
 
Kennsluáætlun, 8.bekkjar, náttúrugreinar 

haust 2018. 

Kennari: Þórunn Alda 

VIKA VIÐFANGSEFNI                   

(efni sem fjallað er um) 

EFNISTÖK                                

(hvernig er unnið með efnið) 

NÁMSEFNI                                

 (allt námsefni) 

ANNAÐ                          

(t.d. tímasetning kannanna) 

21. – 25. janúar 

Lífheimurinn 4.kafli  

 

Sveppir mynda sérstakt ríki lífvera.  

 

Sumir sveppir eru eitraðir. 

 

Gersveppir nærast á sykri og valda 

því að deig hefst.  

 

Myglusveppir er að finna í húsum.  

  

Fléttur eru viðkvæmar lífverur.  

 

 

Lífheimurinn 4.kafli  

 

Mygla í húsum  

https://www.youtube.com/watch?v=Pzd0

bz828nk  

 

Hvernig sveppir vaxa í náttúrunni  

https://www.youtube.com/watch?v=QD8

cTddcHus 

 

Fléttur  

https://www.youtube.com/watch?v=Te4q

nLkHnS4 

 

Hvernig sveppir vaxa í náttúrunni  

https://www.youtube.com/watch?v=QD8

cTddcHus 

 

Nemendur vinna sjálfspróf og verkefni 

inn á google classroom.  

Lífheimurinn 4.kafli  

 

Hverjir þeirra eru ætir og hverjir eru 

eitraðir.  

 

Hvers vegna heldur þú að við finnum 

helst sveppi síðla sumars og á haustin.  

 

Hvernig á að varast eitraða sveppi.  

 

Hvernig er pensilín búið til?  

 

Hvernig fjölga gersveppir sér?  

 

Hvaða litur er algengastu á fléttum?  

 

Nemendur gera sjálfspróf úr kafla 4 í 

google classroom 

 

Hæfniviðmið 

Geta útskýrt: 

 hvað eru sveppaþræðir, 

sníkjusveppir, rotverur og 

samlíf milli sveppa.  

 Muninn á ger-, húð- og 

myglusveppum.  

 Muninn á blað-, runn- og 

hrúðurfléttum.  

Sjá fleiri hæfniviðmið inn á mentor. 

Lífheimurinn 4.kafli  

 

Lesa bls. 38-49 

 

Muna að taka  

sjálfspróf úr kaflanum inn á 

google classroom og vera búin 

með það á prófdegi.  

 

 

 

28. jan – 1. feb 

30. jan -

samskiptadagur 

Lífheimurinn 4.kafli  

 

Sveppir mynda sérstakt ríki lífvera.  

 

Sumir sveppir eru eitraðir. 

Lífheimurinn 4.kafli  

 

Mygla í húsum  

https://www.youtube.com/watch?v=Pzd0

bz828nk  

Lífheimurinn 4.kafli  

 

Hverjir þeirra eru ætir og hverjir eru 

eitraðir.  

 

Lífheimurinn 4.kafli  

 

Lesa bls. 38-49 

 

Muna að taka  

https://www.youtube.com/watch?v=Pzd0bz828nk
https://www.youtube.com/watch?v=Pzd0bz828nk
https://www.youtube.com/watch?v=QD8cTddcHus
https://www.youtube.com/watch?v=QD8cTddcHus
https://www.youtube.com/watch?v=Te4qnLkHnS4
https://www.youtube.com/watch?v=Te4qnLkHnS4
https://www.youtube.com/watch?v=QD8cTddcHus
https://www.youtube.com/watch?v=QD8cTddcHus
https://www.youtube.com/watch?v=Pzd0bz828nk
https://www.youtube.com/watch?v=Pzd0bz828nk


 
 

Gersveppir nærast á sykri og valda 

því að deig hefst.  

 

Myglusveppir er að finna í húsum.  

  

Fléttur eru viðkvæmar lífverur.  

 

 

 

 

 

Hvernig sveppir vaxa í náttúrunni  

https://www.youtube.com/watch?v=QD8

cTddcHus 

 

Fléttur  

https://www.youtube.com/watch?v=Te4q

nLkHnS4 

 

Hvernig sveppir vaxa í náttúrunni  

https://www.youtube.com/watch?v=QD8

cTddcHus 

 

Nemendur vinna sjálfspróf og verkefni 

inn á google classroom. 

Hvers vegna heldur þú að við finnum 

helst sveppi síðla sumars og á haustin.  

 

Hvernig á að varast eitraða sveppi.  

 

Hvernig er pensilín búið til?  

 

Hvernig fjölga gersveppir sér?  

 

Hvaða litur er algengastu á fléttum?  

