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Tímabil    

 

2. – 6. janúar Unnið með virðingu fyrir sjálfum 

sér og öðrum. Umræður 

Munnleg endurgjöf 2 

9. – 13. janúar Unnið með virðingu fyrir sjálfum 

sér og öðrum. Umræður og 

verkefni þar sem að þau vinna 

saman í hóp 4 – 4 -3. 

Munnleg endurgjöf 2 

16. – 20. janúar Hvað er samfélag, hvað þarf það að 

innihalda? 

Munnleg endurgjöf 2 

23. – 27. janúar Hvað er samfélag, hvað þarf það að 

innihalda?  

Verkefni – Búum til okkar eigið 

samfélag frjáls skil. 

Munnleg endurgjöf 2 

30. – 3. Febrúar Fjölskyldan – ræðum fjölbreyttar 

fjölskyldur. 

Gaman að fá kynningu frá t.d. Þóru 

Jenný til að sýna fram á ólíkar 

fjölskyldur. 

Munnleg endurgjöf 2 

6. – 10. febrúar Hvað er náttúran hvað þarf hún frá 

okkur? Mikilvægi þess að ganga 

vel um náttúruna og passa uppá 

auðlindir hennar. 

Munnleg endurgjöf 2 

13. – 17. febrúar Verkefni um auðlindir náttúrunnar. Munnleg endurgjöf 2 

20. – 24. febrúar Hvað eru stofnanir – verkefni um 

mikilvægar stofnanir. Veggspjald 

hópaverkefni. 

Munnleg endurgjöf 2 

27.- 3. mars Fara yfir helstu hátíðir sem að við 

þekkjum á Íslandi. Eru einhverjar 

aðrar hátíðir eða siðir sem þekkjast 

hjá bekkjarfélögum okkar? 

Munnleg endurgjöf 2 

6. – 10. mars Fara yfir helstu hátíðir sem að við 

þekkjum á Íslandi. Eru einhverjar 

aðrar hátíðir eða siðir sem þekkjast 

hjá bekkjarfélögum okkar? 

Munnleg endurgjöf 2 



13. – 17. mars Hættur á heimilum og í nágrenni 

þeirra hvað er til ráða. 

Munnleg endurgjöf 2 

20. – 24. mars Verkefni útfrá hættum – veggspjald 

um ráð þeirra. 

Munnleg endurgjöf 2 

27. – 31. mars Hver er ég og hver vil ég var? 

Hvað einkennir mig og eru allir 

eins? 

Munnleg endurgjöf 2 

3. – 7. apríl Páskafrí Munnleg endurgjöf  

10. apríl – 14. apríl Hverjar eru þarfir mínar ( Hvíld, 

næring, hreyfing og hreinlæti) 

Munnleg endurgjöf 2 

17. – 21. apríl Hverjar eru þarfir mínar ( Hvíld, 

næring, hreyfing og hreinlæti) – 

verkefni teikna myndir af því 

hvernig mér líður þegar þörfum 

mínum er uppfyllt og þegar þeim er 

ekki uppfyllt. 

Munnleg endurgjöf 2 

24. – 28. apríl Halda umræðufund þar sem allir 

mega koma með mál á dagskrá, 

kynna það og fá að rökræða. 

Munnleg endurgjöf 2 

1.– 5. maí Halda umræðufund þar sem allir 

mega koma með mál á dagskrá, 

kynna það og fá að rökræða. 

Munnleg endurgjöf 2 

8. – 12. maí Jafnrétti hvað er það? Munnleg endurgjöf 2 

15. – 19. maí Hvað er orsök og afleiðing athafna 

okkar? 

Munnleg endurgjöf 2 

22. -26. maí upprifjun Munnleg endurgjöf 2 

29. – 2. júní upprifjun Munnleg endurgjöf 2 

    

    

    

 

 

 

 
 
 


