÍSLAND -  Hér búum við“ 
Lesbók - hljóðbók 
Vinnubók 
Upplýsingar af netinu 
Myndbönd 

 
 
 
Sjálfstæð vinnubrögð  
Frumkvæði - áhugi  
Vinnubók - vinnusemi 
Samstarf í hópavinnu  



2 
 

 
4.nóv. – 15. nóv.  

 
Landshlutar 
Vesturland 
Náttúra, Borgarfjörður, Djúpalónssandur, Dalir, 
Breiðafjarðareyjar, mannlíf, atvinnulíf,samgöngur. 
Vestfirðir 
Náttúra, Suðurfirðir og Barðaströnd, Jökulfirðir og 
Hornstrandir, Strandir, Hrafnseyri, mannlíf, atvinnulíf, 
samgöngur. 

 
„ÍSLAND -  Hér búum við“ 
Lesbók - hljóðbók 
Vinnubók 
Upplýsingar af netinu 
Myndbönd 

  
 
 
Sjálfstæð vinnubrögð  
Frumkvæði - áhugi  
Vinnubók - vinnusemi 
Samstarf í hópavinnu  
 
 

18. nóv. – 29.nóv. Landshlutar 
Norðurland vestra 
Náttúra, Vatnsnes og Skagi, Hvítserkur og Borgarvirki, 
eyjarnar og  Glaumbær í Skagafirði, mannlíf, 
atvinnulíf, samgöngur  
Norðurland eystra 
Náttúra, Mývatn, Jökulsárgljúfur og Ásbyrgi, 
Melrakkaslétta,Grímsey og Kolbeinsey, atvinnulíf, 
mannlíf, samgöngur. 
 

„ÍSLAND -  Hér búum við“ 
Lesbók - hljóðbók 
Vinnubók 
Upplýsingar af netinu 
Myndbönd 

 
 
 
Sjálfstæð vinnubrögð  
Frumkvæði - áhugi  
Vinnubók - vinnusemi 
Samstarf í hópavinnu  
 
 

 
2.des. – 20. des. 

 
Landshlutar 
Austurland 
Náttúra, Lögurinn og Hallormsstaðaskógur, 
Kárahnjúkavirkjun, Norræna, mannlíf, atvinnulíf, 
samgöngur.  
Landshlutar 
Suðurland 
Náttúra, Jökulsárlón á Breiðamerkursandi, 
Suðurlandsundirlendið, Þingvellir, Gullfoss og Geysir, 
Vestmannaeyjar, mannlíf, atvinnulíf, samgöngur, 
eldgos á Suðurlandi. 
 
 
 
 
 

„ÍSLAND -  Hér búum við“ 
Lesbók - hljóðbók 
Vinnubók 
Upplýsingar af netinu  
Myndbönd 

 
 
 
 
 
 
Sjálfstæð vinnubrögð  
Frumkvæði - áhugi  
Vinnubók - vinnusemi 
Samstarf í hópavinnu  
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6.jan.-17.jan.2020 

 
Landshlutar 
Suðurnes 
Náttúra, Keilir, Kleifarvatn, Bláa lónið, atvinnulíf, 
samgöngur. 
Reykjavík og nágrenni 
Náttúra, höfuðborgarsvæðið, Heiðmörk, Kollafjörður, 
Ásmundarsafn, mannlíf, atvinnulíf, samgöngur. 
Hálendið 
Náttúra, vötn og fljót, fjöll, hraun, gróður og dýralíf, 
Sprengisandur og Kjölur, mannvirki, jöklar, 
hálendisferðir. 
Heimabyggðin 

„ÍSLAND -  Hér búum við“ 
Lesbók - hljóðbók 
Vinnubók 
Upplýsingar af netinu 
Myndbönd 

 
 
 
 
Sjálfstæð vinnubrögð  
Frumkvæði - áhugi  
Vinnubók - vinnusemi 
Samstarf í hópavinnu  
 
 

    


