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Önn            Vor 2017 

Deild  
Yngsta stig 

 

Bekkur 1. bekkur 

Kennarar Elísabet Þórarinsdóttir og Sigrún Birgisdóttir 

Námsgrein Samfélagsfræði, náttúrufræði og trúarbragðafræði 

Námsefni Undrið, Aðgát í umferðinni. Komdu og skoðaðu umhverfið og  líkamann.   

Námsmat Virkni í tímum 

Stundafjöldi  5 kennslustundir 

Heimanám  Ekkert 

Markmið:   

 

VIKA ÁÆTLUN Annað 

 

 

 

 

Annaskipti 

1. 

16-20 jan 

Trúabragðafræði: Undrið  bls.15  Jesúbarnið í musterinu 

og áþekkar athafnir hjá öðrum trúfélögum 

Komdu og skoðaðu umhverfið, Spjallað um uppröðun 

götu, röð húsa, götunúmer o.fl. Skoða kort, finna sína 

götu, merkja á kort af Hafnarfirði. Nafn og húsnúmer 

barns fer á götuna þeirra.  Vinna meira með 

kortið…….hvað er í Hafnarfirði?? Sundlaug, skólar ofl. 

Kynna hverfið sem við erum að fara byggja. 

4.jan.Skipulagsdagur  

 

 

 

20.jan. bóndadagur     

2. 

 

23-27 jan 

 

Komdu og skoðaðu umhverfið, búa til götu, búa til hús, 

teikna og lita glugga, hurðir o.fl. á húsið með húsnúmeri. 

Staðsetja húsin á götuna. Spjalla um hvað vantar í götuna 

okkar t.d. kirkjur, skóla, búðir o.fl.  

PALS í 2. – 7. bekk 

 

3. 

 

30 jan-3 feb 

 

Komdu og skoðaðu umhverfið, mála bíla, búa til dekk og 

bílnúmer á bílana, staðsetja þá á götunni. 

Komdu og skoðaðu umhverfið 

Spjallað áfram um helstu staði í Hafnarfirði, fleiri hús á 

götuna okkar, skólar, kirkjur, búðir, leikskóla o.fl. Hvað 

vantar í þorpið okkar.  

100 dagurinn ……veisla. 

PALS í 2. – 7. bekk 

Viðtalsvika 

3 feb dagur stærðfr. 

 

30.jan.- 3.feb. 

foreldradagar 

                4.  

       6 – 10 feb. 
Aðgát í umferðinni bls 13-16 

 

PALS í 2. – 7. Bekk 

6.feb. Dagur leikskólans 

5. 

 

       13 – 17 feb  

Hjúkrunarfræðingur kemur og fræðir börnin um líkamann. PALS í 2. – 7. bekk 

6. 

 

20-24 feb 

Komdu og skoðaðu líkamann bls. 2 – 5  

Hvernig verða börnin til? 

Húðin og eiginleikar hennar og neglur. 

 

PALS í 2. – 7. bekk  

22. feb skipulagsdagur 

23 og 24. vetrarfrí 

  7.  

 

27 feb- 3 mars 

 Komdu og skoðaðu líkamann bls. 6-7 og bls. 8-9   

Frumur og beinagrind. 

 

PALS í 2. – 7. Bekk 

27.jan. bolludagur, 

28.jan. sprengidagur  

1. mars öskudagur    

8. 

 

6 – 10 mars 

 

Komdu og skoðaðu líkamann   bls. 10 – 13  

Vöðvar og taugafrumur. 

PALS í 2. – 7. Bekk  



9. 

13 – 17 mars 

 

Komdu og skoðaðu líkamann  bls. 14 – 17  

Hjartað, Blóðrásin, rauð og hvít blóðkorn. 

Lungun, munnurinn, Tennurnar og melting. 

Lestrarsprettur allur 

skólinn – hefst 13. apríl 

10. 

20 – 24 mars 

 

Komdu og skoðaðu líkamann bls. 18-20 

Nýrun, skynjun, heilinn, svefn. 

Þemaverkefni, stór líkami 

Lestrarsprettur allur 

skólinn  

22. og 23. mars 

þemadagar 

11. 

27 -31 mars 

 

Komdu og skoðaðu líkamann bls. 21-24 

Þemaverkefni, stór líkami. 

Lestrarsprettur allur 

skólinn 

12. 

3-7 apríl 

 

Komdu og skoðaðu líkamann  

Þemaverkefni, stór líkami. 

 

Lestrarsprettur allur 

skólinn – lýkur 7. apríl 

2. apríl dagur 

barnabókarinnar 

            13. 

      8-17. apríl 
Komdu og skoðaðu líkamann  

Þemaverkefni, stór líkami. 
      Páskaleyfi 

 

14. 

18. – 21. apríl 

 

Trúabragðafræði: Undrið  

Bls: 17-19 daglegt líf á dögum Jesú, Jesús meðal barna, 

mettun þúsundanna 

20 apríl sumardagurinn 

fyrsti 

15 

24. – 28.apríl 
Trúabragðafræði:  Undrið  

Bls. 23 og bls. 9-10 Kirkjunni,  fyrirgefning, Mitt og þitt. 
 

 

16. 

2. – 5. maí 

 

Útivera og náttúruskoðun 

Þemaverkefni um fugla. Ýmiskonar vinna, eins og að 

skoða fuglana á Hamarskotslæk. Einkenni þeirra og 

lífsviðurværi. Teikna og skrifa um þá.  

 

           17. 

8. – 12. maí 

 

Útivera og náttúruskoðun 

Torfuverkefni 

Skoða lífríkið í torfum. Skoða í víðsjá, teikna í litla 

vísindabók og/eða Verkefna og úrklippubók merkt 

náttúrufræði/samfélagsfræði. 

 

 

18. 

15. – 19. maí 

Útivera og náttúruskoðun 

Torfuverkefni 

Skoða lífríkið í torfum. Skoða í víðsjá, teikna í litla 

vísindabók og/eða Verkefna og úrklippubók merkt 

náttúrufræði/samfélagsfræði. 

 

19. 

22.- 26. maí 
Útivera og náttúruskoðun 

Útileikir. Gamlir og nýjir leikir.  

 

25. maí 

uppstigningardagur 

20. 

29. maí – 

2. júní 

 

Útivera og náttúruskoðun 

Þemaverkefni um gróður umhverfis skólann. Ýmiskonar 

vinna. Skoða í víðsjá, teikna í litla vísindabók og/eða 

Verkefna og úrklippubók merkt 

náttúrufræði/samfélagsfræði. 

29. maí skipulagsdagur 

1.júní voruppbrot 

2.júní voruppbrot og 

vorhátíð foreldrafélags 

 

21.  

5. – 9.júní 

Útivera og náttúruskoðun 

Vorferð og gönguferð 

5. júní annar í 

hvítasunnu 

6. júní skólaslit 

7. – 9 júní frágangur 

Áætlunin er gerð með fyrirvara um breytingar. 

 

 


