
Lækjarskóli  -  Annaráætlun  -  Haust 2016 
 

Önn            Haust  2016 

Deild Yngsta stig 

Bekkur 2. bekkur 

Kennarar Hanna, Hildur og Þórey. 

Námsgrein Samfélagsfræði, náttúrufræði og trúarbragðafræði 

Námsefni Komdu og skoðaðu bílinn, Land og þjóð, Hafið, Góða ferð, Regnboginn aðrar bækur um 

önnur trúarbrögð. (1/2 Land og þjóð og Hafið tekið á vorönn.) 

Námsmat Virkni í tímum og áhersla á að nemendur tileinki sér grunnefni námsefnisins. 

Stundafjöldi  5 

Heimanám Ef tilefni gefst til í tengslum við stærðfræði og íslensku. 

Markmið:   

 

VIKA ÁÆTLUN Viðburðir 
1. 

 

22.-26.  ágúst 

  
Góða ferð bls 4, 5 og 7 

Umferðarfræðsla, hjálmanotkun og farþegi í bíl 

Teikna mynd af sér í umferðinni, 

 

22. ágúst - skólasetning 

2. 

 

29. ágúst – 2. 

sept. 

Komdu og skoðaðu bílinn kveikja. Hvað vitum við um 

bíla? Skrá á töflu, hugtakakort. Bíllinn, klippiverkefni, 

klippa út úr blöðum alls konar bíla og líma á karton 

 

3. 

 

        5. - 9. sept.  

Komdu og skoðaðu bílinn bls. 2-5 

Búinn til bíll, leikir um heimilisbílinn. 

Teikna og skrifa orð sem tengjast bílum. 

Úr hverju er bíllinn og hvað knýr hann áfram? 

8. sept – alþjóðadagur 

læsis 

                4.  

 

        12.-16.  sept. 

Góða ferð bls. 21, 26 og 27. 

Hjálmanotkun, Strætisvagn og síðan farið með strætó 

leið 33 –34 í heimsókn. Heimsókn í Toyota eða 

bílaverkstæði. 

 

16. sept. – dagur 

íslenskrar náttúru 

5. 

 

       19.-23. sept.  

Komdu og skoðaðu bílinn bls. 6–11. 

Pappírsbrot vörubíll ? sjá leiðb. 

Heimsókn foreldra, bílakynning. Skoða vél og bíla. 

Leikfangabílar renna niður planka, hver fer lengst. 

Hugtökin ýta, toga og renna útskýrð. Mengun og hvað 

gerist við gamla bíla? 

Lestrarsprettur hefst. 

22. – samræmd próf – 

íslenska í 7. bekk 

                                    

stærðfræði í 7. bekk 

6. 

 

26.- 30. sept. 

 

Komdu og skoðaðu bílinn bls. 12–15 og 20-24. 

Ræða kosti og ókosti bílsins. Ökuskírteini? Skoða 

bílnúmer starfsm.? Dekkin, breyta lögun hluta og fyrstu 

bílarnir. Hvað er eldsneyti og hvernig knýr það bílana? 

26. sept. evrópskur 

tungumáladagur 

28. sept. 

SKIPULAGSDAGUR 

29. sept. samræmd próf 

– íslenska í 4. bekk 

                                           

Stærðfræði í 4. bekk 

28. sept. skipulagsdagur 

  7.  

 

3. okt.-7. okt. 

 

Komdu og skoðaðu bílinn bls.16-19. Umferðareglur. 

Góða ferð bls.8, 9 og 12. (Góða ferða, heimavinna bls. 14 og 15) 

Umferðareglur og unnið með umferðina. 

5. okt. alþjóðadagur 

kennara 

7. okt. lestrarspretti 

lokið 

 

Gerði athugasemd [HA1]:  



8. 

 

10.-14. okt. 

 

Kristinfræði, Regnboginn bls. 7-9. Fjallað um mism. 

