
 

Kennsluáætlun vorönn 2023 

Náttúrufræði 7. bekkur 

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

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 ANNAÐ                          

16. – 20. janúar 

 

 

Líf á landi  

1.kafli Á byggðu bóli  

Víða leynist líf  

Garðar og garðrækt  

Í húsum og við mannvirki 

Fuglar við bæi  

Vegkantar og jarðrask 

Fæðukeðja og fæðuvefir  

Allar plöntur þurfa vatn, steinefni, loft 

og birtu.  

Lífræn ræktun er það nefnt þegar 

grænmeti er ræktað án þess að notuð 

séu eiturefni og tilbúinn áburður.  

Starar eru alætur  

Líf á Landi ásamt ýtarefni frá kennara. Útlistunarkennsla, fyrirlestrar, 
kennslumyndbönd, 
upplýsingaöflun úr bókum og af 
netinu. Nemendur vinna að 
einstaklings- og hópverkefnum.  

23. – 27. janúar 

25. jan -samskiptadagur 

Lífríkið á landi  

2.kafli Vallendi  

Saga úr sveitinni 

3.kafli Votlendi  

Jarðvegur  

Gróðurí mýri og flóa  

Fuglar í votlendi  

Vallendi, eða graslendi, kallast einu 

nafni það gróðursamfélag þar sem 

grös eru ríkjandi en þar vex einnig 

fjölbreyttur blómagróður  

Votlendi er átt við mýrar, flóa, fen, dý, 
tjarnir, keldur, læki og vötn 

 Líf á Landi ásamt ýtarefni frá kennara Útlistunarkennsla, fyrirlestrar, 
kennslumyndbönd, 
upplýsingaöflun úr bókum og af 
netinu. Nemendur vinna að 
einstaklings- og hópverkefnum.  

30. janúar-3.feb 
 

Lífríkið á landi  

Kaflapróf úr 1,2 og 3. kafla 

Nemendur lesa bókina til upprifjunar fyrir 
kaflapróf. 

Líf á Landi ásamt ýtarefni frá kennara Upprifjun með nemendum og 
kaflapróf haldið í síðasta 
kennslutíma bekkjarins þessa 
vikuna 

6. – 10. febrúar  

Lífríkið á landi  

4.kafli Kjarr- og skóglendi  

Ljóstillífun – 

gróðurhúsaáhrif  

Tré og runnar á Íslandi  

Jurtir í kjarr- og skóglendi  

Fuglar í skógi  

Grænn gróður er eins og 

efnaverksmiðja.  

Græni liturinn stafar af grænu efni í 

blöðunum sem nefnist blaðgræna. 

 

Líf á Landi ásamt ýtarefni frá kennara Útlistunarkennsla, fyrirlestrar, 
kennslumyndbönd, 
upplýsingaöflun úr bókum og af 
netinu. Nemendur vinna að 
einstaklings- og hópverkefnum.  

13. – 17. febrúar 
 

 

Lífríkið á landi  

5.kafli Holt og móar Gróður  

Hagamús  

Köngulær  

Móar eru mjög algengir um allt land.  

Fléttur eru sambýli svepps og þörungs 

Hagamús er lítið spendýr  

 

 Líf á Landi ásamt ýtarefni frá kennara Útlistunarkennsla, fyrirlestrar, 
kennslumyndbönd, 
upplýsingaöflun úr bókum og af 
netinu. Nemendur vinna að 
einstaklings- og hópverkefnum.  



Fuglar í mónum  

20. – 24. febrúar 

Öskudagur 22.feb 
Vetrarleyfi 23.-24.. feb 

Lífríki á landi  

Próf úr 4 og 5 kafla 

Nemendur lesa bókina til upprifjunar fyrir 
kaflapróf 

Líf á Landi ásamt ýtarefni frá kennara  

27. febrúar-3. mars 

 

Lífríkið á landi  

6.kafli Melar og sandar  

Plöntur á grýttum mel 

Siglar á melum og söndum  

  

Melar, sandar, skriður, eyrar og klettar 

eru gróðursamfélög sem þekja mikinn 

hluta landsins.  

  

 Líf á Landi ásamt ýtarefni frá kennara Útlistunarkennsla, fyrirlestrar, 
kennslumyndbönd, 
upplýsingaöflun úr bókum og af 
netinu. Nemendur vinna að 
einstaklings- og hópverkefnum.  

6. – 10. mars 

 7.kafli Til fjalla  

Fjalla- og heiðargróður  

Fuglar til fjalla 

Hreindýr  

Refur 

 Eitt af sérkennum Íslands eru fjöll  

Íslensk hreindýr eru ættuð frá Noregi 

Refurinn er heimskautadýr 

Líf á Landi ásamt ýtarefni frá kennara  Útlistunarkennsla, fyrirlestrar, 
kennslumyndbönd, 
upplýsingaöflun úr bókum og af 
netinu. Nemendur vinna að 
einstaklings- og hópverkefnum. 

