
 

Náttúrufræði  

6. bekkur  

Haust 2022 

Kennsluáætlun þessi tekur mið af hæfniviðmiðum sem fram koma í Aðalnámskrá Grunnskóla og skólanámskrá Grunnskóla Grindavíkur 

Kennarar: Eva Björg Sigurðardóttir, Gréta Dögg Hjálmars, Guðlaug Emma  

VIKA VIÐFANGSEFNI                   LOTA                            

 

NÁMSEFNI                                 ANNAÐ                         
(t.d. 

tímasetning 

kannanna) 

Lota I Hæfniviðmið 
Tekur þátt í málefnum líðandi stundar 

• Getur sagt frá eftirminnilegurm atburði og lýst ákveðnu 
fyrirbæri 

• Þekkir greinamerkin punktur, komma, 
upphrópunarmerki, tvípunktur og gæsalappir og geti 
notað þau rétt. 
Bókmenntahæfniviðmið 

Lota I: vikur 1-5  

Námstækni og 

vinnulag 

 

Orðspor lesbók og vinnubók 

Aukaefni af skólavefnum 

Dóttir veðurguðsins og 

skrifleg og gagnvirk verkefni 

henni tengd.  

 

Leiðsagnarmat 

Símat 

 

22. – 26.ágúst 

Vika 1 

 

Skólasetning/

viðtöl 

23.ágúst 

• Þrautir 
• Hugaleikfimi 
• Námsspil 

 • Orðspor lesbók 
bls: 4-13 

 

 



 

 

29. ágúst – 

2.sept. 

Vika 2 

• Málsgreinar 
• Efnisyfirlit 
• Greinamerki 
• Staðreyndaspurningar 
• Ályktunarspurningar 

 • Dóttir veðurguðsins 1. 
Kafli 

• Orðspor vinnubók bls: 4-
7 

 

 

5. – 9. Sept. 

Vika 3 

 

 
• Efnisgrein 
• Forspá 
• Orðflokkaupprifjun 
• Staðreynda og ályktunarspurningar 

 • Dóttir veðurguðsins 2. 
Kafli 

• Gagnvirkar og skriflegar 
æfingar.  

• Orðspor vinnubók 8-12 

 

12. – 16.sept. 

Vika 4 • Ritun 
• Krossgátur 

 

• Dóttir veðurguðsins 3. 
og 4. Kafli.  

• Gagnvirkar og skriflegar 
æfingar.  

• Orðspor vinnubók bls: 
15-19 

 

19. – 23. Sept. 

Vika 5 
 

Starfsdagur 

mán 19.sept. 

 

• Ritun  
• Framsögn 
• Skrift 
• Lestur  

 

 
• Dóttir veðurguðsins 5. 

og 6. Kafli.  
• Orðspor lesbók bls: 16-

17 
Orðspor vinnubók bls: 
20-21 

 

Lota II Hæfniviðmið 
• Getur tjáð sig frammi fyrir bekkjarfélaögum sínum, 

t.d. kynning. 
• Getur aflað uppl. Úr bókum og fjölbreyttu efni og 

nýtt við lausn verkefna. 
• Getur lestið texta og svarað staðreyndaspurningum. 

Lota II 

Vikur 6-12 

Samskipti á netinu 

Orðspor lesbók og vinnubók 

Aukaefni af skólavefnum 

 
 
 
 
 
 



 

• Getur notað regluna um n og nn. ( í enda 
kvennkynslýsingarorða og an í enda lýsingarorða. 

• Geti skrifað margvíslegarn texta, s.s frásagnir, 
dagbækur, fréttir, sögur, ljóð og tölvupóst. 

• Vandar vinnubrögð og frágang 
• Hlustar og virðir skoðanir annara 
• Gefst ekki upp 
• Spyr spurninga og dregur ályktanir 
• Sýnir sjálfstæði í vinnubrögðum 
• Nýtir tímann 

Dóttir veðurguðsins og 

skrifleg og gagnvirk verkefni 

henni tengd.  

 

26. – 30. sept. 

Vika 6 

• Andheiti og samheiti 
• Símanotkun, umræður um æskileg og 

ósæskileg samskipti.  
• Orðanotkun og breytingar á máli.  
• Lestur 
• Skrift 
• Þrautalausnir 

 

• Orðspor lesbók bls: 18 
og 19 

• Orðspor lesbók bls: 33-
35 

 

 

3. – 7. okt. 

Vika 7 

• Lesskilningur 
• Ritun 
• Hópavinna að skapandi verkefni 

 

• Orðspor lesbók bls: 20-
24 

• Dóttir veðurguðsins 7. 
og 8. Kafli. 

• Skriflegar og gagnvirkar 
æfingar. 

 

10. – 14. okt. 

Vika 8 

• Stafsetning: n/nn í enda karlkynsorða, -unn í 
enda kvk orða, an- í enda lýsingarorða og 
sagnorða sem breytast í nafnorð.  

• Hópavinna 
• Framsögn og kynning hópaverkefnis 
• Lestur 

 
• Orðspor lesbók bls: 32-

33, 76-77 og 92-93. 

 
 

 



 

17. – 21. okt. 

Vika 9 

Þemadagar 

mið/fim/fös 

 

 
Þemadagar 

 • Orðspor vinnubók bls: 
71-73 

 

 

 

 

24. – 28. okt. 

Vika 10  

Vetrafrí 24. 

og 25. okt 

 

• Ritun 

• Stafsetning 

• Orðskýringar 

• Staðreyndar og ályktunarspurningar. 

 

 
 

• I-pad, orðagull 

• Dóttir veðurguðsins kafli 

9. 

• Verkefnablöð frá 

kennara. 

 

 

 

Stafsetningar-

könnun. 

 

Vika 11 

 

 

Skoða betur...    

     

14. – 18. 

nóv.       

 

 

  
 
 
 
 
 

 

21. – 25. nóv.  

 

    



 

Starfsdagur  

22.nóvember 

 

28. nóv – 

2.des. 
  

 

 

5. – 9. des. 

  

  
 
 
 

12. – 16. des.     

19. – 23.des. 

Litlu jól 

19.des 
 

  

 

20. desember 

     J Ó L A F R Í      

2. – 6. Janúar 

Jólafrí 2.jan 

Starfsdagur 

3.jan 

 

Maðurinn – hugur og heilsa Enginn tímí í 

náttúrufræði  

  

  

9. – 13. janúar 

 
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 ítarefni 

frá kennara. 
 



 

16. – 20. 

Janúar 

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 ítarefni 

frá kennara. 
 

 

 

 

Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingu. 

 

 