 

Nemendur gera sjálfspróf úr kafla 4 í 

google classroom 

 

Hæfniviðmið 

Geta útskýrt: 

 hvað eru sveppaþræðir, 

sníkjusveppir, rotverur og 

samlíf milli sveppa.  

 Muninn á ger-, húð- og 

myglusveppum.  

 Muninn á blað-, runn- og 

hrúðurfléttum.  

Sjá fleiri hæfniviðmið inn á mentor. 

sjálfspróf úr kaflanum inn á 

google classroom og vera búin 

með það á prófdegi.  

 

 

4. – 8. febrúar 

Lífheimurinn 4.kafli  

 

Sveppir mynda sérstakt ríki lífvera.  

 

Sumir sveppir eru eitraðir. 

 

Gersveppir nærast á sykri og valda 

því að deig hefst.  

 

Myglusveppir er að finna í húsum.  

  

Fléttur eru viðkvæmar lífverur.  

 

 

Lífheimurinn 4.kafli  

 

Mygla í húsum  

https://www.youtube.com/watch?v=Pzd0

bz828nk  

 

Hvernig sveppir vaxa í náttúrunni  

https://www.youtube.com/watch?v=QD8

cTddcHus 

 

Fléttur  

https://www.youtube.com/watch?v=Te4q

nLkHnS4 

 

Hvernig sveppir vaxa í náttúrunni  

https://www.youtube.com/watch?v=QD8

cTddcHus 

 

Lífheimurinn 4.kafli  

 

Hverjir þeirra eru ætir og hverjir eru 

eitraðir.  

 

Hvers vegna heldur þú að við finnum 

helst sveppi síðla sumars og á haustin.  

 

Hvernig á að varast eitraða sveppi.  

 

Hvernig er pensilín búið til?  

 

Hvernig fjölga gersveppir sér?  

 

Hvaða litur er algengastu á fléttum?  

 

Nemendur gera sjálfspróf úr kafla 4 í 

google classroom 

Lífheimurinn 4.kafli  

 

Lesa bls. 38-49 

 

Muna að taka  

sjálfspróf úr kaflanum inn á 

google classroom og vera búin 

með það á prófdegi.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QD8cTddcHus
https://www.youtube.com/watch?v=QD8cTddcHus
https://www.youtube.com/watch?v=Te4qnLkHnS4
https://www.youtube.com/watch?v=Te4qnLkHnS4
https://www.youtube.com/watch?v=QD8cTddcHus
https://www.youtube.com/watch?v=QD8cTddcHus
https://www.youtube.com/watch?v=Pzd0bz828nk
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https://www.youtube.com/watch?v=QD8cTddcHus
https://www.youtube.com/watch?v=QD8cTddcHus
https://www.youtube.com/watch?v=Te4qnLkHnS4
https://www.youtube.com/watch?v=Te4qnLkHnS4
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Nemendur vinna sjálfspróf og verkefni 

inn á google classroom. 

 

Hæfniviðmið 

Geta útskýrt: 

 hvað eru sveppaþræðir, 

sníkjusveppir, rotverur og 

samlíf milli sveppa.  

 Muninn á ger-, húð- og 

myglusveppum.  

 Muninn á blað-, runn- og 

hrúðurfléttum.  

Sjá fleiri hæfniviðmið inn á mentor. 

11. – 15. febrúar 

Lífheimurinn 4.kafli  

Undirbúningur fyrir kaflapróf 
Lífheimurinn 4.kafli  

 
Lífheimurinn 4.kafli  

 

Kaflapróf: nemendur lesa kafla 4 

bls.40-49  og taka prófið í tíma.  

Lífheimurinn 4.kafli  

 

Próf: lesa bls. 40-49 

18. – 22. febrúar 

Lífheimurinn kafli 5 

 

Nefndu þrjá hópa lífvera sem 

fjölga sér með gróum.  

 

Hvers vegna eru mosar viðkvæmir 

fyrir mengun? 

 

Hvað er mór? 

 

Hvað heita karlkyns og kvenkyns 

æxlunarfærin í blómunum? 

 

Hvernig myndast árhringir í trjám?  

 

Hvað er það sem laðar skordýr að 

blómum? 

 

  

Lífheimurinn kafli 5 

 

Hringir í trjám  

https://www.youtube.com/watch?v=mbd

ur2TjTbk  

 

Hvernig lifa plöntur af veturinn  

https://www.youtube.com/watch?v=d260

CmZoxj8  

 

Frjógvun blóma 

https://www.youtube.com/watch?v=jWC

2NfXpbTQ  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2ycl

2E9r-_o  

 

Hvað er mór 

https://is.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3

r 

 

Nemendur vinna sjálfspróf og verkefni 

inn á google classroom. 

Lífheimurinn kafli 5 

 

Þekkja nokkrar algengar plöntur.  

