
 

Kennsluáætlun 6.bekkur haust 2017 

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 ANNAÐ                          

15.-19.jan.  

15.jan Vorönn hefst  

19.jan. Bóndadagur – 

Allir lesa  

 

 Lífheimurinn kafli 1, Lífið á jörðinni 

1.1 Fræðin um lífið  

1.2 Líffræðilegur fjölbreytileiki  

 

 

 

Í þessum kafla læra nemenum um:  

Að líffræðin fjalla um lífið og lífverurnar  

Að lífverur eru allt sem lifir  

Að lífverur eru gerðar úr frumum  

Að lífverur eru flokkaðar í skylda hópa, svo 

sem ættir, ættkvíslir og tegundir 

Að það eru bara einstaklingar af sömu tegund 

sme geta eignast frjó afkvæmi 

Kynning frá kennara um námsefni kaflans 

Sjálfspróf bls. 9, spurningar 1-3 

Sjálfspróf bls. 14, spurningar 1,2  

Verkefnaheftið Lífheimurinn kafli 1  

Verkefni:  

 Um hvað fjalla náttúruvísindi?  

 Hvað gera líffræðingar? 

 Líffræði sem frístundaiðja 

 Hvað einkennir líf? 

 Bygging smásjár  

 Smásjársýnir af plöntufrumu 

útbúið og skoðað  

 Þróunartré lífvera   

Nemendur vinna að 

sjálfsprófum og 

verkefnaheftinu í tíma og 

skila því til kennara.  

Tilraun á bls. 15 í 

verkefnaheftinu.  

22.-26.jan. 

 

Lífheimurinn kafli 3, Þörungar og 

frumdýr 

3.1 Stórir þörungar og smáir  

3.2 Frumdýr eru mikilvægur hluti 

dýrasvifsins  

Í þessum kafla læra nemendur um:  

Að þörungar eru mikilvægustu framleiðendur 

fæðu í vatni  

Að sumir stórir brúnþörungar kallast þang 

eða þari 

Að smáir þörungar mynda plöntusvifið  

Kynning frá kennara um námsefni kaflans  

Sjálfspróf bls. 34, spurningar 1-3  

Sjáfspróf bls. 37. Spurningar 1-3  

Verkefnaheftið Lífheimurinn kafli 3  

Verkefni:  

 Þangbrúskur-gott fylgsni margra  

Nemendur vinna að 

sjálfsprófum og 

verkefnaheftinu í tíma og 

skila því til kennara.  

Fjöruferð í 

miðvikudagstímanum, þar 

sem nemendur safna sýnum 



Að frumdýr eru hluti dýrasvifs  Hvað er að finna í heyi?  

 Sjúkdómar af völdum frumdýra 

af þörungum og skoða í 

smásjá.  

 

29.jan.-2.feb.  

31.jan. Samskiptadagur  

2.feb. Dagur 

stærðfræðinnar 

Lífheimurinn kafli 3, Þörungar og 

frumdýr 

3.2 Frumdýr eru mikilvægur hluti 

dýrasvifsins  

Í þessum kafla læra nemendur um:  

Að þörungar eru mikilvægustu framleiðendur 

fæðu í vatni  

Að sumir stórir brúnþörungar kallast þang 

eða þari 

Að smáir þörungar mynda plöntusvifið  

Að frumdýr eru hluti dýrasvifs 

Kynning frá kennara um námsefni kaflans  

Sjáfspróf bls. 37. Spurningar 1-3  

Verkefnaheftið Lífheimurinn kafli 3  

Verkefni:  

 Þangbrúskur-gott fylgsni margra  

 Hvað er að finna í heyi?  

 Sjúkdómar af völdum frumdýra 

Nemendur vinna að 

sjálfsprófum og 

verkefnaheftinu í tíma og 

skila því til kennara.  

Sjúkdómar að völdum 

frumdýra. Námsmat.  

5.-9.feb.  

