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 Náttúrufræði 
 

 

Tímar á viku: 3 

 

Kennsluaðferðir og skipulag. 
 

Leiðir: Verkefnin eru ýmist unnin í hópum eða sem einstaklingsverkefni, með umræðum, í gegnum leik, myndsköpun og texta. Ýmsar 

vettvangsferðir eru farnar í tengslum við viðfangsefnin. Unnið er með tengsl þess raunverulega og þess sem gerist í sögum og ævintýrum.  

Umræður og vinna um mannleg samskipti s.s. tilfinningar, samvinnu, leikreglur, tillitsemi, umburðarlyndi og kurteisi.  

  

  

Hæfniviðmið     Viðfangsefni       Námsefni Námsmat 

Nemandur geta:  
Geta til aðgerða 
-útskýrt hvernig tækni hefur áhrif á lífsgæði íbúa og 
umhverfi þeirra, 
Nýsköpun og hagnýting þekkingar 
-komið auga á þarfir og vandamál í umhverfi sínu. 
- bent á störf sem krefjast sérþekkingar. 
Gildi og hlutverk vísinda og tækni 
-í máli og myndum miðla hugmyndum sem tengjast 
náttúruvísindum. 
-gert sér grein fyrir hvernig maðurinn er hluti af 
náttúrunni og lífsafkoma hans byggist á samspilinu við 

Ævintýrin, líkaminn, 
árstíðirnar og húsdýrin.  
 
Nemendur hlusta, horfa 
og lesa alls kyns ævintýri. 
Þau semja sín eigin 
ævintýri, bæði í hóp og 
ein. Kynnast mismunandi 
sögupersónum og 
söguþráðum. 
 
Nemendur læra um sig 

Alls kyns ævintýri lesin, hlustað á og 
horft. 
 
Komdu og skoðaðu líkamann. Alls kyns 
bækur um líkamann og myndbönd. 
 
Bækur um árstíðirnar, myndir og 
myndbönd.  
 
Bókin: Hani, krummi, hundur, svín…, 

Sjá í námslotum inni í Mentor, nemendur 
fá lokið/ólokið eftir því hvort þau voru 
viðstödd þemavinnu. 
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hana. 
Vinnubrögð og færni 
-sagt frá og framkvæmt með hversdagslegum hlutum 
einfaldar athuganir úti og inni. 
-aflað sér upplýsinga er varða náttúruna. 
-skráð atburði og athuganir, s.s. með ljósmyndum, 
teikningum, eigin orðum og sagt frá þeim. 
-hlustað á og rætt hugmyndir annarra. 
Ábyrgð á umhverfinu 
-tekið eftir og rætt atriði í umhverfinu sínu, sýnt 
félögum og náttúru alúð. 
-tekið þátt í að skoða, greina og bæta eigið umhverfi og 
náttúru. 
Að búa á jörðinni 
-lýst breytingum á náttúru Íslands eftir árstíðum og 
áhrifum þeirra á lífsskilyrði fólks. 
Lífsskilyrði manna 
-útskýrt á einfaldan hátt byggingu og starfsemi 
mannslíkamans. 
-útskýrt mikilvægi hreyfingar, hreinlætis, hollrar fæðu 
og svefns. 
-útskýrt á einfaldan hátt hvernig barn verður til og 
þekkir einkastaði líkamans. 
-lýst skynjun sinni og upplifun af breytingum á hljóði, 
ljósi og hitastigi og áhrifum sólarljóss á umhverfi, 
hitastig og líkamann og tengt hitastig við daglegt líf. 
Náttúra Íslands 
- sagt frá náttúruhamförum sem búast má við á Íslandi 
og hvar þær verða. 
Heilbrigði umhverfisins 
-  fjallað um samspil manns og náttúru,  
- flokkað úrgang, 

 

sjálf, líkama sinn og 
fjölskylduna.  
 
Þeir læra um árstíðirnar, 
hvernig náttúran breytist 
og hvað gerist hjá 
dýrunum og okkur  
mannfólkinu eftir 
árstíðum.  
Nemendur læra um 
íslensku húsdýrin, híbýli 
þeirra, fæðu og afurðir.  

forrit frá mms.is, ýmis verkefnablöð.  
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Grunnþættir menntunar. 
 

 
  

Grunnþáttur Áhersluþættir grunnþátta menntunar 

Læsi: Fræðist um árstíðirnar og það sem tengist þeim.  Átti sig á nánasta umhverfi og hættum sem þar leynast.  

Sjálfbærni: Kynnist helstu húsdýrunum og öðrum dýrum. 

Heilbrigði og velferð: Geri sér grein fyrir mikilvægi hreyfingar, hollustu og hreinlætis.  Geti klætt sig eftir veðri 

Lýðræði og mannréttindi: Þroski með sér virðingu og samkennd gagnvart mönnum, dýrum og umhverfi. 

Jafnrétti: Fái tækifæri til að þroskast á eigin forsendum og rækta hæfileika sína. 

Sköpun: Vinni verkefni á fjölbreyttan og skapandi hátt. 

 


