
 

Kennsluáætlun í 1.önn . bekkur 2018-2019 

Náttúrufræði 

VIKA VIÐFANGSEFNI                  

(efni sem fjallað er um) 

EFNISTÖK                                

(hvernig er unnið með efnið) 

NÁMSEFNI                                

(allt námsefni) 

ANNAÐ                         

(t.d. tímasetning 

kannanna) 

20.-24. Ágúst 
22. Skólasetning 

    

27. ágúst  - 31. september Geitungar á Íslandi Kynnum verkefnið um geitunga 

fyrir krökkunum. Lesum saman 

og spjöllum um blaðsíður 3-6. 

Nemendur teikna geitunga. 

Geitungar á Íslandi  

3.-7. september 

 

Geitungar á Íslandi Lesum blaðsíður 7-10 og ræðum 

efnið. Nemendur byrja á 

bæklingunum sínum. 

Geitungar á Íslandi   

10. -14. september 

16. Dagur íslenskrar 

náttúru 

Geitungar á Íslandi Lesum blaðsíður 11-15 og ræðum 

efnið. Nemendur vinna í 

bæklingum sínum jafnhliða lestri 

og umræðum. 

Geitungar á Íslandi  

17. - 21. september 

 

Geitungar á Íslandi Lesum blaðsíður 16-21 og 

spjöllum saman um efnið. 

Nemendur vinna jafnhliða í 

bæklingum sínum. 

Geitungar á Íslandi  

24. – 28. September 

27. samræmt próf ísl. 4. 

bekkur 

Geitungar á Íslandi Lesum blaðsíður 22-24 og ræðum 

efnið. Nemendur vinna jafnhliða í 

bæklingum sínum 

Geitungar á Íslandi  



 

28. samræmt próf stæ. 4. 

Bekkur 

 1.- 5. Október 

 

Geitungar á Íslandi Bæklingar kláraðir og farið í 

heimsókn í raungreinastofuna til 

Þórunnar Öldu að skoða 

geitunga. 

Geitungar á Íslandi  

8. -12. október 

 

Náttúran, fjölbreytileiki 

platna. Þjóðgarðar og 

friðun. 

Hver nemandi velur sér plöntu til 

að teikna á svartan grunn og 

skrifar inn á merkingar á 

plöntuna ásamt stuttum texta 

um plöntuna.  Nem. kynna sitt 

blóm fyrir bekkjarsystkinum.  

 Náttúran allan ársins hring bls.    

5-7 

Náttúran, fjölbreytileiki 

platna. Þjóðgarðar og 

friðun. 

15. – 19. október 

19. vetrarfrí 

Náttúran, fjölbreytileiki 

platna. Þjóðgarðar og 

friðun. 

Hver nemandi velur sér plöntu til 

að teikna á svartan grunn og 

skifar inn á merkingar á plöntuna 

ásamt stuttum texta um 

plöntuna.  Nem. kynna sitt blóm 

fyrir bekkjarsystkinum.  

Náttúran allan ársins hring bls. 8-

11 

Náttúran, fjölbreytileiki 

platna. Þjóðgarðar og 

friðun. 

22.- 26. Október 

22. vetrarfrí 

23. skipulagsdagur 

Sumarhiti, uppgufun, hiti 

(+) og kuldi (-). 

Gera tilraun með vatni í skál og 

glasi.   Skrifa um tilraunina í 

vinnubókina.  Skoða hitamæla 

sem mæla frost og hita, líma inn 

hitamæli og lita blátt og rautt.  

Náttúran allan ársins hring bls. 

11-15 

Sumarhiti, uppgufun, hiti 

(+) og kuldi (-). 

29. okt -2. nóvember 

1. samskiptadagur 

Áhrif hita á lífverur og 

næring.  

Umræður um dýr með misheitt 

blóð og jafnheitt blóð.  Skrifa 

texta um plöntur, jurtaætur, 

kjötætur.  Næring ýmissa dýr.  

Teikna mynd af dýri sem fjallað 

Náttúran allan hring bls.16-17 Áhrif hita á lífverur og 

næring.  



 

hefur verið um og skrifa inn 

upplýsingar um dýrið.  

5. -9. nóvember 

8. Baráttudagur gegn 

einelti  

 

Umfjöllun um tré og vinda Skoða bækur um tré og lesa um 

það.  Líma í vinnubók mynd af tré 

og skrifa inn upplýsingar um það 

(skoða gula ramman á bls. 16.  

Umræður um vindinn. 

Náttúran allan ársins hring bls. 