Trúarbrögð. Hvað þekkjum við? Hvað er líkt en ólíkt? 
10.-14. október, 

forráðamenn nemenda í 

Lækjarskóla 

 

9. 

17.-21. okt.  

 

Kristinfræði, Regnboginn bls.10–12 

Biblían spjalla um Biblíuna, hvað er í henni. Sýna eintak 

af Biblíu, Barna Biblíu og Biblíu litlu barnanna. Segja 

frá Gamla og Nýja testamentinu. Bækur eða helgirit 

annara trúarbragða. 

20. og 21.. okt. vetrarfrí 

í Lækjarskóla 

 

10. 

24.-28. okt. 

 

Komdu og skoðaðu land og þjóð bls. 2-3 og 4-5. 

Unnið með dreyfbýli, þéttbýli, hálendi og láglendi. 

Unnið með eldvirkni á Íslandi, t.d. Hekla. Jörðin, flekar 

og jarðskjálftar. 

 

11. 

31. okt.-4. nóv.  

 

Komdu og skoðaðu land og þjóð bls.6-7 

Hnattlíkan Evrópu og heimurinn. Landakort íslands og 

Heimurinn skoðaður, hnötturinn 

 

12. 

7.-11. nóv.  

 

Komdu og skoðaðu land og þjóð bls. 8-9 

Myndin Afríka frá Námsgagnastofnun sýnd. Unnið 

með heiminn og ferðalög og húðlit. Hiti og kuldi. 

8. nóv. baráttudagur 

gegn einelti 

 

                13. 

14.-18. nóv. 
Komdu og skoðaðu land og þjóð bls. 10-11 

Veðurfar um allan heim, skoða lönd. Veður spár, 

landkort og fl. 

 

16. nóv. dagur 

íslenskrar tungu – 

 

14. 

21.-25. nóv. 

 

Komdu og skoðaðu land og þjóð bls. 12-13 

Stjórnarráð Íslendinga, ráðherrar, þingmenn og ísl.lög 

21. skipulagsdagur í 

Lækjarskóla 

 
15. 

28. –nóv.-2. des. 
Kristinfræði, Regnboginn bls. 48-49 

Jólin nálgast, aðventan Ræða um jólahald hjá öðrum 

trúfélögum 

1. des. Ísland fullvalda 

ríki 1918 

3. des. piparkökudagur 

Foreldrafélags 

Lækjarskóla 

 

 

16. 

5.-9. des. 

 

Kristinfræði, Regnboginn bls. 50-57. 

María móðir Jesú, Jesús fæðist, engill birtist, Barnið í 

jötunni, Látinn heita Jesús, Jesús í musterinu. Lestur og 

umræður. 

Kirkjufer / jólaferð á vegum Lækjarskóla. 

 

                 17. 

12.-16. des. 
Gangasöngur, jólaþema. 

Æfa fyrir jólaskemmtun 

Horfa á jólaguðspjall 

 

18. 

19.- 20. des.  
 20. des. litlu jólin 

19. 

 4. jan.-6. jan. 

 

Komdu og skoðaðu land og þjóð. Bls. 14-15 

17. júní, Jón Sigurðsson, Þjóðbúningar íslands og 

landvættir. Alþingishúsið. Hugleiða heimsókn í Alþ. 

 

4. janúar 

skipulagsdagur 

6. janúar - þrettándinn 

20.  

9.-13. jan  

Kristinfræði, Regnboginn bls.16 – 20. 

Sköpun heimsins á sjö dögum spjall umræður teikna í 

úrklippubók. Hvernig er saga kristinnar um sköpun 

heimsins? 

 

12. janúar annaskipti 

16.-20. jan.  16. janúar – NÝ ÖNN Í 

LÆKJARSKÓLA 



 

Áætlunin er gerð með fyrirvara um breytingar. 

 

 

 

 

Dagsetning 

18. ágúst 2016 

 

 

 

 

 

 

 


