
 

 

Haust 2018                                                                                                                                             Náttúrufræði – 1.-3. bekkur 
 

Tímabil: 17. september – 14. desember 2018 

Kennari: Íris Hauksdóttir 

 

Markmið haustannar:  

Að nemandi:  

-.geti tekið eftir atriðum í umhverfinu og tekið þátt í umræðum þeim tengdum. 

- taki þátt í að bæta umhverfið og náttúru sína. 

- sinni náttúrunni af alúð. 

- sé meðvitaður um umhverfisvernd og hvað þurfi að gera betur. 

 

Námsmat: Mat er sérstaklega gert á hæfni nemenda til að hlusta, fara eftir fyrirmælum og hvernig nemendunum gengur að vinna 
verkefni, bæði ein og í hóp. 

 

Tímabil Tímar Námsefni Viðfangsefni Kennsluaðferð, 
vinnubrögð 

Annað 

Sept/Okt 1 Umhverfisvernd Gróðurhúsaáhrif, mengun Flokkun, talning, mæling, 
skráning og önnur verkefni 

Umhverfisverndar-
verkefni 

Nóv 1 Gróðursetningar og athuganir    
Des 1 Flokkun – tilraunir með mat   Hópaverkefni 
      

Kennari áskilur sér rétt til að breyta áætlun sé þess þörf 



 

 
Kennsluáætlun Náttúru- og samfélagsfræði  4.-6. bekkur                                                                                             Haust 2018                                                                                                                        

 

Tímabil: Haust 2018 

Kennari: Guðrún Ásta Þrastardóttir 

Markmið haustannar: 

• Greint þarfir fólks í í nánast umhverfi sínu og tjáð hugmyndir sínar um lausnir  

• Rætt mikilvægu samvinnu í samstilltum aðgerðum sem varðar eigið umhverfi  

• Lesið og og skrifað um hugtök í náttúruvísindum 

• Útskýrt áhrif tækni og vísinda á líf fólks  

• Framkvæmt og útskýrt einfaldar athuganir úti og inni. 

• Útskýrt texta um náttúruvísindi sér til gagns og farið eftir einföldum munnlegum og skriflegum leiðbeiningum. 

• Sett fram og rætt niðurstöður athugana á skýran og skipulegan hátt. 

• Hlustað á, metið og rætt hugmyndir annarra.  

• Lýst dæmum af áhrifum af gjörðum mannsins á náttúru og manngert umhverfi í heimabyggð og á Íslandi, sagt frá hugsanlegri þróun í 

framtíðinni 

• Tekið þátt í að skoða, skilgreina og bæta eigið umhverfi umhverfi og náttúru. 

• Gert grein fyrir muni á hreimu vatni og menguðu, hvað megi gera til að draga úr vatnsmengun 

• Lýst reynslu sinni , athugun og upplifun af lífverum í náttúrulegu umhverfi 

• Lýst einkennum plantna og dýra, stöðu þeirra í náttúrunni, tengsl þeirra innbyrðis og við umhverfi sitt 

• Lýst ólíkum vistkerfum á heimaslóð eða við Ísland   

• Gert grein fyrir notkun manna á auðlindum  

• Dregið ályktanir af tilgangi flokkunar úrgangs  

• Bent á algeng efni á heimilum og í samfélaginu og notkun þeirra og áhrif á heilsu manna umhverfi   

• Geta gert sér grein fyrir eigin styrkleikum og veikleikum 



• Geta sett sig í spor fólks með ólíkan bakgrunn á völdum stöðum og tímum 

• Geta tekið þátt í lýðræðislegu samstarfi og samræðu 

• Geta metið og brugðist við ólíkum skoðunum og upplýsingum á fordómalausan hátt 

• Geta tjáð þekkingu sína og viðhorf með fjölbreyttum hætti, einn og sér og í samstarfi við aðra 

 

Kennsluaðferðir og námsgögn: 

Umhverfið, skiptir það máli? Maður og náttúra, verkefnakista Grænfánans, verkefni tengd uppbyggingarstefnunni, Ísland – veröld til að njóta lestrar og 

verkefnabók, Ísland, landið okkar, verkefni frá kennara og alls kyns ítarefni. Maðurinn, hugur og heilsa lestrabók og vinnubók.  

Námsmat:  

Nemendur safna verkefnum í námsmöppu allan veturinn sem fer heim þrisvar yfir önnina (október, ferbrúar og maí) ásamt frammistöðumati (febrúar og 

maí).   

Haustönn:  Leiðsagnarmat og sjálfsmat (október, nóvember), könnun á eftir þemavinnu (október/nóvember) 

Vorönn: Leiðsagnarmat og sjálfsmat (febrúar og maí), könnun á eftir þemavinnu (október/nóvember).  

 

Tímabil Tímar Námsefni Viðfangsefni Kennsluaðferð, 
vinnubrögð 

Annað 

3.9- 
7.9 

2 Bekkjarsáttmálavinna Bekkjarsáttmálavinna Hópavinna  

10.9- 
14.9 

2 Verkefni í tengslum við 
heimsmarkmið SÞ um 
vatnsmengun. 

Skilgreining á hugtökum: 
Loftlagsbreytingar, kolefnisfótspor, 
gróðurhúsaáhrif, 
gróðurhúsalofttegundir. 
Verkefnavinna um áhrif 
vatnsmengunar. 