 

Hvernig plöntur fjölga sér með frævun 

og frjóvgun.  

 

Svolítið um aldin og fræ.  

 

Hvernig við nýtum plöntur.  

 

Hvernig plöntur lifa af veturinn. 

 

Nemendur gera sjálfspróf úr kafla 5 í 

google classroom 

 

Hæfniviðmið 

Geta útskýrt: 

 Hvað er gróplanta, mosar, 

byrkingar, jafnar og elftingar. 

 Hvernig tré fær næringu sína.  

 Gerð og útlit blóma og hvað 

æxlunarfæri þeirra heita og 

hvernig æxlunin á sér stað.  

Sjá fleiri hæfniviðmið inn á mentor. 

Lífheimurinn kafli 5 

 

Lesa bls. 51-69 

 

Muna að taka  

sjálfspróf úr kaflanum inn á 

google classroom og vera búin 

með það á prófdegi.  

 

 

Nemendur búa til bók um efni 

5.kafla, nánari útfærsla úrskýrð 

af kennara. 

https://www.youtube.com/watch?v=mbdur2TjTbk
https://www.youtube.com/watch?v=mbdur2TjTbk
https://www.youtube.com/watch?v=d260CmZoxj8
https://www.youtube.com/watch?v=d260CmZoxj8
https://www.youtube.com/watch?v=jWC2NfXpbTQ
https://www.youtube.com/watch?v=jWC2NfXpbTQ
https://www.youtube.com/watch?v=2ycl2E9r-_o
https://www.youtube.com/watch?v=2ycl2E9r-_o
https://is.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3r
https://is.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3r


 

25. feb – 1. mars 

 

Lífheimurinn kafli 5 

 

Nefndu þrjá hópa lífvera sem 

fjölga sér með gróum.  

 

Hvers vegna eru mosar viðkvæmir 

fyrir mengun? 

 

Hvað er mór? 

 

Hvað heita karlkyns og kvenkyns 

æxlunarfærin í blómunum? 

 

Hvernig myndast árhringir í trjám?  

 

Hvað er það sem laðar skordýr að 

blómum? 

 

 

 

  

Lífheimurinn kafli 5 

 

Hringir í trjám  

https://www.youtube.com/watch?v=mbd

ur2TjTbk  

 

Hvernig lifa plöntur af veturinn  

https://www.youtube.com/watch?v=d260

CmZoxj8  

 

Frjógvun blóma 

https://www.youtube.com/watch?v=jWC

2NfXpbTQ  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2ycl

2E9r-_o  

 

Hvað er mór 

https://is.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3

r 

 

Nemendur vinna sjálfspróf og verkefni 

inn á google classroom. 

Lífheimurinn kafli 5 

  

Þekkja nokkrar algengar plöntur.  

 

Hvernig plöntur fjölga sér með frævun 

og frjóvgun.  

 

Svolítið um aldin og fræ.  

 

Hvernig við nýtum plöntur.  

 

Hvernig plöntur lifa af veturinn. 

 

Hæfniviðmið 

Geta útskýrt: 

 Hvað er gróplanta, mosar, 

byrkingar, jafnar og elftingar. 

 Hvernig tré fær næringu sína.  

 Gerð og útlit blóma og hvað 

æxlunarfæri þeirra heita og 

hvernig æxlunin á sér stað. 

Sjá fleiri hæfniviðmið inn á mentor.  

Lífheimurinn kafli 5 

 

Lesa bls. 51-69 

 

Muna að taka  

sjálfspróf úr kaflanum inn á 

google classroom og vera búin 

með það á prófdegi.  

 

 

Nemendur búa til bók um efni 

5.kafla, nánari útfærsla úrskýrð 

af kennara. 

4. – 8. mars 

Lífheimurinn kafli 5 

 

Nefndu þrjá hópa lífvera sem 

fjölga sér með gróum.  

 

Hvers vegna eru mosar viðkvæmir 

fyrir mengun? 

 

Hvað er mór? 

 

Hvað heita karlkyns og kvenkyns 

æxlunarfærin í blómunum? 

 

Hvernig myndast árhringir í trjám?  

 

Hvað er það sem laðar skordýr að 

blómum? 

 

 

Lífheimurinn kafli 5 

 

Hringir í trjám  

https://www.youtube.com/watch?v=mbd

ur2TjTbk  

 

Hvernig lifa plöntur af veturinn  

https://www.youtube.com/watch?v=d260

CmZoxj8  

 

Frjógvun blóma 

https://www.youtube.com/watch?v=jWC

2NfXpbTQ  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2ycl

2E9r-_o  

 

Hvað er mór 

https://is.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3

Lífheimurinn kafli 5 

 

Þekkja nokkrar algengar plöntur.  

