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ÁÆTLUN – NÁTTÚRUFRÆÐI  
Bekkur: 2 .EO 

Kennari: Elín Margrét Gunnarsdóttir og Oksana Shabatura 

 

Eftir þennan kafla/lotu á ég að geta: 

 

• Sagt frá eigin upplifun á nátttúrunni og skoðun á lífveru í náttúrulegu umhverfi. 

• Fylgst með og skráð upplýsingar um veður í heimabyggð. 

• Lýst algengustu lífverum í nánasta umhverfi mínu. 

• Flokkað úrgang. 

• 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. 

• Bent á skaðleg efni og hvernig ýmsir sjúkdómar og sýklar eru smitandi. 

• Gert grein fyrir hvernig holl fæða er samsett úr öllum flokkum fæðuhringsins og mikilvægi við geymsluaðferðir. 

• Sýnt virkni og látið sig varða nánasta umhverfi og lífsskilyrði lífvera í því. 

• Sagt frá og framkvæmt með hversdagslegum hlutum einfaldar athuganir úti og inni. 

• Sagt frá dæmum, um hvernig loftslag og gróðurfar hafa áhrif á hvernig folk lifir (viðmið úr samfélagsfræði) 

• Útskýrt hvernig tækni hefur áhrif á lífsgæði íbúa og umhverfi þeirra. 

• Rætt hvernig uppfinningar hafa gert líf fólks auðveldara eða erfiðara, á heimilum og í ólíkum atvinnugreinum.  
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Tímabil 
Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið  Námsmat 

24.08. – 

31.08 

Lífverur 

 

 

 

Hreinlæti 

Könguló 

Vettvangsferðir 

Ljósmyndir úr ferðum af upplifun 

Verkefni frá kennara; 

Myndbönd um hvernig sýklar 

og veirur smitast á milli manna 

og um mikilvægi handþvotts.  

Sagt frá eigin upplifun á nátttúrunni 

og skoðun á lífveru í náttúrulegu 

umhverfi. 

Lýst algengustu lífverum í nánasta 

umhverfi sínu. 

Bent á skaðleg efni og hvernig ýmsir 

sjúkdómar og sýklar eru smitandi.  

Leiðsagnarmat 

01.09-

30.09 

Lífverur Könguló Sýnt virkni og látið sig varða nánasta 

umhverfi og lífsskilyrði lífvera í því. 

Leiðsagnarmat 

01.10-

31.10 

Árstíðir og 

veðurfar 

Halló heimur; Árstíðir  

Árstíðirnar Þórarinn Eldjárn 

Fatnaður sem hæfir árstíðum 

Fylgjast með veðri í eina viku 

Sagt frá og framkvæmt með 

hversdagslegum hlutum einfaldar 

athuganir úti og inni. 

Sagt frá dæmum, um hvernig 

loftslag og gróðurfar hafa áhrif á 

hvernig fólk lifir (viðmið úr 

samfélagsfræði) 

Leiðsagnarmat 

01.11-

30.11 

Tækni og 

uppfinningar 

Komdu og skoðaðu bílinn  

Brúmmi 

Útskýrt hvernig tækni hefur áhrif á 

lífsgæði íbúa og umhverfi þeirra. 

Rætt hvernig uppfinningar hafa gert 

líf fólks auðveldara eða erfiðara, á 

heimilum og í ólíkum atvinnugreinum.  

Leiðsagnarmat  

 


