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Önn            Haust  2016 

Deild Yngsta stig 

Bekkur 1. bekkur 

Kennarar Elísabet Þórarinsdóttir og Sigrún Birgisdóttir 

Námsgrein Samfélagsfræði, náttúrufræði og trúarbragðafræði 

Námsefni Komdu og skoðaðu umhverfið, Aðgát í umferðinni og Undrið 

Námsmat Fylgst með að nemendur séu virkir þátttakendur 

Stundafjöldi  4-6 tímar kennt í lotum 

Heimanám nei 

 

VIKA ÁÆTLUN HEIMANÁM 

1. 

 

22.-26.  ágúst 

 Skólasetning og skólabyrjun. Skólinn kynntur og 

húsnæðið. Nemendur læra á útisvæði og hvar hver 

námsgrein er kennd 

22. ágúst - skólasetning 

Ekkert 

heimanám 

2. 

 

29. ágúst – 2. sept. 

Aðgát í umferðinni, bls. 3-5 

Félagsleg blöndun innan bekkjar eða á milli hópa. 

Leikir og spil 

 

3. 

 

        5. - 9. sept.  

8. sept – alþjóðadagur læsis 

Aðgát í umferðinni bls. 6-8. 

Öruggar leiðir, farið í göngutúr í nágrenni skólans og 

umhverfið rannsakað. Teikning og frásögn í 

úrklippubók. 

 

                4.  

 

        12.-16.  sept. 

 

16. sept. – dagur íslenskrar náttúru  

Komdu og skoðaðu umhverfið bls. 2-3. 

Reglur í skólanum, umhverfið skoðað innan og utan. 

Ratleikur, bangsaleikur. 

 

5. 

 

       19.-23. sept.  

Lestrarsprettur hefst. 22.-23 samræmdpróf 7.bekkur 

Komdu og skoðaðu umhverfið bls. 4-5. 

Farið í gönguferð umhverfis skólann, virðum fyrir 

okkur umhverfið og skólann utanfrá séð. Reglur á 

skólalóð t.d. umgengni við gróður. Teikna mynd af 

upplifun og segja frá. 

 

 

6. 

 

26.-30. sept.   

26. sept. evrópskur tungumáladagur 

28. sept. Skipulagsdagur 

29.-30.sept. samræmd próf 4.bekkur 

Komdu og skoðaðu umhverfið bls. 12-19. 

Skoðum tæknistofu lækjarskóla og steinasafn. 

Útikennsla og rannsóknarvinna í tengslum við 

nærumhverfi skólans. 

 



   

                7.  

 

3. okt.-7. okt. 

 

5. okt. alþjóðadagur kennara 

7.okt. lestrarspretti lokið 

Komdu og skoðaðu umhverfið bls. 12-19. 

Skoðum tæknistofu lækjarskóla og steinasafn. 

Útikennsla og rannsóknarvinna í tengslum við 

nærumhverfi skólans. Vettvangsferð (fjall) 

 

8. 

 

10.-14. okt. 

 

10-14. okt. foreldradagar í Lækjarskóla 

Komdu og skoðaðu umhverfið bls. 6-7. Hvaða form 

sjáum við? Form í skólanum í umhverfinu, 

rökkubbakassar, rökkubbamyndir. 

 

9. 

17.-21. okt.  

 

20. og 21. okt. vetrarfrí í Lækjarskóla 

Aðgát í umferðinni bls. 13-15. Að sjást í umferðinni, 

endurskinsmerki skoðuð í fataklefa. Vinna mynd. 

 

10. 

24.-28. okt. 

 

Komdu og skoðaðu umhverfið bls. bls. 8-11. Veðrið, 

loft, vatn og sól. Veður og veðurtákn. Unnið með veðrið 

á ýmsa vegu. Úrklippur úr blöðum. 

 

11. 

31. okt.-4. nóv.  

 

Komdu og skoðaðu umhverfið bls. 20-25. Sjónarhorn, 

landakort og gamli og nýi tíminn. 

 

 

12. 

7.-11. nóv.  

 

8.nóv. baráttudagur gegn einelti 

Trúarbragðafræði Undrið 

Bekkjarmynd af 1.H nr. 5 

Ég og umhverfi mitt nr. 6 

Ég og aðrir nr. 7 

Skoðað, spjallað og spáð. 

 

                13. 

14.-18. nóv. 
16. nóv. dagur íslenskrar tungu  

Trúarbragðafræði Undrið 

Rétt og rangt nr. 8 

Mitt og þitt nr. 9 

Fyrirgefning nr. 10 

 

 

14. 

21.-25. nóv. 

 

 21. nóv. skipulagsdagur í Lækjarskóla 

Trúarbragðafræði Undrið 
Boðun Maríu nr. 11 

Fæðing Jesú nr. 12 

Jól á íslensku heimili nr. 13 

Hátíðir hjá öðrum trúfélögum nr. 14 

Í kirkjunni nr. 23 

 

15. 

28. –nóv.-2. des. 
1. des. Ísland fullvalda ríki 1918 

3.des. piparkökudagur Foreldrfélags Lækjarskóla 

Trúarbragðafræði Undrið 
Boðun Maríu nr. 11 

Fæðing Jesú nr. 12 

Jól á íslensku heimili nr. 13 

Hátíðir hjá öðrum trúfélögum nr. 14 

Í kirkjunni nr. 23 

Æfa fyrir jólaskemmtun 

 

16. 

5.-9. des. 

 

Æfa fyrir jólaskemmtun.  



                 17. 

12.-16. des. 
  

18. 

19.- 20. des.  
20. des. litlu jól  

19. 

4. jan.-6.jan. 

4. jan. skipulagsdagur 

6.jan. þrettándinn 

 

20.  

9.-13. jan  

12.jan. annaskipti  

21.  
 

16.-20. jan. 

 

16.jan. Ný önn 

 

 

Dagsetning  

 