 

Hvernig plöntur fjölga sér með frævun 

og frjóvgun.  

 

Svolítið um aldin og fræ.  

 

Hvernig við nýtum plöntur.  

 

Hvernig plöntur lifa af veturinn.   

 

Hæfniviðmið 

Geta útskýrt: 

 Hvað er gróplanta, mosar, 

byrkingar, jafnar og elftingar. 

 Hvernig tré fær næringu sína.  

 Gerð og útlit blóma og hvað 

Lífheimurinn kafli 5 

 

Lesa bls. 51-69 

 

Muna að taka  

sjálfspróf úr kaflanum inn á 

google classroom og vera búin 

með það á prófdegi.  

 

 

Nemendur búa til bók um efni 

5.kafla, nánari útfærsla úrskýrð 

af kennara. 

https://www.youtube.com/watch?v=mbdur2TjTbk
https://www.youtube.com/watch?v=mbdur2TjTbk
https://www.youtube.com/watch?v=d260CmZoxj8
https://www.youtube.com/watch?v=d260CmZoxj8
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https://www.youtube.com/watch?v=jWC2NfXpbTQ
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https://is.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3r
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https://www.youtube.com/watch?v=2ycl2E9r-_o
https://is.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3r


 
  r 

 

Nemendur vinna sjálfspróf og verkefni 

inn á google classroom. 

æxlunarfæri þeirra heita og 

hvernig æxlunin á sér stað. 

Sjá fleiri hæfniviðmið inn á mentor. 

11. – 15. mars 

Lífheimurinn kafli 5 

 

Nefndu þrjá hópa lífvera sem 

fjölga sér með gróum.  

 

Hvers vegna eru mosar viðkvæmir 

fyrir mengun? 

 

Hvað er mór? 

 

Hvað heita karlkyns og kvenkyns 

æxlunarfærin í blómunum? 

 

Hvernig myndast árhringir í trjám?  

 

Hvað er það sem laðar skordýr að 

blómum? 

 

 

  

Lífheimurinn kafli 5 

 

Hringir í trjám  

https://www.youtube.com/watch?v=mbd

ur2TjTbk  

 

Hvernig lifa plöntur af veturinn  

https://www.youtube.com/watch?v=d260

CmZoxj8  

 

Frjógvun blóma 

https://www.youtube.com/watch?v=jWC

2NfXpbTQ  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2ycl

2E9r-_o  

 

Hvað er mór 

https://is.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3

r 

 

Nemendur vinna sjálfspróf og verkefni 

inn á google classroom. 

Lífheimurinn kafli 5 

 

Þekkja nokkrar algengar plöntur.  

 

Hvernig plöntur fjölga sér með frævun 

og frjóvgun.  

 

Svolítið um aldin og fræ.  

 

Hvernig við nýtum plöntur.  

 

Hvernig plöntur lifa af veturinn.   

 

Hæfniviðmið 

Geta útskýrt: 

 Hvað er gróplanta, mosar, 

byrkingar, jafnar og elftingar. 

 Hvernig tré fær næringu sína.  

 Gerð og útlit blóma og hvað 

æxlunarfæri þeirra heita og 

hvernig æxlunin á sér stað. 

Sjá fleiri hæfniviðmið inn á mentor. 

Lífheimurinn kafli 5 

 

Lesa bls. 51-69 

 

Muna að taka  

sjálfspróf úr kaflanum inn á 

google classroom og vera búin 

með það á prófdegi.  

 

 

Nemendur búa til bók um efni 

5.kafla, nánari útfærsla úrskýrð 

af kennara. 

18. – 22. mars 

Lífheimurinn 6.kafli 

 

Hversu margar tegundir dýra eru 

þekktar á jörðinni? 

 

Hvernig myndast perlur? 

 

Hvernig anda krabbar? 

 

Til hvers nota skordýr fálmara 

sína? 

 

Hvaða hlutverki gegnir 

sundmaginn hjá fiskum? 

 

Lífheimurinn 6.kafli  

 

National geographic - Strange Things In 

the Amazon Forest 

https://www.youtube.com/watch?v=fq-

SQRxc7f8  

 

Formation of a Pearl | Secret Life of 

Pearls 

https://www.youtube.com/watch?v=m07

OvPEoR6g  

 

Attenborough: Flat Lizard colourful 

displays & fly catching 

https://www.youtube.com/watch?v=YvP

Lífheimurinn 6.kafli 

 

Dýr skiptast í hryggleysingja og 

hryggdýr. 

 

Dýr geta ekki búið til eigin fæðu.  

 

Dýr hafa þróast frá lífi í vatni til lífs á 

landi.  

 

Dýr eru ýmist misheit eða jafnheit.  

