
     

  

Ath. kennarar áskilja sér rétt til breytinga á áætluninni.  

Viðmiðunaráætlun 2021-2022 haustönn 

Samfélagsgreinar 3. bekkur 

3. bekkur 2 kennslustundir á viku 
Kennarar: Halla Gunnarsdóttir og Helga Sigmundsdóttir 

Vikan Námsgögn/ Kennsluefni Efnistök Námsmarkmið 
Að nemendur: 

Námsmat 

 
30.ág- 
3. sept 

 

  Sjá fölbreytilegar 
kennsluleiðbeiningar á vefnum 

 

6.-10.sept Komdu og skoðaðu landakort 

bls. 2-3 
Að villast og rata 
 

• Fá hjálp 

• Kunna og skilja skilti 

 

 
13.-17.sept 

 

Komdu og skoðaðu landakort 
bls. 4-7 

Sjónarhorn 
Kvarði 

• átta sig á stærðum og 
fjarlægðum. 

 

 
20.-24.sept 

 

Komdu og skoðaðu landakort 
bls.  

Loftmynd og landakort 

Bls.8-9 
                      



     

  

Ath. kennarar áskilja sér rétt til breytinga á áætluninni.  

27.sept-
1.okt 

 

Komdu og skoðaðu landakort 
Bls 8-11 

Loftmyndir Hnattlíkan, kort o.fl.  

4.-8.okt Komdu og skoðaðu landakort 
Bls.12-13 

Áttirnar 
Að nota kort 
 

  

Foreldad. 
15.okt 

 
 

11.-15.okt 

Komdu og skoðaðu landakort 
bls. 14-15 

Hæðarlínur 
Litir og merki á kortum 

  

18.-22.okt 
 

Komdu og skoðaðu landakort 
bls. 16-19 

Jörðin og hnattlíkön 
Landakort af kúlulaga jörð 

  

25. – 29.okt. 
 

Komdu og skoðaðu Fjöllin 
Bls.2-5 
 

Þú og fjöllin (bls. 2-3)  
Íslandsfjöll (bls. 4 – 5) 
 
 

• Auki orðaforða sinn og 
þjálfist í að fletta upp 
lykilorðum. 

• Geti nafngreint nokkur 
íslensk fjöll. 

• Átti sig á hvernig fjöll eru 
sýnd á landakorti. 
 

 

1.– 5.nóv. Komdu og skoðaðu Fjöllin 
Bls.6-9 

Skjaldbreiður  
 Hekla 

• Landslag í nágrenninu skoðað 
og rætt. 

• Þjálfist í að skoða landakort 
og finna staði á því. 

 

8.-12.nóv 
8. Baráttud. 
Gegn einelti 

 

Komdu og skoðaðu Fjöllin 
Bls.10-13 

Öræfajökul 
 Dyrfjöll   
 

• Velti fyrir sér hvað séu fjöll og 
læri ýmis heiti á hólum, 
hæðum og fjöllum. 

• Skilji að fjöll eru mikilvægur 
hluti af íslenskri náttúru. 

 
 

 



     

  

Ath. kennarar áskilja sér rétt til breytinga á áætluninni.  

 

15.-19.nóv Komdu og skoðaðu Fjöllin 
Bls.14-15 

Herðubreið • Landakort skoðuð og hvernig 
fjöll eru táknuð þar. 

 

 

22.-26. nóv 
 

Komdu og skoðaðu Fjöllin 
Bls.16-19 

Hornbjarg • Átti sig á að öll eru fjöllin ólík 
og hafa orðið til á ýmsa vegu. 

 

29.nóv – 
3.des 

 

Komdu og skoðaðu Fjöllin 
Bls.18-19 

 Snæfellsjökull • Fái að vita að það eru bæði 
innræn öfl (eldvirkni) og 
útræn öfl (rof) sem móta 
landið og skapa fjöllin. 

 

6. - 10.des Komdu og skoðaðu Fjöllin 
Bls.20-21 

Esjan • Skilji að saga þjóðarinnar er 
samofin landinu, brot af 
þjóðarsögunni er tengt 
hverju fjalli, 

• fólki sem þar hefur búið, farið 
þar um, hræðst fjallið eða 
notið þess. 

 

 
13.-17.des 

Komdu og skoðaðu Fjöllin 
Bls.22-23 

Hvers virði eru fjöllin?  • Velti fyrir sér hvernig 
umhverfið hefur haft áhrif á 
fólk, mótað líf þess og veitt 
innblástur 

• til listsköpunar. 

 

21.des – 
3.jan 

              JÓLAFRÍ 
  

 
4.-7. jan 

 
 

Komdu og skoðaðu Fjöllin 
Bls. 24 

Fjöllin þín 
Nú er komið að því að tengja það sem lært 
hefur verið um fjöll víðs vegar um landið við 
eigið umhverfi. 
Hvaða fjöll sjáum við heiman frá okkur? Hvað 
vitum við um þau fjöll? 

• Fái áhuga á eigin umhverfi og 
að hjá þeim kvikni löngun til 
að afla sér upplýsinga um 
fjöllin 

• sem eru hluti af þeirra eigin 
umhverfi 

 