19-22 

Umfjöllun um tré og 

vinda 

12. - 16. nóvember 

16. Dagur íslenskrar tungu 

 

Misheitt loft og hringrás 

lofts.  Uppbygging  

plöntunnar og fjölærar 

plöntur.  

Teikna mynd/líma inn mynd af 

hringrás lofts í vinnubók og skrifa 

upplýsingar inn á.  Setja inn 

mynd af plöntu og setja inn uppl. 

um hvaða hlutverki rætur, 

stöngull, blómin og laufblöðin 

hafa.   Ljósrita mynd úr bókinni 

um einærar og fjölærar plöntur 

og líma inn í bókina.  

Náttúran allan ársins hring bls. 

22-24 

Misheitt loft og hringrás 

lofts.  Uppbygging  

plöntunnar og fjölærar 

plöntur.  

19. -23. nóvember 

 

Forðanæring plantna og 

dreifing fræja. Uppskeru 

tími. 

Umræður um uppskeru, 

gróðurhús og afurðirnar.  Skrifa 

um biðukollufræ, birkifræ og 

dreifingu þeirra. Nemendur 

koma með epli að heiman, skoða 

steina(fræ) kjöt og börk. Gaman 

væri að gróðursetja nokkra 

steina og athuga hvað gerist. 

Náttúran allan ársins hring bls. 

25-30 

Forðanæring plantna og 

dreifing fræja. Uppskeru 

tími. 

26.- 30 nóvember 

 

Dýrin í vetrardvala, 

hagamýs, refir og hestar, 

pöddur,fuglar.  Hrörnun. 

Hver nemandi/2-3 velja sér dýr til 

að fjalla um.  Vinna verkefnið á 

veggspjald.  

Náttúran allan ársins hring bls. 

31-35 

Dýrin í vetrardvala, 

hagamýs, refir og hestar, 

pöddur,fuglar.  Hrörnun. 



 

3. - 7. desmeber 

 

Veturinn, snjór, myndun 

úrkomu. 

Umræður um hvernig snjórinn 

fellur, myndast skaflar  og af 

hverju? Rigning á láglendi og 

snjór á hálendi.   Hvernig 

myndast úrkoman, gera mynd af 

snjókristalli eða rigningardropum 

á hvítan pappÍr A6, og skrifa svo 

um myndunina  á annan A6 

pappir og líma inn á svart karton.  

sp. um verðurfræðitáknin? 

 Náttúran allan ársins hring 

bls.36-39 

Veturinn, snjór, myndun 

úrkomu. 

10. - 14. desember 

 

Myrkrið, fengitími kinda. 

Hreindýr og fiskar.  

Spurning um að nem. velji sér 

fisk og geri bók um sinn fisk og 

kynni svo fyrir bekkjarsystkinum 

sínum.  

 Náttúran allan ársins hring 

bls.40-43 

Myrkrið, fengitími kinda. 

Hreindýr og fiskar.  

17. – 20. desember 

20. Kennsla og Litlu jól 

21. jólafrí 

Litur dýra aðlaga sig að 

litum náttúrunnar.  

Smáfuglar á veturnar. 

Skoða hvaða dýr eru breytileg á 

litinn.  Næring smáfugla á 

veturna.   

Náttúran allan ársins hring bls.44-

50 

Litur dýra aðlaga sig að 

litum náttúrunnar.  

Smáfuglar á veturnar. 

3.-4. janúar 

3. Skipulagsdagur 

 

Birtan, sólarorka,  plöntur 

á vorin.  Jarðvegurinn 

breytist.  

Skoða gang sólarinnar, skugga.  

Hvað gerist hjá plöntum þegar 

fer að vora?  Skoða hvað gerist 

með jarðveginn.  

Náttúran allan ársins hring bls. 

51-56 

Birtan, sólarorka,  

plöntur á vorin.  

Jarðvegurinn breytist.  

7. – 11. janúar 

 

Kjöraðstæður lífvera, 

ýmislegt um fugla.  Fiskar 

og lömbin og 

hunangsflugur.  

Ath. með fuglaþema. Rifja upp 

sauðburðinn.  Skoða kjöraðst. 

fiska, vinna í vinnubók um 

hunangsflugur. 

Náttúran allan ársins hring bls.57-

62 

Kjöraðstæður lífvera, 

ýmislegt um fugla.  Fiskar 

og lömbin og 

hunangsflugur.  

14. – 18. janúar     



 

Námsmat: hæfniviðmið samkvæmt aðalnámskrá birt á mentor  

Lykilhæfni er hluti af námsmati sem afhent er við annarlok. 

 

Áætlun birt með fyrirvara um breytingar 

 


