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  Kennsluáætlun – vor 2022 
Námsgrein: Samfélagsgreinar 

Bekkur: 6. bekkur 

Kennari: Elsa Herjólfsdóttir Skogland  

Tímabil Efnisþættir - inntak Námsefni Námsmat 

04.- 28. janúar 
 
 

Landafræði Evrópu – verkefnalok.  
-Nemendur skipta með sér blaðsíðum úr námsbókinni 
Norðurlönd, búa til mögulegar prófspurningar úr 
aðalatriðum og skila til kennara sem velur spurningar úr 
efninu, og býr til könnun.  
Nemendur fá afhentar þær spurningar og efni sem 
verður til könnunar svo þeir geti æft sig heima, enda er 
eitt af markmiðum könnunarinnar að æfast í að 
undirbúa sig fyrir könnun. 
-Könnun lögð fyrir.   

Norðurlönd.  
Annað efni frá kennara.  
 
 
 
 
 
 

Kaflakönnun úr 4.k. 
(19.01) 

31. jan.–11. feb 
 
 

Trúarbragðafræði.  
Kynning á trúarbrögðunum Islam og Gyðingdómur og 
verkefni framundan. 
KVL aðferðin. Tengt við kristna trú, hvað er líkt, hvað er 
ólíkt? Spjall og umræður.  
 

Gyðingdómur - sáttmáli þjóðar:  
https://vefir.mms.is/flettibaekur/na
msefni/Gydingdomur/ 
Íslam - að lúta vilja guðs:  
https://mms.is/namsefni/islam-ad-
luta-vilja-guds-rafbok 

Virkni og þátttaka í 
kennslustundum.  
 

07.-18. febrúar Trúarbragðafræð - Fróðleikstextagerð.  
Nemendur vinna í hópum saman að fróðleikstexta um 
aðalatriði, hver hópur með ákveðin atriði. 
Glærugerð: Hver hópur vinnur sameiginlega að glærum 
sem notaðar verða til kynningar fyrir samnemendur.  

Gyðingdómur – sáttmáli þjóðar.  
Íslam – að lúta vilja guðs.  

Virkni og þátttaka í 
kennslustundum.  
 

21.-25. febrúar Kynning á helstu atriðum Islam og Gyðingdóms.  
Hver nemendahópur kynnir sitt efn, með aðstoð 
kennara.  

Efni frá nemendum.  Virkni og þátttaka í 
kennslustundum.  
 

https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/Gydingdomur/
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28. feb -04. mars Saga Íslands – Sturlungaöld.  
Námsbók og námsefni kynnt.  
Rafbók afhent og kynnt.  
Tengt við ritöld og menningu á landnáms- og 
þjóðveldisöld.   
Samlestur Snorra sögu: 1.k. – Verkefni unnin í tölvum.  
(útdráttur úr kafla, ættartré Snorra).  
Heimavinna fyrir næstu kennslustund: kafli 2 ásamt 
orðaforðaverkefni í verkefnarafbók. 

Snorra saga, eftir Þórarinn Eldjárn.  
Slóð á rafbók menntamálastofnunar:  
https://vefir.mms.is/flettibaekur/na
msefni/snorra_saga/ 
Ítarefni: Sögueyjan I: Menning bls. 
65-71. 
Verkefnarafbók unnin úr verkefnum 
með Snorra sögu.  

Virkni og þátttaka í 
kennslustundum.  
 
Lýkur nemandi við 
verkefni? 

07.-11. mars 
 

Saga Íslands – Sturlungaöld.  
Farið yfir efni og orðaforða 2.k. – Verkefni tengd k.2 
unnin í tölvum (Útdráttur úr kafla, ættarveldin, 
kortavinna).  
 
Heimavinna fyrir næstu kennslustund: kafli 3 ásamt 
orðaforðaverkefni í verkefnarafbók. 

Snorra saga, eftir Þórarinn Eldjárn.  
Sögueyjan I, bls. 54-55 (Ættarveldin í 
upphafi Sturlungaættar).  
 
