
 
 
 

Kennsluáætlun  

 
Þema – haust 2020 

6. bekkur 

Kennarar: Ása Jónsdóttir og Rakel Lúðvíksdóttir 

asa.jonsdottir@rvkskolar.is og rakel.ludviksdottir1@rvkskolar.is 

 

Stefna og reglur námsgreinarinnar / eða árgangsins / stigsins: 

Samskipti einkennast af virðingu  

Mæting á réttum tíma með bækur og skriffæri 

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

Skil á verkefnum  sjá meðfylgjandi leiðbeiningablað með hverju verkefni fyrir sig þar sem 
viðmið koma skýrt fram 

Ábending um hjálpargögn 
fyrir nemendur 

 

Skyldur nemenda mæta undirbúnir í tíma, hafa farsíma og önnur í símateppi eða geyma heima.  

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

 

 

Tímabil Náms- og viðfangsefni Námsmat Hæfniviðmið 

24.–31. 

ágúst 

 
Norðurlöndin  

Unnið er út frá 

leiðsagnarnámi í öllum 

þáttum í þema.  

Unnið með öðrum og sýnt jákvæðni 
í samskiptum. 
Komið fram við aðra af virðingu og 
kurteisi. 
Unnið vel og farið eftir fyrirmælum. 

1.-6. sept Norðurlöndin – Noregur 
og Svíþjóð 

 Lýst og sagt frá landsháttum, 
stjórnarfari, menningu, 
tungumálum, náttúrufari, siðum, 
lífskjörum og atvinnuháttum og gert 
grein fyrir innbyrðis tengslum þeirra 
þjóða sem búa á Norðurlöndum. 
Sagt frá nokkrum einkennum 
lýðræðislegra samfélagshátta. 
Áttað sig á því hvernig hnattstaða, 
loftslag og gróðurfar hefur haft áhrif 
á lífskjör og búsetu á 
Norðurlöndunum. 
Lýst og sagt frá skyldleika 
Norðurlandaþjóðanna við íslenska 
tungu, sögu og menningu. 
Gert sér grein fyrir nýtingu og vernd 
auðlinda og umhverfis og hvernig 
hver einstaklingur getur lagt sitt af 
mörkum til verndar. 
Nýtt kort, kortabækur og kortaforrit. 
Lesið legu staðar á landakorti út frá 
lengdar- og breiddargráðum. 
Aflað sér upplýsinga á 
veraldarvefnum og úr bókum og 
nýtt í verkefnavinnu. 
 

7.-18. sept Norðurlöndin – Finnland 
og Álandseyjar 
 

  

mailto:asa.jonsdottir@rvkskolar.is
mailto:rakel.ludviksdottir1@rvkskolar.is


 
 

21. -30. sept Norðurlöndin – 
Danmörk, Færeyjar og 
Grænland 
 

  

23.-27. sept Norðurlöndin - 
ferðaskrifstofa 
 

Hópavinna - jafningjamat Beitt grunnfærni í notkun 
ritvinnsluforrita. 
Nýtt leitarvélar við öflun upplýsinga. 
Notað rétta fingrasetningu. 
Beitt grunnfærni í notkun 
framsetningar- og 
margmiðlunarforrita. 
Fylgt reglum um ábyrga netnotkun 
og áttað sig á siðferðislegum gildi 
þeirra. 

30.-4. okt Norðurlöndin – 
ferðaskrifstofa og 
kaupstefna 

Afurð kynnt  

7.-11. okt Himingeimurinn  
Jörðin og tunglið 

Hópasamvinna- 

jafningjamat og 

leiðsagnarnám 

Notað vísindaleg vinnubrögð og gert 
sér grein fyrir mikilvægi nákvæmra 
vinnubragða við gerð athugana. 
Greint frá stöðu jarðar í alheiminum, 
sólkerfi okkar, reikistjörnum. 
Þekkt jarðsöguna og áttað sig á að 
breytingar á yfirborði jarðar.  
Sagt frá myndun og mótun Íslands 
og hugsanlegri þróun þess í 
framtíðinni. 
Lýst loftslagi og veðri á Íslandi.  
Lýst áhrifum manna á náttúru og 
manngert umhverfi. 

14.-18. okt Himingeimurinn 
Jörðin og tunglið 

Hópasamvinna- 

jafningjamat og 

leiðsagnarnám 

 

21.-25. okt Himingeimurinn 
Jörðin tekur breytingum 

Hópasamvinna- 

jafningjamat og 

leiðsagnarmat 

 

28.-1. nóv Himingeimurinn 
Jörðin tekur breytingum 

Hópasamvinna- 

jafningjamat og 

leiðsagnarnám 

  

4.-8. nóv Himingeimurinn 
Mótun Íslands 

Kynning á plánetu  

11.-15. nóv Himingeimurinn 
Eldgos 

  

18.-22. nóv Himingeimurinn 
Eldgos 

Eldgosakynning  

25.-29. nóv Þjóðsögur og ævintýri  Tjáð sig skýrt og áheyrilega fyrir 
framan hóp og gert sér grein fyrir 
gildi góðrar framsagnar. 
Lesið gamlar og nýjar bókmenntir, 
þar á meðal þjóðsögur og ljóð. 
Tamið sér vönduð og skipulögð 
vinnubrögð við uppsetningu og 
frágang texta.  
Beitt þekkingu sinni á málfræði til að 
búa til setningar, málsgreinar og 
efnisgreinar og gert sér grein fyrir 
fjölbreytileika málsins. 

2.-6. des Þjóðsögur og ævintýri   

9.-13. des Þjóðsögur og ævintýri   



 
 

16.-20. des Þjóðsögu og ævintýra 
sýning 

  

 

Leiðsagnarnám: byggir á því að nemendur taki ábyrgð á eigin námi og  fái tækifæri jafnt og þétt til að 

bæta og auka við þekkingu sína og færni með leiðsögn kennara. 