 

Lífheimurinn kafli 3, Þörungar og 

frumdýr 

3.2 Frumdýr eru mikilvægur hluti 

dýrasvifsins  

Í þessum kafla læra nemendur um:  

Að þörungar eru mikilvægustu framleiðendur 

fæðu í vatni  

Að sumir stórir brúnþörungar kallast þang 

eða þari 

Að smáir þörungar mynda plöntusvifið  

Að frumdýr eru hluti dýrasvifs 

Lífheimurinn kafli 3  

https://www.youtube.com/watch?v=m3JphRu

kQIg&t=7s  

Kynning frá kennara um námsefni kaflans  

Sjáfspróf bls. 37. Spurningar 1-3  

Verkefnaheftið Lífheimurinn kafli 3  

Verkefni:  

 Þangbrúskur-gott fylgsni margra  

 Hvað er að finna í heyi?  

 Sjúkdómar af völdum frumdýra 

Nemendur vinna að 

sjálfsprófum og 

verkefnaheftinu í tíma og 

skila því til kennara.  

Sjúkdómar að völdum 

frumdýra. Námsmat.  

12.-16.feb.  

12.feb. Bolludagur  

Lífheimurinn kafli 5, Plöntur 

5.1 Mosar og byrkningar eru gróplöntur  

Í þessum kafla læra nemendur:  

Að þekkja nokkrar algengar plöntur  

Kynning frá kennara um námsefni kaflans 

Sjálfspróf bls. 55, spurningar 1-4  

Nemendur vinna að 

sjálfsprófum og 

https://www.youtube.com/watch?v=m3JphRukQIg&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=m3JphRukQIg&t=7s


13.feb. Sprengidagur  

14.feb. Öskudagur 

18.feb. Konudagurinn 

5.2 Blómplöntur og barrtré eru 

fræplöntur  

5.3 Fræ og aldin myndast eftir frævun og 

frjóvgun  

5.4 Frá fræi til plöntu  

Sérhæfðir frævarar  

Um það hvernig plöntur fjölga sér  

Um frævun og frjóvgun  

Svolítið um aldin og fræ  

Um það hvernig við nýtum plöntur  

Um það hvernig plöntur lifa veturinn af  

Lífheimurinn kafli 5, 1 hluti  

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

ODQaw&list=PLEOdx3sN9CBlJSme5o0Sjn

zClvCDqryK8&index=5  

Lífheimurinn kafli 5, 2 hluti  

https://www.youtube.com/watch?v=_lCZvF5

05m0&list=PLEOdx3sN9CBlJSme5o0SjnzC

lvCDqryK8&index=6 

 

Sjálfspróf bls. 59, spurningar 1-4 

Sjálfspróf bls. 63, spurningar 1,2  

Sjálfspróf bls. 68, spurningar 1-4 

Verkefnaheftið Lífheimurinn kafli 5  

Verkefni:  

 Mosar skoðaðir  

 Gamlar plöntur í skógi  

 Hvernig taka mosar til sín vatn? 

 Hve miklu vatni geta mosar haldið 

í sér?  

 Lærðu að greina nokkra burkna  

 Lærðu að þekkja nokkur algeng tré  

 Túlípanar litaðir  

 Bygging blóms  

 Hvað er inni í brumi  

 Blómaleikur  

 Hvað er inni í epli? 

verkefnaheftinu í tíma og 

skila því til kennara.  

Paraverkefni  

Nemendur búa til bók um 

efni 5.kafla, nánari útfærsla 

úrskýrð af kennara.  

19.-23.feb. 

 

Lífheimurinn kafli 5, Plöntur 

5.2 Blómplöntur og barrtré eru 

fræplöntur  

5.3 Fræ og aldin myndast eftir frævun og 

frjóvgun  

5.4 Frá fræi til plöntu  

Sérhæfðir frævarar  

Í þessum kafla læra nemendur:  

Að þekkja nokkrar algengar plöntur  

Um það hvernig plöntur fjölga sér  

Um frævun og frjóvgun  

Svolítið um aldin og fræ  

Um það hvernig við nýtum plöntur  

Um það hvernig plöntur lifa veturinn af  

Kynning frá kennara um námsefni kaflans 

Sjálfspróf bls. 59, spurningar 1-4 

Sjálfspróf bls. 63, spurningar 1,2  

Sjálfspróf bls. 68, spurningar 1-4 

Verkefnaheftið Lífheimurinn kafli 5  

Verkefni:  

 Mosar skoðaðir  

 Gamlar plöntur í skógi  

Nemendur vinna að 

sjálfsprófum og 

verkefnaheftinu í tíma og 

skila því til kennara.  

