
Ársáætlun 2019 - 2020                                                                           Bekkur:   6. – 7. bekkur                                              Kennarar: Katrín Júlía, Harpa, Paula,                        
Kolbrún, Særún og Arna. 

 Ágúst September Október Nóvember Desember 

Þema (náttúrufr, 
samfélagsfr. og 
upplýsingatækni) 
 

Lífríki í sjó / 
vatni 

Hópefli 
 

Lífríki í sjó/vatni 
 
 

Lífsleikni/Undur 

  
 

Lífsleikni/Undur 

 
 

Hátíðir 

 
 

Íslenska  Upprifjun í málfræði 
& stafsetningu 
Ritun(frjáls) 
Lesskilningur 
yndislestur 

Samræmdu prófin 
Lesfimipróf 
Yndislestur 
Ritun 
Lesskilningur 
Málfræði / stafsetning 

Yndislestur 
Ritun 
Lesskilningur 
Málfræði / stafsetning 
Bíómynd 
 

Orðarún 
Yndislestur 
Ritun 
Lesskilningur 
Málfræði / stafsetning 
 
Dagur íslenskrar tungu 
Undirbúningur fyrir stóru 
upplestrakeppnina hefst 
 

Yndislestur 
Ritun 
Lesskilningur 
Málfræði / stafsetning 
Ljóð 
 
 
 

Stærðfræði Upprifjun 6.bekkur: lota 1 - Tölur 
& reikningur 
 
7. bekkur: upprifjun & 
lota 1 - Tölur & 
reikningur 

6. bekkur: lota 2 - Líkur 
& Lota 3 - Tugabrot 
 
7. bekkur: lota 1 & lota 
2 - Tölfræði & líkur 

6. bekkur: lota 3 – 
Tugabrot & lota 4 - 
Rúmfræði 
 
7. bekkur: lota 3 - 
Margföldun & deiling 

6. bekkur: lota 4 - Rúmfræði 
 
7. bekkur: lota 4 - Rúmfræði 

Danska  6. bekkur 
Kynning á nýju fagi 
 
7. bekkur 
Upprifjun frá í fyrra 

 

6. bekkur 
Orð á nánasta umhverfi.  
 
7. bekkur 
Hvor kommer du fra?  

Kroppen 

6. bekkur 
Tøj og farver 
 
7. bekkur 
Tøj og farver 

 

6. bekkur 
Dagene 
Tal 
 
7. bekkur 
Dagene 
Familien 
 

6. bekkur 
Klokken 
Jul i Danmark 
 
7. bekkur 
Klokken  
Jul i Danmark 
 



Lært í gegnum leik, 
munnlegar æfingar, 
hlustun og einfalda 
ritun.  
 

Lært í gegnum leik, 
munnlegar æfingar, 
hlustun og einfalda 
ritun.  
 
 

Lært í gegnum leik, 
munnlegar æfingar, 
hlustun og einfalda ritun.  
 

Lært í gegnum leik, 
munnlegar æfingar, hlustun 
og einfalda ritun.  
 

Enska 
 

Orðaforði 
Upplestur 
Ritun 
málfræði 

Orðaforði 
Upplestur 
Ritun 
málfræði 
 
Einstaklings- og 
hópavinna. 
Lært í gegnum leik, 
áhersla verður lögð á  
ritun og málfræði.  
   

Orðaforði 
Upplestur 
Ritun 
málfræði 
 
Einstaklings- og 
hópavinna. 
Lært í gegnum leik, 
áhersla verður lögð á  
ritun og málfræði.  
 

Orðaforði 
Upplestur 
Ritun 
málfræði 
 
Einstaklings- og hópavinna. 
Lært í gegnum leik, áhersla 
verður lögð á  ritun og 
málfræði.  
  
 

Orðaforði 
Upplestur 
Ritun 
málfræði 
 
Einstaklings- og hópavinna. 
Lært í gegnum leik, áhersla 
verður lögð á  ritun og 
málfræði.  
 
 

Íþróttir Útiíþróttir Útiíþróttir Fimleikar 
Leikir 
Körfubolti 

Frjálsar íþróttir 
Blak 

Dans,leikir 
Bandý  
Tarzan 

Verkgreinar  Textílmennt:  
Nemdur vinna á 
saumavélar, læra að 
sníða, títa, sauma 
sikk sakk og beinan 
saum. Læra að 
skreyta textíl með 
þrykki. 

Textílmennt:  
Nemdur vinna á 
saumavélar, læra að 
sníða, títa, sauma sikk 
sakk og beinan saum. 
Læra að skreyta textíl 
með þrykki. 

Myndmennt:  
Stuðlað að þróun 
skapandi hugsunar og 
ímyndunarafls og að 
kynna fyrir þeim 
margvíslegar aðferðir 
og efnivið sem og 
hugtök og heiti. 
 

Myndmennt: 
Stuðlað að þróun skapandi 
hugsunar og ímyndunarafls 
og að kynna fyrir þeim 
margvíslegar aðferðir og 
efnivið sem og hugtök og 
heiti. 
 

 
 

Jákvæður agi Hópefli 
Jarðvegur 
undirbúinn og 

Að mynda hring. 
Störfin í bekknum og 
rútína. 

Að skapa venjur. 
Sjálfstjórn. 
Samskiptafærni. 

Að efla samvinnu. Almennar umræður. 
 



bekkjarsáttmáli 
búinn til.  
 

