
 

NÁMSGREIN: NÁTTÚRUFRÆÐI 

KENNSLUYFIRLIT: VETURINN 2022-2023 

Bekkur: 3 MN 

Kennarar: Magnea Þ. Ingvarsdóttir og Natalia Mikhaylova 

 

Kennsluhættir:  

3 kennslustundir á viku. 

 

Námsþættir :  

Trjágróður, árstíðir, vistkerfi og svæði, skordýr,fjöll,lega landsins,áttirnar og kortalestur . 

 

Námsmat :  

Leiðsagnarnám, próf, einstaklingsverkefni, hópverkefni.  

 

Námsgögn:  

Tré, Jón Guðmundsson     Humlur, Milli himins og jarðar 

Komdu og skoðaðu eldgos.    Komdu og skoðaðu fjöll in. 

Komdu og skoðaðu himingeiminn   Tunglið (Milli himinns og jarðar)  
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Tímabil Námsþæt

tir 

Orðaforði Leiðir  Hæfniviðmið Námsmat 

23.08-

03.06 

 

Kynning   Innlögn  leiðsagnarmat 

23.08-

03.06 

Tré Tré, skógur 

Rætur,laufblöð, stofn, 

króna,greinar 

Trjábörkur, lauftré, 

Birkitré,Hlynur, 

gullregn,barrtré, 

könglar,fræ,ber. 

Vor,sumar,haust,vetur 

Innlögn  

Fræðslutexti 

Lestur og umræða 

Verkefnavinna 

Vettvangsferð/útikennsla 

 

Aflað sér upplýsinga er varða 

náttúruna. 

 

Tekið eftir og rætt atriði í 

umhverfinu sínu,synt félögum og 

náttúru alúð. 

 

Fjallað um samspil manns og 

náttúru. 

Símat 

23.08-

03.06 

 Humlur Humlur,drottning, 

skordýr,röndótt, 

Býfluga, 

geitungur,randaflugu

r hunang. 

Blómasafi,frjókorn, 

flugugubb,bú,lirfa,pú

pur,þernur, 

skordýraeitur 

Móhumlur, 

Húshumlur, 

Innlögn  

Fræðslutexti 

Lestur og umræða 

Verkefnavinna 

Vettvangsferð/útikennsla  

 

Sýnt virkni og látið sig varða 

nánasta umhverfi og lífsskilyrði 

lífvera í því. 

 

Komið auga á þarfir og 

vandamál í umhverfi sínu. 

 

Útskýrt hvernig tækni nýtist í 

daglegu lífi þeirra,gert sér grein 

fyrir hvernig maðurinn er hluti af 

náttúrunni og lífsafkoma hans 

byggist á samspilinu við hana. 

Símat 

 23.08-

03.06 

Eldgos Fjall, eldgos, 

jökull,,eldfjall,eldfjöll, 

jarðskjálfti Hekla, 

Surtsey, Katla,Hekla, 

Vestmannaeyjar, 

Vatnajökull. 

Innlögn  

Fræðslutexti 

Lestur og umræða 

Verkefnavinna 

Vettvangsferð/útikennsla  

 

Tekið frumkvæði á öflun 

upplýsinga til að skoða tiltekið 

málefni fra ýmsum sjónarhornum. 

 

Notað ólíkar heimildir við öflun 

upplýsinga útskýrt valda atburði 

og hugmyndir á fjölbreyttan hátt, 

 Símat 
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Gjósa,hraun,aska, 

gjall,flóð 

mötull,jarðskorpa, 

kjarni, 

flekar,berg,bergkvika 

mannabústaðir, 

óbyggðir,mosi 

visindamenn, 

sjónauki, áttaviti. 

hlustað á og rætt hugmyndir 

annarra. 

 

Tekið þátt í að skoða, greina og 

bæta eigið umhverfi og náttúru. 

 

 

23.08-

03.06 

Fjöll Fjöll 

Hálendi 

Láglendi 

Óbyggðir 

Fjölbreyttni 

Fróðleikur 

Staðsetning 

Þjóðsögur 

Innlögn  

Fræðslutexti 

Lestur og umræða 

Verkefnavinna 

Vettvangsferð/útikennsla  

 

Fjallað um samspil manns og 

náttúru. 

 

 23.08-

03.06 

Komdu og 

skoðaðu 

himin-

geiminn 

Tunglið 

Tungl 

Himingeimur 

Stjörnur 

Plánetur 

Sólkerfi 

Geimfari 

Geimfar 

Geimbúningur 

Tunglsljós 

 Innlögn  

Fræðslutexti 

Lestur og umræða 

Verkefnavinna 

Vettvangsferð/útikennsla  

 

Útskýrt hvernig tækni hefur áhrif á 

lífsgæði íbúa og umhverfi þeirra. 

 

 

 

  

 