Paraverkefni  

Nemendur búa til bók um 

efni 5.kafla, nánari útfærsla 

úrskýrð af kennara.  

https://www.youtube.com/watch?v=ooYtYyODQaw&list=PLEOdx3sN9CBlJSme5o0SjnzClvCDqryK8&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=ooYtYyODQaw&list=PLEOdx3sN9CBlJSme5o0SjnzClvCDqryK8&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=ooYtYyODQaw&list=PLEOdx3sN9CBlJSme5o0SjnzClvCDqryK8&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=_lCZvF505m0&list=PLEOdx3sN9CBlJSme5o0SjnzClvCDqryK8&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=_lCZvF505m0&list=PLEOdx3sN9CBlJSme5o0SjnzClvCDqryK8&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=_lCZvF505m0&list=PLEOdx3sN9CBlJSme5o0SjnzClvCDqryK8&index=6


Lífheimurinn kafli 5, 2 hluti  

https://www.youtube.com/watch?v=_lCZvF5

05m0&list=PLEOdx3sN9CBlJSme5o0SjnzC

lvCDqryK8&index=6 

 

 Hvernig taka mosar til sín vatn? 

 Hve miklu vatni geta mosar haldið 

í sér?  

 Lærðu að greina nokkra burkna  

 Lærðu að þekkja nokkur algeng tré  

 Túlípanar litaðir  

 Bygging blóms  

 Hvað er inni í brumi  

 Blómaleikur  

 Hvað er inni í epli? 

26.feb.-2.mars 

 

Lífheimurinn kafli 5, Plöntur  

5.3 Fræ og aldin myndast eftir frævun og 

frjóvgun  

5.4 Frá fræi til plöntu  

Sérhæfðir frævarar  

Í þessum kafla læra nemendur:  

Að þekkja nokkrar algengar plöntur  

Um það hvernig plöntur fjölga sér  

Um frævun og frjóvgun  

Svolítið um aldin og fræ  

Um það hvernig við nýtum plöntur  

Um það hvernig plöntur lifa veturinn af  

Kynning frá kennara um námsefni kaflans 

Sjálfspróf bls. 63, spurningar 1,2  

Sjálfspróf bls. 68, spurningar 1-4 

Verkefnaheftið Lífheimurinn kafli 5  

Verkefni:  

 Mosar skoðaðir  

 Gamlar plöntur í skógi  

 Hvernig taka mosar til sín vatn? 

 Hve miklu vatni geta mosar haldið 

í sér?  

 Lærðu að greina nokkra burkna  

 Lærðu að þekkja nokkur algeng tré  

 Túlípanar litaðir  

 Bygging blóms  

 Hvað er inni í brumi  

 Blómaleikur  

 Hvað er inni í epli? 

Nemendur vinna að 

sjálfsprófum og 

verkefnaheftinu í tíma og 

skila því til kennara.  

Paraverkefni  

Nemendur búa til bók um 

efni 5.kafla, nánari útfærsla 

úrskýrð af kennara.  

https://www.youtube.com/watch?v=_lCZvF505m0&list=PLEOdx3sN9CBlJSme5o0SjnzClvCDqryK8&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=_lCZvF505m0&list=PLEOdx3sN9CBlJSme5o0SjnzClvCDqryK8&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=_lCZvF505m0&list=PLEOdx3sN9CBlJSme5o0SjnzClvCDqryK8&index=6


5.-9.mars 

 

Lífheimurinn kafli 5, Plöntur   

5.4 Frá fræi til plöntu  

Sérhæfðir frævarar  

Í þessum kafla læra nemendur:  

Að þekkja nokkrar algengar plöntur  

Um það hvernig plöntur fjölga sér  

Um frævun og frjóvgun  

Svolítið um aldin og fræ  

Um það hvernig við nýtum plöntur  

Um það hvernig plöntur lifa veturinn af  

Kynning frá kennara um námsefni kaflans 

Sjálfspróf bls. 68, spurningar 1-4 

Verkefnaheftið Lífheimurinn kafli 5  

Verkefni:  

 Mosar skoðaðir  

 Gamlar plöntur í skógi  

 Hvernig taka mosar til sín vatn? 