Umræðu- og 
spurnaraðferð. 
Hópavinna. 
Innlifunaraðferð. 

 

17.9- 
21.9 

2 1.Myndband um markmið SÞ um 
sjálfbæra þróun. Þema skóla á 

1.Skilgreining á hugtökum: 
Loftlagsbreytingar, kolefnisfótspor, 

Umræðu- og 
spurnaraðferð. 

 



grænni grein um 
loftlagsbreytingar. Maður og 
náttúra. 2. Verkefni í tengslum við 
heimsmarkmið SÞ um 
vatnsmengun.  

gróðurhúsaáhrif, 
gróðurhúsalofttegundir. 
2. Verkefnavinna um áhrif 
vatnsmengunar.  

Hópavinna. 
Innlifunaraðferð.  

24.9- 
28.9 

2 Grænafánaverkefni   Loftlagsbreytingar og samgöngur. 
Fylla út gátlista 

Umræðu- og 
spurnaraðferð. 
Hópavinna.  

 

1.10- 
5.10 

2 Grænafánaverkefni  Loftlagsbreytingar og 
umhverfisvernd. Fylla út gátlista.  

Umræðu- og 
spurnaraðferð. 
Hópavinna.  

 

8.10 -
12.10 

2 Grænfánaverkefni Loftlagsbreytingar og 
umhverfisvernd. Fylla út gátlista.  

Umræðu- og 
spurnaraðferð. 
Hópavinna.  

Taka mynd af hópnum 
fyrir næsta tíma 

15.10-
19.10 

2 Heimildarmynd um manninn 
Maðurinn, hugur og heilsa 
Lesbók bls. 4-5 
Vinnubók bls. 4-5  

Heimildarmynd um manninn 
Umræður um að vera í bekk, 
bekkjarmynd sett upp á vegg, 
umræða um að vera í bekk, og hver 
og einn setur mið miða hvað er 
skemmtilegast að gera sem fer inn á 
bekkjarmyndina.  

Umræðu- og 
spurnaraðferð. 
Hópavinna. 

Þema: Mannslíkaminn og 
heimspekiæfingar.  
 
 
Koma með myndir úr 
eigin lífi fyrir tímalínu.  

22.10-
26.10 

2 Maðurinn, hugur og heilsa 
Lesbók bls. 6-11 
Vinnubók bls. 6-7 

Að verða stór. Umræður um 
breytingar á mannslíkamanum 
fyrstu árin, setja upp eigin tímalínu, 
bernskuminningar, framtíðin. 
Frumur og vefir.  

Umræðu- og 
spurnaraðferð. 
Hópavinna. 

 

29.10-
2.11 

2 Heimildarmynd um beinagrindur 
Maðurinn, hugur og heilsa 
Lesbók bls. 12-15 
Vinnubók bls. 8-9 

Beinagrindin. Umræður. Skoða 
myndir í bókinni. Hvað eru mög bein 
í líkamanum. Nemendur teikna 
beinagrind án þess að hafa bókina 
en bera síðan saman sína mynd og í 
bókinni. Allir gera sinn sjóræningja 
fána.  

Umræðu- og 
spurnaraðferð. 
Hópavinna. 

 



5.11- 
9.11 

2 Maðurinn, hugur og heilsa 
Lesbók bls. 12-15 
Vinnubók bls. 8-9 

Framhaldsvinna um beinagrindina Umræðu- og 
spurnaraðferð. 
Hópavinna. 

 

12.11-
16.11 

2 Maðurinn, hugur og heilsa 
Lesbók bls. 16-27 
Vinnubók bls. 10-17 

Vöðvar, blóð og hjarta. Umræður og 
verkefnavinna.  

Umræðu- og 
spurnaraðferð. 
Hópavinna. 

 

19.11-
23.11 

2 Maðurinn, hugur og heilsa.  
Lesbók bls.  
Vinnubók bls. 18-21  

Öndun, hreint og fínt. Umræður og 
verkefnavinna. 

Umræðu- og 
spurnaraðferð. 
Hópavinna. 

 

26.11-
30.11 

2 Maðurinn, hugur og heilsa.  
Lesbók bls. 36 - 49 
Vinnubók bls. 22-27 

Húðin, matur og heilsa.Umræður og 
verkefnavinna. 

Umræðu- og 
spurnaraðferð. 
Hópavinna. 

 

3.12- 
7.12 

 Maðurinn, hugur og heilsa.  
Lesbók bls. 50 - 63 
Vinnubók bls. 28 - 39 

Heilin og skilningarvitin. Umræður 
og verkefnavinna. 

Umræðu- og 
spurnaraðferð. 
Hópavinna. 

Stöðupróf úr námsefni 

10.12-
14.12 

 Maðurinn, hugur og heilsa 
Lesbók bls. 64 - 85 
Vinnubók bls. 40 - 44 

Að fullorðnast. Vinir og óvinir. 
Umræður og verkefnavinna. 

Umræðu- og 
spurnaraðferð. 
Hópavinna. 

 

 

  



 