Mál á dagskrá. 
Lausnarhjól 

Gagnkvæm virðing. 
Að efla samvinnu. 

Mistök og hvernig við 
lærum af þeim og 
leiðréttum. 
Að virða fjölbreytileikann. 

 

 Janúar Febrúar Mars Apríl Maí 

Þema (náttúrufr, 
samfélagsfr. og 
upplýsingatækni) 
 

Evrópa 

 

Evrópa 

 

Árshátíð 
 

Vísindi  
 

Vísindi 
 
 

Íslenska  Lesfimipróf 
Yndislestur 
Ritun 
Lesskilningur 
Málfræði / stafsetning 
 

Yndislestur 
Ritun 
Lesskilningur 
Málfræði / stafsetning 
 
Undirbúningur fyrir 
stóru 
upplestrarkeppnina 
 

Orðarún 
Yndislestur 
Ritun 
Lesskilningur 
Málfræði / stafsetning 
 
Stóra upplestrarkeppnin 
 

Yndislestur 
Ritun 
Lesskilningur 
Málfræði / stafsetning 
 
 

Lesfimipróf 
Yndislestur 
Ritun 
Lesskilningur 
Málfræði / stafsetning 
 

Stærðfræði 6.bekkur: lota 5 - 
Mælingar 
 
7. bekkur: lota 5 - 
Mælingar 

6.bekkur: lota 6 – 
Almenn brot 
 
7. bekkur: lota 6 – 
Almenn brot & 
prósentu 

6.bekkur: lota 7: 
Margföldun & deiling 
 
7. bekkur: lota 7 - 
Reikningur 

6.bekkur: lota 7 & lota 8 – 
Hnitakerfi & hlutföll 
 
7. bekkur: lota 8 – Mynstur 
& algebra 

6.bekkur: lota 8 + upprifjun 
 
7. bekkur: lota 8 – mynstur & 
algebra + upprifjun 

Danska  6. bekkur  
Mad 

 

7. bekkur 
De fire årstider 

Film 

 

6. bekkur  
Kroppen og sygdom 

 

7. bekkur 
Klokken 

Mit hjem 

 

6. bekkur  
Hus og hjem 

 

7. bekkur 
Mit hjem 

 

6. bekkur  
Hus og hjem 

 

7. bekkur 
Fødselsdag 

 

6. bekkur  
Danmark som rejsemål 

 

7. bekkur 
Dyr og Zoo 

 



Lært í gegnum leik, 
munnlegar æfingar, 
hlustun og einfalda 
ritun.  

Lært í gegnum leik, 
munnlegar æfingar, 
hlustun og einfalda 
ritun.  
 

Lært í gegnum leik, 
munnlegar æfingar, 
hlustun og einfalda 
ritun.  

Lært í gegnum leik, 
munnlegar æfingar, 
hlustun og einfalda ritun.  

Lært í gegnum leik, 
munnlegar æfingar, hlustun 
og einfalda ritun.  

Enska   
 

Orðaforði 
Upplestur 
Ritun 
málfræði 
 
Einstaklings- og 
hópavinna. 
Lært í gegnum leik, 
áhersla verður lögð á  
ritun og málfræði.  
 

Orðaforði 
Upplestur 
Ritun 
málfræði 
 
Einstaklings- og 
hópavinna. 
Lært í gegnum leik, 
áhersla verður lögð á  
ritun og málfræði.  
 

Orðaforði 
Upplestur 
Ritun 
málfræði 
 
Einstaklings- og 
hópavinna. 
Lært í gegnum leik, 
áhersla verður lögð á  
ritun og málfræði.  
 

Orðaforði 
Upplestur 
Ritun 
málfræði 
 
Einstaklings- og hópavinna. 
Lært í gegnum leik, áhersla 
verður lögð á  ritun og 
málfræði.  
 

Orðaforði 
Upplestur 
Ritun 
málfræði 
 
Einstaklings- og hópavinna. 
Lært í gegnum leik, áhersla 
verður lögð á  ritun og 
málfræði.  
 

Íþróttir Leikir 
Handbolti 

Fimleikar 
Fótbolti 

Leikir 
Spaðaíþróttir 
Boltaíþróttir 

Leikir 
Útiíþróttir 

Útiíþróttir 

Verkgreinar  Smíðar: Nemendur 
þjálfaðir í notkun 
verkfæra, ólíkra þátta 
sem snúa að 
handverki. 

Smíðar: Nemendur 
þjálfaðir í notkun 
verkfæra, ólíkra þátta 
sem snúa að 
handverki. 

Heimilisfræði:  
Nemendur læri 
eldamennsku, bakstur 
og mikilvægi hreinlætis 

Heimilisfræði:  
Nemendur læri 
eldamennsku, bakstur og 
mikilvægi hreinlætis. 

 

Jákvæður agi Bekkjarsáttmáli 
(upprifjun) 
Að virða 
fjölbreytileikann. 

Bekkjarfundir  
Að æfa hrós og 
hvatningu. 
Þakka fyrir. 
Lausnaleit. 

Settu þig í mín spor. 
Þakka fyrir.  
Að skilja ástæðu 
mismunandi hegðunar.  
Virða fjölbreytileikann. 

Settu þig í mín spor. 
Lausnaleit. 
Æfa hrós og þakkir. 
 

Hópefli. 
Útileikir. 



Hvernig biðst ég 
afsökunar. 

 

 

 