 Hve miklu vatni geta mosar haldið 

í sér?  

 Lærðu að greina nokkra burkna  

 Lærðu að þekkja nokkur algeng tré  

 Túlípanar litaðir  

 Bygging blóms  

 Hvað er inni í brumi  

 Blómaleikur  

 Hvað er inni í epli? 

Nemendur vinna að 

sjálfsprófum og 

verkefnaheftinu í tíma og 

skila því til kennara.  

Paraverkefni  

Nemendur búa til bók um 

efni 5.kafla, nánari útfærsla 

úrskýrð af kennara.  

12.-16.mars 

 

Lífheimurinn kafli 5, Plöntur   

Nemendur vinna að verkefni 5.kafla  

Í þessum kafla læra nemendur:  

Að þekkja nokkrar algengar plöntur  

Um það hvernig plöntur fjölga sér  

Um frævun og frjóvgun  

Svolítið um aldin og fræ  

Um það hvernig við nýtum plöntur  

Um það hvernig plöntur lifa veturinn af  

Kynning frá kennara um námsefni kaflans 

Verkefnaheftið Lífheimurinn kafli 5  

Verkefni:  

 Mosar skoðaðir  

 Gamlar plöntur í skógi  

 Hvernig taka mosar til sín vatn? 

 Hve miklu vatni geta mosar haldið 

í sér?  

 Lærðu að greina nokkra burkna  

 Lærðu að þekkja nokkur algeng tré  

 Túlípanar litaðir  

 Bygging blóms  

Nemendur vinna að 

sjálfsprófum og 

verkefnaheftinu í tíma og 

skila því til kennara.  

Paraverkefni  

Nemendur búa til bók úr 

efni 5.kafla, nánari útfærsla 

úrskýrð af kennara.  



 Hvað er inni í brumi  

 Blómaleikur  

 Hvað er inni í epli? 

19.-23.mars 

23.mars Páskafrí 

26.-30.mars  

Páskafrí 

2.-6.apríl  

3.apríl Samskiptadagur 

 

    

9.-13.apríl 

 

Lífheimurinn kafli 5, Plöntur  

 

 Farið verður í mosaleiðangur með 

nemendur til að týna mosasýni til að vinna 

með. 

Nemendur fara í 

mosaleiðangur  

16.-20.apríl  

19.apríl Sumardagurinn 

fyrsti 

20.apríl Skipulagsdagur 

 

Lífheimurinn kafli 6, Dýr  

6.1 Veröld stórkostlegra dýra  

6.2 Svampdýr og holdýr  

6.3 Lindýr og skrápdýr  

6.4 Ormar – sníklar og sniðug dýr  

6.5 Krabbadýr, áttfætlur og fjölfætlur  

6.6 Liðdýr- fjölbreyttasti hópur lífvera  

6.7 Fiskar – fyrstu hryggdýrin  

Í þessum kafla læra nemendur: 

Að dýr skiptast í hryggleysingja og hryggdýr  

Að dýr geta ekki búið til eigin fæðu  

Að dýr hafa þróast frá lífi í vatni til lífs á 

landi  

Að dýr eru ýmist misheit eða jafnheit  

Að skordýr eru sá hópur dýra sem hefur 

flestar tegundir  

Að maðurinn er spendýr  

Kynning frá kennara um námsefni kaflans 

Sjálfspróf bls. 74, spurningar 1-3 

Sjálfspróf bls. 77, spurningar 1-3 

Sjálfspróf bls. 81, spurningar 1-3 

Sjálfspróf bls. 83, spurningar 1-3 

Sjálfspróf bls. 87, spurningar 1-3 

Sjálfspróf bls. 92, spurningar 1-3 

Sjálfspróf bls. 96, spurningar 1,2 

Nemendur vinna að 

sjálfsprófum og 

verkefnaheftinu í tíma og 

skila því til kennara.  