Verkefnarafbók unnin úr verkefnum 
með Snorra sögu. 

Var heimavinna unnin og 
kom nemandi undirbúinn 
undir verkefni vikunnar? 
 
Virkni og þátttaka í 
kennslustundum.  

14.-18. mars 
 
14. mars dagur 
stærðfræðinnar 

Saga Íslands – Sturlungaöld.  
Farið yfir efni og orðaforða 3.k. – Verkefni  tengd k.3 
unnin í tölvum. (útdráttur úr kafla – sendibréf heim) 
 
Heimavinna fyrir næstu kennslustund: kafli 4 ásamt 
orðaforðaverkefni í verkefnarafbók. 

Snorra saga, eftir Þórarinn Eldjárn.  
 
Verkefnarafbók unnin úr verkefnum 
með Snorra sögu. 

Var heimavinna unnin og 
kom nemandi undirbúinn 
undir verkefni vikunnar? 
 
Virkni og þátttaka í 
kennslustundum. 

21-25. mars 
22. mars (þri): 
skipulagsdagur 

(Magni missir úr kennslu vegna skipulagsdags kennara 
þriðjudaginn 22. mars). 
Móði: 
Saga Íslands – Sturlungaöld.  
Farið yfir efni og orðaforða 4.k. – Verkefni tengd k.4 
unnin í tölvum (útdráttur úr kafla, hvað lærði Snorri í 
skóla, hvað læri ég?). 
 
Heimavinna fyrir næstu kennslustund: kafli 5 ásamt 
orðaforðaverkefni í verkefnarafbók..  

Snorra saga, eftir Þórarinn Eldjárn.  
 
Verkefnarafbók unnin úr verkefnum 
með S Snorra saga, eftir Þórarinn 
Eldjárn.  
 
Verkefnarafbók unnin úr verkefnum 
með Snorra sögu.norra sögu. 

Var heimavinna unnin og 
kom nemandi undirbúinn 
undir verkefni vikunnar? 
 
Virkni og þátttaka í 
kennslustundum. 

https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/snorra_saga/
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28. mars-01. apríl Saga Íslands – Sturlungaöld.  
Farið yfir efni og orðaforða 4.k (Magni) og 5.k.(Móði).  
Verkefni tengd k.4 / 5 unnin í tölvum. (Útdrættir úr 
kafla, bónorðsbréf til Hallveigar, 5.k.). 
Heimavinna fyrir næstu kennslustund: Magni: k.5 / 
Móði: k.6, ásamt orðaforðaverkefni í verkefnarafbók. 

Snorra saga, eftir Þórarinn Eldjárn.  
 
Verkefnarafbók unnin úr verkefnum 
með Snorra sögu. 

Var heimavinna unnin og 
kom nemandi undirbúinn 
undir verkefni vikunnar? 
 
Virkni og þátttaka í 
kennslustundum. 

04.-8. apríl Saga Íslands – Sturlungaöld.  
Farið yfir efni og orðaforða 5.k (Magni) og 6.k.(Móði). 
Verkefni tengd k.5 / 6 unnin í tölvum. (útdráttur úr 
kafla, börn Snorra). 
 
Heimavinna fyrir næstu kennslustund: Magni: k.6 / 
Móði: k.7, ásamt orðaforðaverkefni í verkefnarafbók. 

Snorra saga, eftir Þórarinn Eldjárn.  
 
Verkefnarafbók unnin úr verkefnum 
með Snorra sögu. 

Var heimavinna unnin og 
kom nemandi undirbúinn 
undir verkefni vikunnar? 
 
Virkni og þátttaka í 
kennslustundum. 

11.-18.apríl PÁSKALEYFI 
19.-22. apríl 
21. Sumard.fyrsti 
Stutt vika 

(Móði missir úr mánudaginn 18.apríl, vegna 
2.páskadags). 
Magni:  
Saga Íslands – Sturlungaöld.  
Farið yfir efni og orðaforða 6.k. 
Verkefni tengd k.6 unnin í tölvum.  
 

Snorra saga, eftir Þórarinn Eldjárn.  
 
