
 
 
 

Kennsluáætlun  

 
Samfélagsfræði – vor 2020 

5. bekkur 

Kennarar: Rakel Lúðvíksdóttir - rakel.ludviksdottir1@rvkskolar.is 

    Ólöf Ósk Sverrisdóttir – olof.osk.sverrisdottir@rvkskolar.is 

 

Samfélagsgreinar 

Á vorönn kynnast nemendur Gyðingdóm í trúarbragðafræði. Fræðast þar um helstu atriði er tengjast 

þeirri trú og gera ýmis verkefni því tengdu. 

Eins gefum við okkur góðan tíma í að læra um Víkingaöldina 800 – 1050 er þemahefti um fólk í 

Norður-Evrópu á víkingaöld.  Meðal viðfangsefna bókarinnar eru fornleifar, víkingar og 

víkingaferðir.  Í bókinni er fjallað um daglegt líf fólks í norrænum samfélögum, híbýli þess, störf, siði 

og trú.  Fjallað er um áhrif víkingaaldar allt til nútíma. 

 

Stefna og reglur námsgreinarinnar / eða árgangsins / stigsins: 

Samskipti einkennast af virðingu og vinsemd í kennslustofunni  

Mæting á réttum tíma 

Virkni í tímum gert er ráð fyrir að nemendur nýti kennslutímann vel  

Skil á verkefnum - sein skil Skil eru í samráði við kennara hverju sinni- mest fer nám fram í tímum 

Ritstuldur  

Ábending um hjálpargögn 
fyrir nemendur 

 

Skyldur nemenda mæta undirbúnir í tíma, fylgja fyrirmælum og fylgjast með heimavinnu á 
www.infomentor.is  

Skyldur kennara mæta undirbúnir í tíma og leiða nemandann áfram í náminu 

Stoðþjónusta nemenda  

 

 

 

Tímabil Náms- og viðfangsefni Námsmat Hæfniviðmið 

30. des. – 3. 

janúar. 

Gyðingdómur. 
Inngangur 

bls. 5-7 
 

 -þekkt valda þætti úr sögu Ísrael 

-Sagt frá hugmyndum Gyðinga um 

Messías 

6. janúar. –  

10. janúar. 

Gyðingdómur. 

Upphaf trúarinnar 

bls. 8-11. 

Fyrirheitna landið 

Bls. 12-14. 

 -þekkt valda þætti úr sögu Ísrael 

-Sagt frá hugmyndum Gyðinga um 

Messías 

13. janúar .–  

17. janúar. 

Gyðingdómur. 
Helgirit 

bls. 15-20. 

Helgistaðir 

bls. 22 

 -þekkt valda þætti úr sögu Ísrael 

-Sagt frá hugmyndum Gyðinga um 

Messías 
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20. janúar– 

24. janúar. 

Gyðingdómur. 
Sýnagógan 
bls. 24-28. 
Heimilið 

Bls.29-31. 

  -þekkt valda þætti úr sögu Ísrael 

-Sagt frá hugmyndum Gyðinga um 

Messías 

 27 janúar.– 

31. janúar 

Gyðingdómur 

Merkidagar ársins 

Bls. 32-39. 

Stutt könnun og mat á 

vinnubók 

 -þekkt valda þætti úr sögu Ísrael 

-Sagt frá hugmyndum Gyðinga um 

Messías 

3. feb.- 7. 

feb. 

 

Víkingaöld 

Fornleifar  

Bls. 3-7 

 Þekkt helstu þætti í landnámi 

Íslands. 

 

10. feb.- 

14. feb. 

Víkingaöld 

Uppruni 

Bls. 8-13 

 

  Lesið og sagt frá uppruna víkinga og 

landnámi.  

 

Tímabil Náms- og viðfangsefni Námsmat Hæfniviðmið 

17. feb - 21. 

feb. 

 

Víkingaöld 

 

Bls. 14- 15 

 

 Þekkt samspil manns og náttúru á 

víkingatímabilinu.  

Lesið og sagt frá uppruna víkinga og 

landnámi. 

 

 

24. feb.-  

28. feb.. 

Víkingaöld 

 

Bls. 16- 27 

 

 Þekkt samspil manns og náttúru á 

víkingatímabilinu.  

Lesið og sagt frá uppruna víkinga og 

landnámi. 

Lýst smíðaskipum og siglingum. 

2. mars -  

6. mars. 

Víkingaöld 
Norræn samfélög 

Bls. 28-37 
 

 Sagt frá landbúnaði, fiskveiðum, 

mörkuðum og verslun.  

Sagt frá staðháttum, byggðum og 

lifnaðarháttum.  

Þekkt helstu þætti í landnámi 

Íslands. 

9. mars.-  

13. mars. 

Víkingaöld 

Heimakynni og daglegt líf 

Bls. 38- 46 

  Sagt frá staðháttum, byggðum og 

lifnaðarháttum.  

Lýst húsum, híbýlum, trú og 

greftrun. 

 

16. mars-  

20. mars. 

Safnavika   

23. mars.-  

27. mars. 

Víkingaöld 
Lok víkingaaldar 

Bls. 47-48 

Vinnubók og könnun metin  Öll ofantalin hæfniviðmið. 

30. mars.-  

3. apríl. 

Víkingaöld 
þemaverkefni 

Nemendur vinna við gerð 

víkingaskipa, vista o.s.frv. 

sem metið er. 

 Öll ofantalin hæfniviðmið. 

6. apríl.-  

10. apríl. 

Víkingaöld 

þemaverkefni 

Nemendur vinna við gerð 

víkingaskipa, vista o.s.frv. 

sem metið er. 

 Öll ofantalin hæfniviðmið. 

13. apríl.-  

17 apríl. 

páskaleyfi   



 
 

20. apríl.-  

24. apríl. 

Víkingaöld 

þemaverkefni 

Nemendur vinna við gerð 

víkingaskipa, vista o.s.frv. 

sem metið er. 

Öll ofantalin hæfniviðmið. 

 27. apríl. – 

1. maí. 

 

Víkingaöld 

þemaverkefni 

Nemendur vinna við gerð 

víkingaskipa, vista o.s.frv. 

sem metið er. 

 Öll ofantalin hæfniviðmið. 

4. maí. – 8. 

maí. 

Víkingaöld 

þemaverkefni 

Nemendur vinna við gerð 

víkingaskipa, vista o.s.frv. 

sem metið er. 

Öll ofantalin hæfniviðmið. 

 

Tímabil Náms- og viðfangsefni Námsmat Hæfniviðmið 

11. maí. – 

15. maí. 

Víkingaöld 

þemaverkefni 

 

Nemendur vinna við gerð 

víkingaskipa, vista o.s.frv. 

sem metið er. 

Öll ofantalin hæfniviðmið. 

18. maí.- 

22. maí. 

Víkingaöld 

þemaverkefni 

 

Nemendur vinna við gerð 

víkingaskipa, vista o.s.frv. 

sem metið er. 

Öll ofantalin hæfniviðmið. 

25. maí. – 

29. maí. 

Víkingaöld 

þemaverkefni 

 

Nemendur vinna við gerð 

víkingaskipa, vista o.s.frv. 

sem metið er. 

Öll ofantalin hæfniviðmið. 

1.júní.- 5. 

júní. 

Uppbrotsvika   

 

 