 



6.8 Froskdýr og skriðdýr  

6.9 Fugla – frá skriðdýrum til fleygra 

dýra  

6.10 Spendýr – við og ættlingjar okkar  

Ofurskyn dýra  

 

Lífheimurinn kafli 6, 1 hluti  

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

qQgoww&list=PLEOdx3sN9CBlJSme5o0Sj

nzClvCDqryK8&index=7  

Lífheimurinn kafli 6, 2 hluti  

https://www.youtube.com/watch?v=oZraCG9

0nV4&list=PLEOdx3sN9CBlJSme5o0SjnzCl

vCDqryK8&index=8  

Lífheimurinn kafli 6, 3 hluti  

https://www.youtube.com/watch?v=1x0FESI

G1Ow  

Lífheimurinn kafli 6, 4 hluti  

https://www.youtube.com/watch?v=vg4wIM

vUJ0A  

 

Sjálfspróf bls. 101, spurningar 1-3 

Sjálfspróf bls. 105, spurningar 1-3 

Sjálfspróf bls. 111, spurningar 1-3 

Verkefni:  

Verkefnaheftið Lífheimurinn kafli 6 

Verkefni:  

 Dýr út um allt  

 Með misheit eða jafnheitt blóð 

 Kuðungar og sniglar í búri  

 Dýr með sex fætur  

 Innri gerð fiska  

 Fuglasafn  

 Dásamleg eða ekki  

 Ummerki um dýr  

 

23.-27.apríl  

 

Lífheimurinn kafli 6, Dýr  

6.3 Lindýr og skrápdýr  

6.4 Ormar – sníklar og sniðug dýr  

6.5 Krabbadýr, áttfætlur og fjölfætlur  

6.6 Liðdýr- fjölbreyttasti hópur lífvera  

6.7 Fiskar – fyrstu hryggdýrin  

6.8 Froskdýr og skriðdýr  

Í þessum kafla læra nemendur: 

Að dýr skiptast í hryggleysingja og hryggdýr  

Að dýr geta ekki búið til eigin fæðu  

Að dýr hafa þróast frá lífi í vatni til lífs á 

landi  

Að dýr eru ýmist misheit eða jafnheit  

Kynning frá kennara um námsefni kaflans 

Sjálfspróf bls. 81, spurningar 1-3 

Sjálfspróf bls. 83, spurningar 1-3 

Sjálfspróf bls. 87, spurningar 1-3 

Sjálfspróf bls. 92, spurningar 1-3 

Sjálfspróf bls. 96, spurningar 1,2 

Sjálfspróf bls. 101, spurningar 1-3 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oKIL-qQgoww&list=PLEOdx3sN9CBlJSme5o0SjnzClvCDqryK8&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=oKIL-qQgoww&list=PLEOdx3sN9CBlJSme5o0SjnzClvCDqryK8&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=oKIL-qQgoww&list=PLEOdx3sN9CBlJSme5o0SjnzClvCDqryK8&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=oZraCG90nV4&list=PLEOdx3sN9CBlJSme5o0SjnzClvCDqryK8&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=oZraCG90nV4&list=PLEOdx3sN9CBlJSme5o0SjnzClvCDqryK8&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=oZraCG90nV4&list=PLEOdx3sN9CBlJSme5o0SjnzClvCDqryK8&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=1x0FESIG1Ow
https://www.youtube.com/watch?v=1x0FESIG1Ow
https://www.youtube.com/watch?v=vg4wIMvUJ0A
https://www.youtube.com/watch?v=vg4wIMvUJ0A


6.9 Fugla – frá skriðdýrum til fleygra 

dýra  

6.10 Spendýr – við og ættlingjar okkar  

Ofurskyn dýra  

 

Að skordýr eru sá hópur dýra sem hefur 

flestar tegundir  

Að maðurinn er spendýr  

Lífheimurinn kafli 6, 1 hluti  

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

qQgoww&list=PLEOdx3sN9CBlJSme5o0Sj

nzClvCDqryK8&index=7  

Lífheimurinn kafli 6, 2 hluti  

https://www.youtube.com/watch?v=oZraCG9

0nV4&list=PLEOdx3sN9CBlJSme5o0SjnzCl

vCDqryK8&index=8  

Lífheimurinn kafli 6, 3 hluti  

https://www.youtube.com/watch?v=1x0FESI

G1Ow  

Lífheimurinn kafli 6, 4 hluti  

https://www.youtube.com/watch?v=vg4wIM

vUJ0A  

 