 

Skordýr eru sá hópur dýra sem hefur 

flestar tegundir.  

 

Lífheimurinn 6.kafli 

 

Lesa bls. 71-113 

 

Muna að taka  

sjálfspróf úr kaflanum inn á 

google classroom og vera búin 

með það á prófdegi.  

 

Nemendur búa til TED 

fyrirlestur eða heimildaþátt eða 

podcast um efni kaflans sem 

fjallar um fjölmargar 

dýrategundir.  

 

https://is.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3r
https://www.youtube.com/watch?v=mbdur2TjTbk
https://www.youtube.com/watch?v=mbdur2TjTbk
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https://is.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3r
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https://www.youtube.com/watch?v=fq-SQRxc7f8
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https://www.youtube.com/watch?v=YvP3aHiDDn8


 
Hvernig anda skriðdýr? 

 

Lýstu öndun froskadýra.  

 

Nefndu eitt atriði sem öll spendýr 

eiga sameiginlegt.  

 

3aHiDDn8  

 

Life of Insects | Attenborough 

https://www.youtube.com/watch?v=upp

wVyUd5S0  

 

 

Spider With Three Super Powers 

https://www.youtube.com/watch?v=UDtl

vZGmHYk  

 

Amazing! Bird Sounds From The Lyre 

Bird 

https://www.youtube.com/watch?v=VjE0

Kdfos4Y  

 

Nemendur vinna sjálfspróf og verkefni 

inn á google classroom. 

  

Maðurinn er spendýr. 

 

Hæfniviðmið 

Geta útskýrt: 

 Muninn á hryggdýrum og 

hryggleysingjum.  

 Muninn á innri og ytri frjóvgun.  

 Muninn á farfuglum og 

staðfuglum.  

Sjá fleiri hæfniviðmið inn á mentor. 

 

25. – 29. mars 

Lífheimurinn 6.kafli 

 

Hversu margar tegundir dýra eru 

þekktar á jörðinni? 

 

Hvernig myndast perlur? 

 

Hvernig anda krabbar? 

 

Til hvers nota skordýr fálmara 

sína? 

 

Hvaða hlutverki gegnir 

sundmaginn hjá fiskum? 

 

Hvernig anda skriðdýr? 

 

Lýstu öndun froskadýra.  

 

Nefndu eitt atriði sem öll spendýr 

eiga sameiginlegt.  

 

Lífheimurinn 6.kafli  

 

National geographic - Strange Things In 

the Amazon Forest 

https://www.youtube.com/watch?v=fq-

SQRxc7f8  

 

Formation of a Pearl | Secret Life of 

Pearls 

https://www.youtube.com/watch?v=m07

OvPEoR6g  

 

Attenborough: Flat Lizard colourful 

displays & fly catching 

https://www.youtube.com/watch?v=YvP

3aHiDDn8  

 

Life of Insects | Attenborough 

https://www.youtube.com/watch?v=upp

wVyUd5S0  

 

 

Spider With Three Super Powers 

Lífheimurinn 6.kafli 

 

Dýr skiptast í hryggleysingja og 

hryggdýr. 

 

Dýr geta ekki búið til eigin fæðu.  

 

Dýr hafa þróast frá lífi í vatni til lífs á 

landi.  

 

Dýr eru ýmist misheit eða jafnheit.  

 

Skordýr eru sá hópur dýra sem hefur 

flestar tegundir.  

 

Maðurinn er spendýr. 

 

Hæfniviðmið 

Geta útskýrt: 

 Muninn á hryggdýrum og 

hryggleysingjum.  

 Muninn á innri og ytri frjóvgun.  

 Muninn á farfuglum og 

Lífheimurinn 6.kafli 

 

Lesa bls. 71-113 

 

Muna að taka  

sjálfspróf úr kaflanum inn á 

google classroom og vera búin 

með það á prófdegi.  

 

Nemendur búa til TED 

fyrirlestur eða heimildaþátt eða 

podcast um efni kaflans sem 

fjallar um fjölmargar 

dýrategundir.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YvP3aHiDDn8
https://www.youtube.com/watch?v=uppwVyUd5S0
https://www.youtube.com/watch?v=uppwVyUd5S0
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https://www.youtube.com/watch?v=m07OvPEoR6g
https://www.youtube.com/watch?v=YvP3aHiDDn8
https://www.youtube.com/watch?v=YvP3aHiDDn8
https://www.youtube.com/watch?v=uppwVyUd5S0
https://www.youtube.com/watch?v=uppwVyUd5S0


 
https://www.youtube.com/watch?v=UDtl

vZGmHYk  

 

Amazing! Bird Sounds From The Lyre 

Bird 

https://www.youtube.com/watch?v=VjE0

Kdfos4Y  

 

Nemendur vinna sjálfspróf og verkefni 

inn á google classroom. 

staðfuglum.  

