
1 
 

  Kennsluáætlun – haust 2020 
Samfélagsfræði 5. bekkur. 

Tímabil Efnisþættir - inntak Námsgögn Námsmat 

 
25.ág. – 4.sept.  

 
Fjallað verður um norræn samfélög, heimkynni 
norrænna manna og daglegt líf. Lesið í námsbókinni, 
spjallað um það sem þau eru að fara að fjalla um. Hvað 
vita þau o.s.frv. 
 

Víkingaöldin, lestur, umræður, 
verkefnanám og ritun. 

 
Símat  

7. sept. –18. 
sept. 

 
Lesið í bókinni og fjallað ítarlega um hvaða fornleifar 
hafa fundist frá víkingaöld. Ferð á Þjóðminjasafn Íslands 
og fræðst um fornleifar þær er hafa fundist. Fjallað um 
Fjallkonuna (skoðuð á Þjóðminjasafni). 
 

Víkingaöldin, upplýsingaöflun, 
leitarnám í námsbók.  

Símat 

21. sept. – 2.okt. 
Fjallað um víkinga á breiðum grundvelli og kynnt fyrir 
nemendum verkefni sem er samþætting við 
tæknimennt. Nemendur útbúa kynningu á verkefni sem 
þau gera í Power Point og kynna síðan fyrir bekknum 
undir lok annar. 

Víkingaöldin, upplýsingaöflun á 
netinu, leitað upplýsinga um 
verkefnin sín. Verkefnin eru sex að 
tölu og eiga þau að safna saman 
upplýsingum um sitt efni og setja 
myndir og texta inn í PP verkefnið 
sitt. 

Símat 

5.okt. – 16.okt.  
Lesið saman í bók, umræður og haldið áfram að vinna 
að verkefnum sínum. Meta heimildir og gera grein fyrir 
hvaðan þær koma. Hvað hefur haft áhrif á siglingar 
víkinga hingað, hvernig komu þeir og hvað höfðu þeir 
meðferðis. Hvernig búnað höfðu þeir með sér o.s.frv. 
 
 

Víkingaöldin, leit í bókum og á 
netinu (wikipedia, vísindavefurinn, 
google). Hvatt til sjálfstæðra 
vinnubragða. Þurfa að setja texta 
niður til að vinna með hann í PP. 

Símat 
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19.okt.- 3.nóv.  

 
Vetrarfrí (22.okt.-26.okt.) 
Heimildavinna varðandi víkinga: samvinnuverkefni þar 
sem 3 eru saman í hópi. Byrjað að setja texta og myndir 
í Power Point. 
 

Víkingaöldin og netið: wikipedia, 
vísindavefurinn, google. 

 

6. nóv. – 20.nóv. 
 

Daglegt líf víkinga, híbýli, fatnaður og lifnaðarhættir. 
 
 

Víkingaöldin og netið: wikipedia, 
vísindavefurinn, google. 

Símat 

23.nóv.- 4.des Unnið að því að klára PP verkefnið og læra að skrá 
heimildir.  
Flytja og kynna verkefni sitt fyrir samnemendum og 
kennurum. 
 

Víkingaöldin og netið: wikipedia, 
vísindavefurinn, google. 

Jafningjamat og mat 
kennara á vinnubrögðum 
og verkefnum nemenda 

6.des.- 18.des Flytja og kynna verkefnið. 
 

 
 

 