Sjálfspróf bls. 105, spurningar 1-3 

Sjálfspróf bls. 111, spurningar 1-3 

Verkefni:  

Verkefnaheftið Lífheimurinn kafli 6 

Verkefni:  

 Dýr út um allt  

 Með misheit eða jafnheitt blóð 

 Kuðungar og sniglar í búri  

 Dýr með sex fætur  

 Innri gerð fiska  

 Fuglasafn  

 Dásamleg eða ekki  

 Ummerki um dýr  

 

30.apríl-4.maí  

30.apríl Mörtuganga 

1.maí 

Verkalýðsdagurinn 

Lífheimurinn kafli 6, Dýr  

6.5 Krabbadýr, áttfætlur og fjölfætlur  

6.6 Liðdýr- fjölbreyttasti hópur lífvera  

6.7 Fiskar – fyrstu hryggdýrin  

Í þessum kafla læra nemendur: 

Að dýr skiptast í hryggleysingja og hryggdýr  

Að dýr geta ekki búið til eigin fæðu  

Kynning frá kennara um námsefni kaflans 

Sjálfspróf bls. 74, spurningar 1-3 

Sjálfspróf bls. 77, spurningar 1-3 

Sjálfspróf bls. 81, spurningar 1-3 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oKIL-qQgoww&list=PLEOdx3sN9CBlJSme5o0SjnzClvCDqryK8&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=oKIL-qQgoww&list=PLEOdx3sN9CBlJSme5o0SjnzClvCDqryK8&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=oKIL-qQgoww&list=PLEOdx3sN9CBlJSme5o0SjnzClvCDqryK8&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=oZraCG90nV4&list=PLEOdx3sN9CBlJSme5o0SjnzClvCDqryK8&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=oZraCG90nV4&list=PLEOdx3sN9CBlJSme5o0SjnzClvCDqryK8&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=oZraCG90nV4&list=PLEOdx3sN9CBlJSme5o0SjnzClvCDqryK8&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=1x0FESIG1Ow
https://www.youtube.com/watch?v=1x0FESIG1Ow
https://www.youtube.com/watch?v=vg4wIMvUJ0A
https://www.youtube.com/watch?v=vg4wIMvUJ0A


 6.8 Froskdýr og skriðdýr  

6.9 Fugla – frá skriðdýrum til fleygra 

dýra  

6.10 Spendýr – við og ættlingjar okkar  

Ofurskyn dýra  

 

Að dýr hafa þróast frá lífi í vatni til lífs á 

landi  

Að dýr eru ýmist misheit eða jafnheit  

Að skordýr eru sá hópur dýra sem hefur 

flestar tegundir  

Að maðurinn er spendýr  

Lífheimurinn kafli 6, 1 hluti  

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

qQgoww&list=PLEOdx3sN9CBlJSme5o0Sj

nzClvCDqryK8&index=7  

Lífheimurinn kafli 6, 2 hluti  

https://www.youtube.com/watch?v=oZraCG9

0nV4&list=PLEOdx3sN9CBlJSme5o0SjnzCl

vCDqryK8&index=8  

Lífheimurinn kafli 6, 3 hluti  

https://www.youtube.com/watch?v=1x0FESI

G1Ow  

Lífheimurinn kafli 6, 4 hluti  

https://www.youtube.com/watch?v=vg4wIM

vUJ0A  

 

Sjálfspróf bls. 83, spurningar 1-3 

Sjálfspróf bls. 87, spurningar 1-3 

Sjálfspróf bls. 92, spurningar 1-3 

Sjálfspróf bls. 96, spurningar 1,2 

Sjálfspróf bls. 101, spurningar 1-3 

Sjálfspróf bls. 105, spurningar 1-3 

Sjálfspróf bls. 111, spurningar 1-3 

Verkefni:  