Verkefnarafbók unnin úr verkefnum 
með Snorra sögu. 

Var heimavinna unnin og 
kom nemandi undirbúinn 
undir verkefni vikunnar? 
 
Virkni og þátttaka í 
kennslustundum. 

25.-29. apríl Könnun úr aðalatriðum kafla 1-6.  
Ef nemendur hafa lesið heima, fylgst með í 
kennslustundum og unnið verkefni eiga þeir að fara létt 
með þessa könnun.  
Heimavinna fyrir næstu kennslustund: k.7, ásamt 
orðaforðaverkefni í verkefnarafbók.. 

Snorra saga, eftir Þórarinn Eldjárn.  
 
 
 
 

Krossakönnun úr köflum 1-
6. 

 

02.-06. maí Saga Íslands – Sturlungaöld.  
Farið yfir efni og orðaforða 7.k.  
Verkefni tengd k.7 unnin í tölvum. (útdráttur úr kafla, 
bræðrasynir Snorra, dagbókarskrif). 
 
Heimavinna fyrir næstu kennslustund: kaflar 8 og 9 
ásamt meðfylgjandi verkefnum í verkefnarafbók. 

Snorra saga, eftir Þórarinn Eldjárn.  
 
Verkefnarafbók unnin úr verkefnum 
með Snorra sögu. 

Var heimavinna unnin og 
kom nemandi undirbúinn 
undir verkefni vikunnar? 
 
Virkni og þátttaka í 
kennslustundum. 
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Ath. Áætlunin er birt með fyrirvara um breytingar.  

Í þessu verkefni er verið að gera tilraun með rafbókarverkefni. Ef tölvumál ganga upp þá eru verkefni eingöngu / aðallega unnin í tölvu, en 

annars munum við færa okkur yfir á pappír.  

 

09.-13. maí  Saga Íslands – Sturlungaöld.  
Farið yfir efni og orðaforða 8. og 9k.  
Verkefni tengd köflunum unnin í tölvum. (útdrættir, 
bónorðsbréf til Hallveigar, ljóðið Beiskja e Þórarinn 
Eldjárn). 
 
Heimavinna fyrir næstu kennslustund: kafli 10 og 11 
ásamt meðfylgjandi verkefnum í verkefnarafbók. 

Snorra saga, eftir Þórarinn Eldjárn.  
 
Verkefnarafbók unnin úr verkefnum 
með Snorra sögu. 

Var heimavinna unnin og 
kom nemandi undirbúinn 
undir verkefni vikunnar? 
 
Virkni og þátttaka í 
kennslustundum. 

16.-20. maí Saga Íslands – Sturlungaöld.  
Farið yfir efni og orðaforða 10. og 11.k.  
Verkefni tengd köflunum unnin í tölvum. (útdrættir úr 
kafla, minningarorð, tímaás, Stórt ættartré Snorra). 
 
Heimavinna: Ljúka við verkefni rafbókar ef einhver eru 
ólokin. Skila á google-classroom.  

Snorra saga, eftir Þórarinn Eldjárn.  
 
Verkefnarafbók unnin úr verkefnum 
með Snorra sögu. 

Var heimavinna unnin og 
kom nemandi undirbúinn 
undir verkefni vikunnar? 
 
Virkni og þátttaka í 
kennslustundum. 

23.–27.maí 
26. uppstigningard. 

 

Könnun úr aðalatriðum kafla 7-11.  
Ef nemendur hafa lesið heima, fylgst með í 
kennslustundum og unnið verkefni eiga þeir að fara létt 
með þessa könnun.  
Samantekt á efni. Samræður og spjall. 

Snorra saga, eftir Þórarinn Eldjárn.  
 
 
 
 

Verkefnaskil rafbókar á 
google classroom:  
Móði: fyrir mán. 23. maí.  
Magni: fyrir þri. 24. maí.  
Krossakönnun  
úr köflum 7-11 

30.maí -03. júní 
31.-2. þemadagar. 

Frágangur og þemadagar (óhefðbundin kennsla)..    