Sjá fleiri hæfniviðmið inn á mentor. 

1. – 5. apríl 

 

Lífheimurinn 6.kafli 

 

Hversu margar tegundir dýra eru 

þekktar á jörðinni? 

 

Hvernig myndast perlur? 

 

Hvernig anda krabbar? 

 

Til hvers nota skordýr fálmara 

sína? 

 

Hvaða hlutverki gegnir 

sundmaginn hjá fiskum? 

 

Hvernig anda skriðdýr? 

 

Lýstu öndun froskadýra.  

 

Nefndu eitt atriði sem öll spendýr 

eiga sameiginlegt.  

 

 

Lífheimurinn 6.kafli  

 

National geographic - Strange Things In 

the Amazon Forest 

https://www.youtube.com/watch?v=fq-

SQRxc7f8  

 

Formation of a Pearl | Secret Life of 

Pearls 

https://www.youtube.com/watch?v=m07

OvPEoR6g  

 

Attenborough: Flat Lizard colourful 

displays & fly catching 

https://www.youtube.com/watch?v=YvP

3aHiDDn8  

 

Life of Insects | Attenborough 

https://www.youtube.com/watch?v=upp

wVyUd5S0  

 

 

Spider With Three Super Powers 

https://www.youtube.com/watch?v=UDtl

vZGmHYk  

 

Amazing! Bird Sounds From The Lyre 

Bird 

https://www.youtube.com/watch?v=VjE0

Kdfos4Y  

 

Nemendur vinna sjálfspróf og verkefni 

Lífheimurinn 6.kafli 

 

Dýr skiptast í hryggleysingja og 

hryggdýr. 

 

Dýr geta ekki búið til eigin fæðu.  

 

Dýr hafa þróast frá lífi í vatni til lífs á 

landi.  

 

Dýr eru ýmist misheit eða jafnheit.  

 

Skordýr eru sá hópur dýra sem hefur 

flestar tegundir.  

 

Maðurinn er spendýr. 

 

Hæfniviðmið 

Geta útskýrt: 

 Muninn á hryggdýrum og 

hryggleysingjum.  

 Muninn á innri og ytri frjóvgun.  

 Muninn á farfuglum og 

staðfuglum.  

Sjá fleiri hæfniviðmið inn á mentor. 

Lífheimurinn 6.kafli 

 

Lesa bls. 71-113 

 

Muna að taka  

sjálfspróf úr kaflanum inn á 

google classroom og vera búin 

með það á prófdegi.  

 

Nemendur búa til TED 

fyrirlestur eða heimildaþátt eða 

podcast um efni kaflans sem 

fjallar um fjölmargar 

dýrategundir.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UDtlvZGmHYk
https://www.youtube.com/watch?v=UDtlvZGmHYk
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inn á google classroom. 

  

8. – 12. apríl 

Lífheimurinn 6.kafli 

 

Hversu margar tegundir dýra eru 

þekktar á jörðinni? 

 

Hvernig myndast perlur? 

 

Hvernig anda krabbar? 

 

Til hvers nota skordýr fálmara 

sína? 

 

Hvaða hlutverki gegnir 

sundmaginn hjá fiskum? 

 

Hvernig anda skriðdýr? 

 

Lýstu öndun froskadýra.  

 

Nefndu eitt atriði sem öll spendýr 

eiga sameiginlegt.  

 

Lífheimurinn 6.kafli  

 

 National geographic - Strange Things In 

the Amazon Forest 

https://www.youtube.com/watch?v=fq-

SQRxc7f8  

 

Formation of a Pearl | Secret Life of 

Pearls 

https://www.youtube.com/watch?v=m07

OvPEoR6g  

 

Attenborough: Flat Lizard colourful 

displays & fly catching 

https://www.youtube.com/watch?v=YvP

3aHiDDn8  

 

Life of Insects | Attenborough 

https://www.youtube.com/watch?v=upp

wVyUd5S0  

 

 

Spider With Three Super Powers 

https://www.youtube.com/watch?v=UDtl

vZGmHYk  

 

Amazing! Bird Sounds From The Lyre 

Bird 

https://www.youtube.com/watch?v=VjE0

Kdfos4Y  

 

Nemendur vinna sjálfspróf og verkefni 

inn á google classroom. 

Lífheimurinn 6.kafli 

 

Dýr skiptast í hryggleysingja og 

hryggdýr. 

 

Dýr geta ekki búið til eigin fæðu.  

 

Dýr hafa þróast frá lífi í vatni til lífs á 

landi.  

 

Dýr eru ýmist misheit eða jafnheit.  