Verkefnaheftið Lífheimurinn kafli 6 

Verkefni:  

 Dýr út um allt  

 Með misheit eða jafnheitt blóð 

 Kuðungar og sniglar í búri  

 Dýr með sex fætur  

 Innri gerð fiska  

 Fuglasafn  

 Dásamleg eða ekki  

 Ummerki um dýr  

 

7.-11.maí  Lífheimurinn kafli 6, Dýr  Í þessum kafla læra nemendur: Kynning frá kennara um námsefni kaflans  

https://www.youtube.com/watch?v=oKIL-qQgoww&list=PLEOdx3sN9CBlJSme5o0SjnzClvCDqryK8&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=oKIL-qQgoww&list=PLEOdx3sN9CBlJSme5o0SjnzClvCDqryK8&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=oKIL-qQgoww&list=PLEOdx3sN9CBlJSme5o0SjnzClvCDqryK8&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=oZraCG90nV4&list=PLEOdx3sN9CBlJSme5o0SjnzClvCDqryK8&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=oZraCG90nV4&list=PLEOdx3sN9CBlJSme5o0SjnzClvCDqryK8&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=oZraCG90nV4&list=PLEOdx3sN9CBlJSme5o0SjnzClvCDqryK8&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=1x0FESIG1Ow
https://www.youtube.com/watch?v=1x0FESIG1Ow
https://www.youtube.com/watch?v=vg4wIMvUJ0A
https://www.youtube.com/watch?v=vg4wIMvUJ0A


10.maí 

Uppstigningardagur 

14.-18.maí 

 

6.8 Froskdýr og skriðdýr  

6.9 Fugla – frá skriðdýrum til fleygra 

dýra  

6.10 Spendýr – við og ættlingjar okkar  

Ofurskyn dýra  

 

Að dýr skiptast í hryggleysingja og hryggdýr  

Að dýr geta ekki búið til eigin fæðu  

Að dýr hafa þróast frá lífi í vatni til lífs á 

landi  

Að dýr eru ýmist misheit eða jafnheit  

Að skordýr eru sá hópur dýra sem hefur 

flestar tegundir  

Að maðurinn er spendýr  

Lífheimurinn kafli 6, 1 hluti  

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

qQgoww&list=PLEOdx3sN9CBlJSme5o0Sj

nzClvCDqryK8&index=7  

Lífheimurinn kafli 6, 2 hluti  

https://www.youtube.com/watch?v=oZraCG9

0nV4&list=PLEOdx3sN9CBlJSme5o0SjnzCl

vCDqryK8&index=8  

Lífheimurinn kafli 6, 3 hluti  

https://www.youtube.com/watch?v=1x0FESI

G1Ow  

Lífheimurinn kafli 6, 4 hluti  

https://www.youtube.com/watch?v=vg4wIM

vUJ0A  

Sjálfspróf bls. 74, spurningar 1-3 

Sjálfspróf bls. 77, spurningar 1-3 

Sjálfspróf bls. 81, spurningar 1-3 

Sjálfspróf bls. 83, spurningar 1-3 

Sjálfspróf bls. 87, spurningar 1-3 

Sjálfspróf bls. 92, spurningar 1-3 

Sjálfspróf bls. 96, spurningar 1,2 

Sjálfspróf bls. 101, spurningar 1-3 

Sjálfspróf bls. 105, spurningar 1-3 

Sjálfspróf bls. 111, spurningar 1-3 

Verkefni:  

Verkefnaheftið Lífheimurinn kafli 6 

Verkefni:  

