
Lækjarskóli - Annaráætlun samfélagsfræði - Haust 2016 
 

Önn            Haust  2016 

Deild Yngsta deild 

Bekkur 3. bekkur 

Kennarar Eva Dögg Kristbjörnsdóttir, Helga Snorradóttir og Kristín Laufey Reynisdóttir 

Námsgrein Samfélagsfræðigreinar: náttúrufræði, samfélagsfræði, trúarbragðafræði og lífsleikni 

Námsefni Könnum kortin 2, Komdu og skoðaðu eldhúsið, Komdu og skoðaðu himingeiminn, 

Komdu og skoðaðu landnámið, Stjarnan, Að vaxa úr grasi, fyrir 3. bekk, SMT reglur 

skólans 

Námsmat Símat 

Stundafjöldi  4-6 kennslustundir á viku, samþætt við íslensku og stærðfræði  

Heimanám Nei 

Markmið:  Efla færni í samfélgasfræðigreinum 

 

VIKA ÁÆTLUN  

1. 

 

22.-26.  ágúst 

Sjálfsmynd  

Náttúrufræði – útitímar  

 

Að vaxa úr grasi – valin verkefni 

SMT – regla vikunnar 

22. ágúst - skólasetning 

2. 

 

29. ágúst – 2. 

sept. 

Könnum kortin 2 bls. 1-2 

Komdu og skoðaðu eldhúsið bls. 2-9 

Skynjun, hreinlæti, bráðnun, breyting á efnum, hiti og 

stöðurafmagn 

 

Að vaxa úr grasi – valin verkefni 

SMT – regla vikunnar 

 

3. 

 

        5. - 9. sept.  

Könnum kortin 2 bls. 3 

Komdu og skoðaðu eldhúsið bls. 10-17 

Uppleysanleg efni, blöndun vökva, mygla og rotnun 

 

Að vaxa úr grasi – valin verkefni 

SMT – regla vikunnar 

8. sept – alþjóðadagur 

læsis 

                4.  

 

        12.-16.  sept. 

Könnum kortin 2 bls. 4 

Komdu og skoðaðu eldhúsið bls. 18-25  

merkingar á efnum, heimilisstörf, rafmagnstæki, 

orkusparnaður, eldhúsið og varðveisla matvæla 

 

Að vaxa úr grasi – valin verkefni 

SMT – regla vikunnar 

16. sept. – dagur 

íslenskrar náttúru 

5. 

 

       19.-23. sept.  

Könnum kortin 2 bls. 5 

Trúarbragðafræði: Stjarnan, bls. 7-18 - Sögurnar sem 

Jesús lærði 

 

Að vaxa úr grasi – valin verkefni 

SMT – regla vikunnar 

Lestrarsprettur hefst 

 

6. 

 

26.- 30. sept. 

Könnum kortin 2 bls. 6 

Trúarbragðafræði: Stjarnan, bls. 19-33 - Sögurnar sem 

Jesús lærði 

 

Að vaxa úr grasi – valin verkefni 

SMT – regla vikunnar 

26. sept. evrópskur 

tungumáladagur 

28. sept. skipulagsdagur 



  7.  

 

3. okt.-7. okt. 

 

Könnum kortin 2 bls. 7 

Komdu og skoðaðu landnámið bls. 2-7 

Hvernig varð Ísland til 

 

Að vaxa úr grasi – valin verkefni 

SMT – regla vikunnar 

  

5. okt. alþjóðadagur 

kennara 

7. okt. lestrarspretti 

lokið 

 

8. 

 

10.-14. okt. 

 

Könnum kortin 2 bls. 8 

Komdu og skoðaðu landnámið bls. 8-11 

Landnám plantna, dýra og fólks 

 

Að vaxa úr grasi – valin verkefni 

SMT – regla vikunnar 

 

9. 

17.-21. okt.  