 

Skordýr eru sá hópur dýra sem hefur 

flestar tegundir.  

 

Maðurinn er spendýr. 

 

Hæfniviðmið 

Geta útskýrt: 

 Muninn á hryggdýrum og 

hryggleysingjum.  

 Muninn á innri og ytri frjóvgun.  

 Muninn á farfuglum og 

staðfuglum.  

Sjá fleiri hæfniviðmið inn á mentor. 

Lífheimurinn 6.kafli 

 

Lesa bls. 71-113 

 

Muna að taka  

sjálfspróf úr kaflanum inn á 

google classroom og vera búin 

með það á prófdegi.  

 

Nemendur búa til TED 

fyrirlestur eða heimildaþátt eða 

podcast um efni kaflans sem 

fjallar um fjölmargar 

dýrategundir.  

 

 

 

 

15. – 19. apríl 

 

 P á s k a l e y f i 
22. – 26. apríl Lífheimurinn 6.kafli 

 

Lífheimurinn 6.kafli  

 

Lífheimurinn 6.kafli 

 
Lífheimurinn 6.kafli 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fq-SQRxc7f8
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Hversu margar tegundir dýra eru 

þekktar á jörðinni? 

 

Hvernig myndast perlur? 

 

Hvernig anda krabbar? 

 

Til hvers nota skordýr fálmara 

sína? 

 

Hvaða hlutverki gegnir 

sundmaginn hjá fiskum? 

 

Hvernig anda skriðdýr? 

 

Lýstu öndun froskadýra.  

 

Nefndu eitt atriði sem öll spendýr 

eiga sameiginlegt. .  

 

National geographic - Strange Things In 

the Amazon Forest 

https://www.youtube.com/watch?v=fq-

SQRxc7f8  

 

Formation of a Pearl | Secret Life of 

Pearls 

https://www.youtube.com/watch?v=m07

OvPEoR6g  

 

Attenborough: Flat Lizard colourful 

displays & fly catching 

https://www.youtube.com/watch?v=YvP

3aHiDDn8  

 

Life of Insects | Attenborough 

https://www.youtube.com/watch?v=upp

wVyUd5S0  

 

 

Spider With Three Super Powers 

https://www.youtube.com/watch?v=UDtl

vZGmHYk  

 

Amazing! Bird Sounds From The Lyre 

Bird 

https://www.youtube.com/watch?v=VjE0

Kdfos4Y  

  

Nemendur vinna sjálfspróf og verkefni 

inn á google classroom. 

Dýr skiptast í hryggleysingja og 

hryggdýr. 

 

Dýr geta ekki búið til eigin fæðu.  

 

Dýr hafa þróast frá lífi í vatni til lífs á 

landi.  

 

Dýr eru ýmist misheit eða jafnheit.  

 

Skordýr eru sá hópur dýra sem hefur 

flestar tegundir.  

 

Maðurinn er spendýr. 

 

Hæfniviðmið 

Geta útskýrt: 

 Muninn á hryggdýrum og 

hryggleysingjum.  

 Muninn á innri og ytri frjóvgun.  

 Muninn á farfuglum og 

staðfuglum.  

Sjá fleiri hæfniviðmið inn á mentor. 

Lesa bls. 71-113 

 

Muna að taka  

sjálfspróf úr kaflanum inn á 

google classroom og vera búin 

með það á prófdegi.  

 

Nemendur búa til TED 

fyrirlestur eða heimildaþátt eða 

podcast um efni kaflans sem 

fjallar um fjölmargar 

dýrategundir.  

 

 

 

29. – 3. maí  

1. maí - 

verkalýðsdagur 

Lífheimurinn 7. kafli  

 

Hvernig tala dýrin saman? 

 

Nefndu meðfædda eiginleika hjá 

mönnum.  

 

Hvað er atferlisfræði? 

 

Hvað er óðal? 

 

Lífheimurinn 7. Kafli 

 

Funny Talking Animals 

https://www.youtube.com/watch?v=Kg1

gK2E7dAQ  

 

Attenborough: Amazing DIY Orangutans 

https://www.youtube.com/watch?v=IFA

CrIx5SZ0  

 

African Wild Dogs Hunting Behavior 

Lífheimurinn 7. kafli 

 

Hegðun dýra kallast atferlisfræði.  

 

Atferli er bæði meðfætt og lært.  

 

Dýr tala saman hvert við annað á 

margvíslegan hátt.  

 

Hæfniviðmið  

Geta útskýrt:  

Lífheimurinn 7. kafli 

 

Nemendur vinna sjálfspróf og 

verkefni inn á google 

classroom. 

