
 

Kennsluáætlun vor 2023 

Náttúrufræði 6. bekkur 

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

Kennari:  Eva Björg Sigurðardóttir, Guðlaug Emma Hallbjörnsdóttir og Nemanja Latinovic 

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 ANNAÐ                          

16 .- 20. janúar 

 

Bóndadagur 20.  

 

Maðurinn – hugur og heilsa Lesum og vinnum kaflann 

„beinagrindin“ bls. 12-15 í lesbók og 

8-9 í vinnubók 
 

Lesbók og vinnubók í „Maðurinn – 

hugur og heilsa“ ásamt ítarefni frá 

kennara. 

 

23. – 27. janúar 

 

Samskiptadagur 25.  

 

Maðurinn – hugur og heilsa Lesum og vinnum kaflann 

„vöðvarnir“ á bls. 16-19 í lesbók og 

10-11 í vinnubók 
 

Lesbók og vinnubók í „Maðurinn – 

hugur og heilsa“ ásamt ítarefni frá 

kennara. 

 

30.jan -3. febrúar 

 

 

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.  

6. – 10. febrúar 

 
Maðurinn – hugur og heilsa 

Lesum og vinnum kaflann „blóð og 

hjarta“ bls. 21-27 í lesbók og 12-17 í 

vinnubók 

Nemendur teikna hjarta á blað og 

útskýra hvernig blóðið rennur í 

gegnum hjartað 

 

Lesbók og vinnubók í „Maðurinn – 

hugur og heilsa“ ásamt ítarefni frá 

kennara. 

 



13. – 17. febrúar 

Konudagurinn 19. 
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 ítarefni frá 

kennara. 

 

20. – 24. febrúar 

Öskudagur 22. 

Vetrarfrí 23.-24. 

 

 

 

 

Maðurinn – hugur og heilsa  

 

Lesum og vinnum kaflann „hreint og 

fínt“ bls. 32-35 í lesbók og 20-21 í 

vinnubók. 
 

Lesbók og vinnubók „Maðurinn, 

hugur og heilsa“ 

 

 

27.feb - 3. mars 

 

 
 
Maðurinn – hugur og heilsa 

 

Lesum og vinnum kaflann „húðin“ 

bls. 36-39 í lesbók og 22-23 í 

vinnubók 

 

Lesbók og vinnubók „Maðurinn, 

hugur og heilsa“ 

 

 

6. -10. mars 

 

 

 

 
Maðurinn – hugur og heilsa 

Upprifjun á efni, t.d. hjarta, vöðvar, 
lungu og öndun 

 

Upprifjun frá bls. 4 - 39 

 
Könnun 

13. – 17. mars 

Árshátíð 16. 

 

 

 

Maðurinn – hugur og heilsa 

 

Lesum og vinnum kaflann „matur og 

heilsa“ bls. 40-49 í lesbók og 24-27 í 

vinnubók 

 

Lesbók og vinnubók „Maðurinn, 
hugur og heilsa“  



20. – 24. mars 

 

 

Maðurinn – hugur og heilsa 

 

Lesum og vinnum kaflann „heilinn“ 

bls. 50-53 í lesbók og bls. 28-31 í 

vinnubók.  

 

 

Lesbók og vinnubók „Maðurinn, 
hugur og heilsa“ 

 

27. – 31. mars 

 

 

 

 
Maðurinn – hugur og heilsa 

 

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

bls. 32-39 í vinnubók. 

 

Lesbók og vinnubók „Maðurinn, 
hugur og heilsa“ 

 

3. – 10. apríl 

PÁSKAFRÍ 

 

    

11. – 14. apríl 

 

 

Maðurinn, hugur og heilsa Lesum og vinnum kaflann „ Að 
fullorðnast“ bls. 64-75 í lesbók og bls. 
40-41 í vinnubók. 

 Lesbók og vinnubók „Maðurinn, 
hugur og heilsa“ 

 

17. – 21. apríl 

Starfsdagur 19.. 

Sumardagurinn fyrsti 
20. 

Starfsdagur 21. 

Maðurinn, hugur og heilsa Upprifjun frá bls. 40-75 í lesbók Lesbók og vinnubók „Maðurinn, 
hugur og heilsa“ 

Könnun 

24. – 28. apríl 

 

Maðurinn, hugur og heilsa Vinir og óvinir, bls. 76-85 í lesbók og 
bls. 42-43 í vinnubók. 

Lesbók og vinnubók „Maðurinn, 
hugur og heilsa“ 

 

 



1. – 5. Maí 

1.maí 

Mörtuganga 2. 

 

Maðurinn, hugur og heilsa Skaðsemi Tóbaks og áfengis 
 
20 aðferðir til að segja nei 
 
Skuggahliðar áfengisins 
 
Þú skiptir máli 
 
Lesbók bls. 86-90 og vinnubók bls. 44 

Lesbók og vinnubók „Maðurinn, 
hugur og heilsa“ 

 

8. – 12. maí 

 

 

Maðurinn, hugur og heilsa Nemendum skipt í hópa og hver 
hópur fær úthlutað einni trú. 
Nemendur búa til Power point 
sýningu með upplýsingum og 
myndum tengd trúnni 

Lesbók og vinnubók „Maðurinn, 
hugur og heilsa“ 

 

15. – 19. maí 

Íþrótta- og 
leikjadagur 17. 

Uppstigningadagur 
18. 

 

 

Maðurinn, hugur og heilsa Upprifjun frá 76-91 í lesbókinni 

„Maðurinn, hugur og heilsa“ og í 

verkefnabók frá bls. 42-47. 

Lesbók og vinnubók „Maðurinn, 
hugur og heilsa“ 

Könnun 

22. – 26. maí 

 

Útikennsla    

29. maí – 2. júní 

Annar í hvítasunnu 29. 

Vorhátíð 2. 

 

 

Útikennsla 

Frágangur 

   



 

5. – 9. júní 

Skólaslit 5. 

 

 

    

 
Námsmat:  Sjá hæfnikort á Mentor 