 

Komdu og skoðaðu landnámið bls. 12-19 

Landnámsmennirnir: Ingólfur Arnarson og Hallveig 

Fróðadóttir, Hrafna-Flóki, Auður djúpúðga og Bárður 

 

Að vaxa úr grasi – valin verkefni 

SMT – regla vikunnar 

20. og 21.. okt. vetrarfrí 

í Lækjarskóla 

 

10. 

24.-28. okt. 

 

Könnum kortin 2 bls. 9 

Komdu og skoðaðu landnámið bls. 20-25 

Landnámsmennirnir: Atli og Þorgerður 

 

Að vaxa úr grasi – valin verkefni 

SMT – regla vikunnar 

 

11. 

31. okt.-4. nóv.  

 

Könnum kortin 2 bls. 10 

Komdu og skoðaðu landnámið – samvinnuverkefni 

 

Að vaxa úr grasi – valin verkefni 

SMT – regla vikunnar 

 

12. 

7.-11. nóv.  

 

Könnum kortin 2 bls. 11 

Komdu og skoðaðu himingeiminn bls. 2-7 

Himingeimurinn, jörðin og sólin 

 

Að vaxa úr grasi – valin verkefni 

SMT – regla vikunnar 

8. nóv. baráttudagur 

gegn einelti 

 

                13. 

14.-18. nóv. 
Könnum kortin 2 bls. 12 

Komdu og skoðaðu himingeiminn bls. 8-13 

Reikistjörnurnar; Merkúríus, Venus, Mars, Júpíter 

Satúrnus og Úranus 

 

Að vaxa úr grasi – valin verkefni 

SMT – regla vikunnar 

16. nóv. dagur 

íslenskrar tungu 

14. 

21.-25. nóv. 

 

Könnum kortin 2 bls. 13 

Komdu og skoðaðu himingeiminn bls. 14-19 

Reikistjarnan Neptúnus og dvergreikistjarnan Plútó. 

Tunglið  

 

Að vaxa úr grasi – valin verkefni 

SMT – regla vikunnar 

21. skipulagsdagur í 

Lækjarskóla 

 

15. 

28. –nóv.-2. des. 
Könnum kortin 2 bls. 14 

Komdu og skoðaðu himingeiminn bls. 20-25 

Vetrarbrautin og sólkerfið. Geimfarar.  

 

1. des. Ísland fullvalda 

ríki 1918 

3. des. piparkökudagur 

Foreldrafélags 



Að vaxa úr grasi – valin verkefni 

SMT – regla vikunnar 
Lækjarskóla 

16. 

5.-9. des. 

 

Könnum kortin 2 bls. 15 

Komdu og skoðaðu himingeiminn - ýmis verkefni  

 

Að vaxa úr grasi – valin verkefni 

SMT – regla vikunnar 

 

                 17. 

12.-16. des. 
Könnum kortin 2 bls. 16 

Trúarbragðafræði: Stjarnan, bls. 34-42 – Jólin nálgast 

 

Að vaxa úr grasi – valin verkefni 

SMT – regla vikunnar 

 

18. 

19.- 20. des.  
Könnum kortin 2 bls. 17 

Jólaverkefni 

 

Að vaxa úr grasi – valin verkefni 

SMT – regla vikunnar 

20. des. litlu jólin 

19. 

 4. jan.-6. jan. 

Komdu og skoðaðu eldfjöll bls. 2-7 

 

Að vaxa úr grasi – valin verkefni 

SMT – regla vikunnar 

4. janúar 

skipulagsdagur 

6. janúar - þrettándinn 

20.  

9.-13. jan  

Komdu og skoðaðu eldfjöll bls. 8-13 

 

Að vaxa úr grasi – valin verkefni 

SMT – regla vikunnar  

13. janúar annaskipti 

 

 

16.-20. jan. 16. janúar – NÝ ÖNN Í LÆKJARSKÓLA  

 

Áætlunin er gerð með fyrirvara um breytingar. 

 

 

 

 

Dagsetning 

18. ágúst 2016 

 

 

 

 

 

 

 