 

Nemendur vinna að kynningu á 

atferli dýra í þeirra umhverfi.  

https://www.youtube.com/watch?v=fq-SQRxc7f8
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Hvernig komast dýrin hjá því að 

lenda í átökum hvert við annað? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WqE

zEHRuLf0  

 

Nemendur vinna sjálfspróf og verkefni 

inn á google classroom. 

Hvað atferli dýra er og hvernig þau eiga 

í samskiptum hvert við annað með 

hljóð- og lyktarmerkjum.  

6. – 10. maí 

 

Lífheimurinn 7. kafli  

 

Hvernig tala dýrin saman? 

 

Nefndu meðfædda eiginleika hjá 

mönnum.  

 

Hvað er atferlisfræði? 

 

Hvað er óðal? 

 

Hvernig komast dýrin hjá því að 

lenda í átökum hvert við annað? 

 

 

Lífheimurinn 7. Kafli 

 

Funny Talking Animals 

https://www.youtube.com/watch?v=Kg1

gK2E7dAQ  

 

Attenborough: Amazing DIY Orangutans 

https://www.youtube.com/watch?v=IFA

CrIx5SZ0  

 

African Wild Dogs Hunting Behavior 

https://www.youtube.com/watch?v=WqE

zEHRuLf0  

 

Nemendur vinna sjálfspróf og verkefni 

inn á google classroom. 

Lífheimurinn 7. kafli 

 

Hegðun dýra kallast atferlisfræði.  

 

Atferli er bæði meðfætt og lært.  

 

Dýr tala saman hvert við annað á 

margvíslegan hátt.  

 

Hæfniviðmið  

Geta útskýrt:  

Hvað atferli dýra er og hvernig þau eiga 

í samskiptum hvert við annað með 

hljóð- og lyktarmerkjum.  

Lífheimurinn 7. kafli 

 

Nemendur vinna sjálfspróf og 

verkefni inn á google 

classroom. 

 

Nemendur vinna að kynningu á 

atferli dýra í þeirra umhverfi.  

13. – 17. maí 

Lífheimurinn 7. kafli  

 

Hvernig tala dýrin saman? 

 

Nefndu meðfædda eiginleika hjá 

mönnum.  

 

Hvað er atferlisfræði? 

 

Hvað er óðal? 

 

Hvernig komast dýrin hjá því að 

lenda í átökum hvert við annað? 

 

 

Lífheimurinn 7. Kafli 

 

Funny Talking Animals 

https://www.youtube.com/watch?v=Kg1

gK2E7dAQ  

 

Attenborough: Amazing DIY Orangutans 

https://www.youtube.com/watch?v=IFA

CrIx5SZ0  

 

African Wild Dogs Hunting Behavior 

https://www.youtube.com/watch?v=WqE

zEHRuLf0  

 

Nemendur vinna sjálfspróf og verkefni 

inn á google classroom. 

Lífheimurinn 7. kafli 

 

Hegðun dýra kallast atferlisfræði.  

 

Atferli er bæði meðfætt og lært.  

 

Dýr tala saman hvert við annað á 

margvíslegan hátt.  

 

Hæfniviðmið  

Geta útskýrt:  

Hvað atferli dýra er og hvernig þau eiga 

í samskiptum hvert við annað með 

hljóð- og lyktarmerkjum.  

Lífheimurinn 7. kafli 

 

Nemendur vinna sjálfspróf og 

verkefni inn á google 

classroom. 

 

Nemendur vinna að kynningu á 

atferli dýra í þeirra umhverfi.  

20. – 24. maí 

 

Útikennsla     
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https://www.youtube.com/watch?v=WqEzEHRuLf0
https://www.youtube.com/watch?v=Kg1gK2E7dAQ
https://www.youtube.com/watch?v=Kg1gK2E7dAQ
https://www.youtube.com/watch?v=IFACrIx5SZ0
https://www.youtube.com/watch?v=IFACrIx5SZ0
https://www.youtube.com/watch?v=WqEzEHRuLf0
https://www.youtube.com/watch?v=WqEzEHRuLf0
https://www.youtube.com/watch?v=Kg1gK2E7dAQ
https://www.youtube.com/watch?v=Kg1gK2E7dAQ
https://www.youtube.com/watch?v=IFACrIx5SZ0
https://www.youtube.com/watch?v=IFACrIx5SZ0
https://www.youtube.com/watch?v=WqEzEHRuLf0
https://www.youtube.com/watch?v=WqEzEHRuLf0


 
27. maí – 31. 

maí 

  Skólaslit  

                              

Námsmat:  

Vorönn:  

Sjálfspróf úr hverjum kafla, kaflapróf úr 4 kafla, rafbók úr 5 kafla, TED fyrirlestur eða heimildarþátt eða podcast úr 6 kafla, kynning á atferli dýra í þeirra umhverfi, lykihæfni 

fylgir hverju verkefni.  

 


