
 

Kennsluáætlun í náttúrufræði 6. bekkur 2018-2019 

Markmið, Í lok annar er miðað við að nemendur geti: lýst helstu líffærakerfum mannslíkamans og starfsemi þeirra í grófum dráttum, 

útskýrt tengsl heilbrigðis og þess sem borðað er, útskýrt lífsskilyrði manna og helstu áhættuvalda í umhverfinu, lýst breytingum sem 

verða við kynþroskaaldur og gert sér grein fyrir mikilvægi gagnkvæmrar virðingar í samskiptum kynjanna. 

Kennsluhættir: eru fjölbreyttir en byggjast fyrst og fremst á samræðum við nemendur og á milli þeirra. Verkefnin verða ýmist 

einskaklings eða hópaverkefni.  

 

VIKA VIÐFANGSEFNI EFNISTÖK NÁMSEFNI 

14.-20. jan Maðurinn – hugur og heilsa Lesum og vinnum kaflann „Að verða stór“ bls. 4-11 

í lesbók og 6 og 7 í vinnubók 

 

Lesum og vinnum kaflann „beinagrindin“ bls. 12-15 

í lesbók og 8-9 í vinnubók 

 

 

 

21.-27. jan Maðurinn – hugur og heilsa Lesum og vinnum kaflann „vöðvarnir“ á bls. 16-19 í 

lessbók og 10-11 í vinnubók 

 

Lesbók og vinnubók í „Maðurinn – hugur og 

heilsa“ ásamt ýtarefni frá kennara. 

28.jan-3.feb 

 

 

Maðurinn – hugur og heilsa Könnun úr fyrstu köflunum bls. 4-19 

 

Lesbók og vinnubók í „Maðurinn – hugur og 

heilsa“ ásamt ýtarefni frá kennara. 

4.-10. feb Maðurinn – hugur og heilsa  Lesum og vinnum kaflann „blóð og hjarta“ bls. 21-

27 í lesbók og 12-17 í vinnubók 

 

Lesbók og vinnubók í „Maðurinn – hugur og 

heilsa“ ásamt ýtarefni frá kennara. 



 

11.-17. feb Maðurinn – hugur og heilsa  

 

Lesum og vinnum kaflann „blóð og hjarta“ bls. 21-

27 í lesbók og 12-17 í vinnubók 

 

Lesbók og vinnubók í „Maðurinn – hugur og 

heilsa“ ásamt ýtarefni frá kennara. 

18.-24. feb 

 

 

Maðurinn – hugur og heilsa  

Lesum og vinnum kaflann „Öndun“ bls. 28-31 í 

lesbók og 18-19 í vinnubók 

 

Lesbók og vinnubók í „Maðurinn – hugur og 

heilsa“ ásamt ýtarefni frá kennara. 

 

 

 

 

25.feb-3.mars Maðurinn – hugur og heilsa  

 

Lesum og vinnum kaflann „hreint og fínt“ bls. 32-35 

í vinnubók og 20-21 í vinnubók. 

 

Lesbók og vinnubók í „Maðurinn – hugur og 

heilsa“ ásamt ýtarefni frá kennara. 

 

4.-10. mars Maðurinn – hugur og heilsa Lesum og vinnum kaflann „húðin“ bls. 36-39 í 

vinnubók og 22-23 í vinnubók 

 

 

Lesbók og vinnubók í „Maðurinn – hugur og 

heilsa“ ásamt ýtarefni frá kennara. 

 

11.-17. mars 

 

Maðurinn – hugur og heilsa Könnun úr bls. 21-39 

 

 

 

 

Lesbók og vinnubók í „Maðurinn – hugur og 

heilsa“ ásamt ýtarefni frá kennara. 

 

 

 

18.-24. mars 

 

 

Maðurinn – hugur og heilsa Lesum og vinnum kaflann „matur og heilsa“ bls. 40-

49 í lesbók og 24-27 í vinnubók 

Lesbók og vinnubók í „Maðurinn – hugur og 

heilsa“ ásamt ýtarefni frá kennara. 

25.-31. mars 

 

Maðurinn – hugur og heilsa Lesum og vinnum kaflann „heilinn“ bls. 50-53 í 

lesbók og 28-31 

Lesbók og vinnubók í „Maðurinn – hugur og 

heilsa“ ásamt ýtarefni frá kennara. 

1.-7. apr Maðurinn – hugur og heilsa  

 

 

 

 

Lesum kaflann „skilningarvitin“ bls. 54-63 í lesbók 

og 32-39 í vinnubók 

 

 

Lesbók og vinnubók í „Maðurinn – hugur og 

heilsa“ ásamt ýtarefni frá kennara. 

 

 



 

 

 

 

8.-14. apr 

 

 

Maðurinn – hugur og heilsa Könnun úr bls. 40-63 

 

Lesbók og vinnubók í „Maðurinn – hugur og 

heilsa“ ásamt ýtarefni frá kennara. 

15.-21. apr Páskafrí Páskafrí Páskafrí 

22.-28. apr Maðurinn – hugur og heilsa Lesum og vinnum kaflann „að fullorðnast bls. 64-75 

í lesbók og bls. 40-41 í vinnubók 

 

 

Lesbók og vinnubók í „Maðurinn – hugur og 

heilsa“ ásamt ýtarefni frá kennara. 

 

 

29.apr-5. maí Útikennsla Vettvangsferðir í tengslum við Líf á landi Líf á landi 

6.-12. maí Útikennsla Vettvangsferðir í tengslum við Líf á landi Líf á landi 

13.-19. maí Útikennsla Vettvangsferðir í tengslum við Líf á landi Líf á landi 

20.-26. maí 

 

 Opið  

Námsmat: hæfniviðmið samkvæmt aðalnámskrá birt á mentor.is  

Lykilhæfni er hluti af námsmati sem afhent er við annarlok. 

 

 

 


