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 Náttúrugreinar
 

 

Tímar á viku: 2 

 

Kennsluaðferðir og skipulag. 
 

Leiðir: Náttúrufræði fer að stórum hluta fram í þemavinnu. Frásagnir, samræður, myndsköpun, ritun, tilraunir og vettvangsferðir sem skipa 

stóran sess í kennslunni. Áhersla er lögð á heildstætt nám, þ.e.tengja náttúrufræðina við aðrar námsgreinar.  

Þema verkefnin eru: Bærinn minn, umhverfið, Fuglar fjaran og fiskar. 
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Hæfniviðmið     Viðfangsefni       Námsefni Námsmat 

Nemendur geta: 
Geta til aðgerða 

● útskýrt hvernig tækni hefur áhrif á lífsgæði íbúa 
og umhverfi þeirra 

Hafið 
þjóðminjasafnið 

● Komdu og skoðaðu 
hafið 

● Komdu og skoðaðu 
land og þjóð 

● Þjóðminjasafnið - 
“Fyrrum átti ég falleg 
gull: Baðstofulíf” 

 

● Samþætt við vitnisburð í 
samfélagsfræði 

● Símat á vinnu nemenda þar sem tekið 
er mið af virkni, áhuga, vandvirkni og 
samvinnuhæfni nemenda. 

Nýsköpun og hagnýting þekkingar  
● komið auga á þarfir og vandamál í umhverfi sínu 
● bent á störf sem krefjast sérþekkingar. 

 

Heimabyggðin, hafið og land og 
þjóð 

● Þar á ég heima- 
námsefni um náttúru 
Kópavogs 

● Komdu og skoðaðu 
hafið 

● Komdu og skoðaðu 
land og þjóð 

● Símat á vinnu nemenda þar sem tekið 
er mið af virkni, áhuga, vandvirkni og 
samvinnuhæfni nemenda. 

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 hana 

Útikennsla- plöntu/dýra lyklar og 
vefsíður sem hægt er að googla. 
Hafið 

● Komdu og skoðaðu 
hafið 

● Símat á vinnu nemenda þar sem tekið 
er mið af virkni, áhuga, vandvirkni og 
samvinnuhæfni nemenda 
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Vinnubrögð og færni 
● sagt frá og framkvæmt með hversdagslegum 

hlutum einfaldar athuganir úti og inni,  
●  tekið þátt í vali á náttúrufræðilegum verkefnum 

og kynningu á niðurstöðum, 
● aflað sér upplýsinga er varða náttúruna,  
● skráð atburði og athuganir, s.s. með 

ljósmyndum, teikningum, eigin orðum og sagt 
frá þeim, 

● notað ólíkar heimildir við öflun upplýsinga, 
● hlustað á og rætt hugmyndir annarra 

Útikennsla- snjóbræðsla, hitastig, 
úrkomumæling,  
Útikennsla- plöntu/dýra lyklar og 
vefsíður sem hægt er að googla. 
Verkefni með spjaldtölvur. Book 
creator og myndvinnsla. 

● Þar á ég heima- 
námsefni um náttúru 
Kópavogs 

● Komdu og skoðaðu 
hafið 

● Komdu og skoðaðu 
land og þjóð 

● ýmis ítarefni á vef? 
● Tilraunir? 

● Símat á vinnu nemenda þar sem tekið 
er mið af virkni, áhuga, vandvirkni og 
samvinnuhæfni nemenda 

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.  

umhverfismennt 
útikennsla. 
Þrif á skólalóð. 
 

● Þar á ég heima- 
námsefni um náttúru 
Kópavogs 

● Komdu og skoðaðu 
hafið 

● Komdu og skoðaðu 
land og þjóð 

● ýmis ítarefni á vef? 
● Tilraunir? 

● Símat á vinnu nemenda þar sem tekið 
er mið af virkni, áhuga, vandvirkni og 
samvinnuhæfni nemenda 

Að búa á jörðinni 
● lýst landnotkun í heimabyggð 
● fylgst með og skráð upplýsingar um veður í 

heimabyggð 

Heimabyggð og veðrið. Mæling á 
úrkomu og hitastig 

Þar á ég heima - námsefni um 
náttúru Kópavogs. 

● Símat á vinnu nemenda þar sem tekið 
er mið af virkni, áhuga, vandvirkni og 
samvinnuhæfni nemenda 
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Lífsskilyrði manna 
● útskýrt mikilvægi hreyfingar, hreinlætis, hollrar 

fæðu og svefns,  
● 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 

Heilbrigði 
veður 
útikennsla 
Hugarfrelsi 

 ● Símat á vinnu nemenda þar sem tekið 
er mið af virkni, áhuga, vandvirkni og 
samvinnuhæfni nemenda 

Náttúra Íslands 
● sagt frá eigin upplifun á náttúrunni og skoðun á 

lífveru í náttúrulegu umhverfi 
●  lýst algengustu lífverum í nánasta umhverfi 

sínu, 
● sagt frá náttúruhamförum sem búast má við á 

Íslandi og hvar þær verða 

Heimabyggð 
útikennsla 
 
Viðbragðsáætlun vegna 
náttúruvár 

 ● Símat á vinnu nemenda þar sem tekið 
er mið af virkni, áhuga, vandvirkni og 
samvinnuhæfni nemenda 

Heilbrigði umhverfisins 
●  fjallað um samspil manns og náttúru 
●  flokkað úrgang 

Hafið 
land og þjóð 
flokkun úrgangs í skólanum 

Flokkunarspilið ● Símat á vinnu nemenda þar sem tekið 
er mið af virkni, áhuga, vandvirkni og 
samvinnuhæfni nemenda 

Samspil vísinda, tækni og þróunar í samfélaginu 
● gert grein fyrir hvernig holl fæða er samsett úr 

öllum flokkum fæðuhringsins og mikilvægi við 
geymsluaðferðir 

heilbrigði 
heimilisfræði 
næringarfræði 

 ● Símat á vinnu nemenda þar sem tekið 
er mið af virkni, áhuga, vandvirkni og 
samvinnuhæfni nemenda 
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Grunnþættir menntunar. 

 
 
  

Grunnþáttur Áhersluþættir grunnþátta menntunar 

Læsi: ● geti lesið einfalda fræðitexta sér til gagns. - geti lesið úr myndrænum upplýsingum. 

Sjálfbærni: ● læri um hringrásir í náttúrunni. - læri um mikilvægi endurnýtingar og endurvinnslu. 

Heilbrigði og velferð: ● geri sér grein fyrir mikilvægi hreyfingar, mataræðis og hreinlætis. 

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. 

  