 Dýr út um allt  

 Með misheit eða jafnheitt blóð 

 Kuðungar og sniglar í búri  

 Dýr með sex fætur  

 Innri gerð fiska  

 Fuglasafn  

 Dásamleg eða ekki  

 Ummerki um dýr  

 

https://www.youtube.com/watch?v=oKIL-qQgoww&list=PLEOdx3sN9CBlJSme5o0SjnzClvCDqryK8&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=oKIL-qQgoww&list=PLEOdx3sN9CBlJSme5o0SjnzClvCDqryK8&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=oKIL-qQgoww&list=PLEOdx3sN9CBlJSme5o0SjnzClvCDqryK8&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=oZraCG90nV4&list=PLEOdx3sN9CBlJSme5o0SjnzClvCDqryK8&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=oZraCG90nV4&list=PLEOdx3sN9CBlJSme5o0SjnzClvCDqryK8&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=oZraCG90nV4&list=PLEOdx3sN9CBlJSme5o0SjnzClvCDqryK8&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=1x0FESIG1Ow
https://www.youtube.com/watch?v=1x0FESIG1Ow
https://www.youtube.com/watch?v=vg4wIMvUJ0A
https://www.youtube.com/watch?v=vg4wIMvUJ0A


 

21.-25.maí  

21.maí Annar í 

Hvítasunnu 

23,24,25.maí Þemadagar  

 

Lífheimurinn kafli 6, Dýr  

6.10 Spendýr – við og ættlingjar okkar  

Ofurskyn dýra  

 

Í þessum kafla læra nemendur: 

Að dýr skiptast í hryggleysingja og hryggdýr  

Að dýr geta ekki búið til eigin fæðu  

Að dýr hafa þróast frá lífi í vatni til lífs á 

landi  

Að dýr eru ýmist misheit eða jafnheit  

Að skordýr eru sá hópur dýra sem hefur 

flestar tegundir  

Að maðurinn er spendýr  

Lífheimurinn kafli 6, 1 hluti  

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

qQgoww&list=PLEOdx3sN9CBlJSme5o0Sj

nzClvCDqryK8&index=7  

Lífheimurinn kafli 6, 2 hluti  

https://www.youtube.com/watch?v=oZraCG9

0nV4&list=PLEOdx3sN9CBlJSme5o0SjnzCl

vCDqryK8&index=8  

Lífheimurinn kafli 6, 3 hluti  

https://www.youtube.com/watch?v=1x0FESI

G1Ow  

Kynning frá kennara um námsefni kaflans 

Sjálfspróf bls. 74, spurningar 1-3 

Sjálfspróf bls. 77, spurningar 1-3 

Sjálfspróf bls. 81, spurningar 1-3 

Sjálfspróf bls. 83, spurningar 1-3 

Sjálfspróf bls. 87, spurningar 1-3 

Sjálfspróf bls. 92, spurningar 1-3 

Sjálfspróf bls. 96, spurningar 1,2 

Sjálfspróf bls. 101, spurningar 1-3 

Sjálfspróf bls. 105, spurningar 1-3 

Sjálfspróf bls. 111, spurningar 1-3 

Verkefni:  

Verkefnaheftið Lífheimurinn kafli 6 

Verkefni:  

 Dýr út um allt  

 Með misheit eða jafnheitt blóð 

 Kuðungar og sniglar í búri  

 Dýr með sex fætur  

 Innri gerð fiska  

 Fuglasafn  

 

https://www.youtube.com/watch?v=oKIL-qQgoww&list=PLEOdx3sN9CBlJSme5o0SjnzClvCDqryK8&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=oKIL-qQgoww&list=PLEOdx3sN9CBlJSme5o0SjnzClvCDqryK8&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=oKIL-qQgoww&list=PLEOdx3sN9CBlJSme5o0SjnzClvCDqryK8&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=oZraCG90nV4&list=PLEOdx3sN9CBlJSme5o0SjnzClvCDqryK8&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=oZraCG90nV4&list=PLEOdx3sN9CBlJSme5o0SjnzClvCDqryK8&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=oZraCG90nV4&list=PLEOdx3sN9CBlJSme5o0SjnzClvCDqryK8&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=1x0FESIG1Ow
https://www.youtube.com/watch?v=1x0FESIG1Ow


Lífheimurinn kafli 6, 4 hluti  

https://www.youtube.com/watch?v=vg4wIM

vUJ0A  

 

 Dásamleg eða ekki  

 Ummerki um dýr  

 

28.maí-1.júní  

1.júní Skólaslit 

    

 

Námsmat:  

https://www.youtube.com/watch?v=vg4wIMvUJ0A
https://www.youtube.com/watch?v=vg4wIMvUJ0A