13. – 17. Mars 
16. mars -árshátíð 

nemenda 

Lífríkið á landi  

8.kafli Ströndin  

Strandgróður  

Fuglalíf við ströndina  

Minkur  

9.kafli Árstíðirnar  

Strönd er þar sem haf og land mætast 

Ofan við fjöruna finnum við ýmsar 

plöntur, margar þær sömu og heima 

við hús 

Við ströndina er iðandi fuglalíf  

Líf á Landi ásamt ýtarefni frá kennara Útlistunarkennsla, fyrirlestrar, 
kennslumyndbönd, 
upplýsingaöflun úr bókum og af 
netinu. Nemendur vinna að 
einstaklings- og hópverkefnum.  

20. – 24. mars 
 

Lífríkið á landi  

Próf úr 6,7 og 8 kafla  
Nemendur lesa bókina til upprifjunar fyrir 
kaflapróf 

Líf á Landi ásamt ýtarefni frá kennara  

27. mars –  
31. mars     

3. – 7. apríl Páskaleyfi 

10. – 14. apríl Lífríki í fersku vatni  

1.kafli Vatnið í náttúrunni 
Lífverur lifa í fersku vatni.  

Vatnasvið og vatnaskil 

Lífríki í fersku vatni ásamt ýtarefni frá 
kennara. 

Útlistunarkennsla, fyrirlestrar, 
kennslumyndbönd, 
upplýsingaöflun úr bókum og af 



 Ár, vötn í heimabyggð  

Aldur stöðuvatna  

 

netinu. Nemendur vinna að 
einstaklings- og hópverkefnum.  

17. – 21. apríl 
Starfsdagur 19.apríl 

Sumard. fyrsti 20. apríl  
Starfsdagur 21. apríl 

 
 

Lífríki í fersku vatni  

2.kafli Vatn er einstakt efni 
Eiginleikar vatns  

Hringrás vatns í náttúrunni  

Grunnvatn  

Lífríki í fersku vatni ásamt ýtarefni frá 
kennara 

Útlistunarkennsla, fyrirlestrar, 
kennslumyndbönd, 
upplýsingaöflun úr bókum og af 
netinu. Nemendur vinna að 
einstaklings- og hópverkefnum.  

24.- 28. apríl  
 

Lífríki í fersku vatni  

3.kafli Aðferðir og tæki 

Athugun og tilraun 

Tæki til að nota til athugunar 

Lífríki í fersku vatni ásamt ýtarefni frá 

kennara 

Útlistunarkennsla, fyrirlestrar, 
kennslumyndbönd, 
upplýsingaöflun úr bókum og af 
netinu. Nemendur vinna að 
einstaklings- og hópverkefnum.  

1. – 5. maí 

Mörtuganga 2. maí 

Lífríki í fersku vatni  

4.kafli Vettvangsferðir og 

athuganir  

Undirbúningur vettvangsferðar niður að 

Silfru 

Nemendur fá upplýsingar og vinnubækur 
til að nota í ferðinni 

Lífríki í fersku vatni ásamt ýtarefni frá 
kennara 

Útlistunarkennsla, fyrirlestrar, 
kennslumyndbönd, 
upplýsingaöflun úr bókum og af 
netinu. Nemendur vinna að 
einstaklings- og hópverkefnum.  

8. – 12. maí  
  

Lífríki í fersku vatni  

5.kafli Lífverur í fersku vatni  
Dýr í fersku vatni  

Vatnaplöntur  

Þörungar  

Bakteríur  

Lífríki í fersku vatni ásamt ýtarefni frá 
kennara 

Útlistunarkennsla, fyrirlestrar, 
kennslumyndbönd, 
upplýsingaöflun úr bókum og af 
netinu. Nemendur vinna að 
einstaklings- og hópverkefnum.  

15. – 19. maí 
Íþrótta- og leikjadagur 

17. maí 

Lífríki í fersku vatni  

5.kafli Lífverur í fersku vatni  

Förum betur í kaflan þar sem 

hann er lengri en hinir  

  Útlistunarkennsla, fyrirlestrar, 
kennslumyndbönd, 
upplýsingaöflun úr bókum og af 
netinu. Nemendur vinna að 
einstaklings- og hópverkefnum.  

22. – 26. maí 
 

Lífríki í fersku vatni  

6.kafli Vistkerfið Þingvallavatn 
Hvernig varð Þingvallavatn til  

Lífið í Þingvallavatni  
 Lífríki í fersku vatni ásamt ýtarefni frá 

kennara 
Útlistunarkennsla, fyrirlestrar, 
kennslumyndbönd, 
upplýsingaöflun úr bókum og af 
netinu. Nemendur vinna að 
einstaklings- og hópverkefnum.  

29. maí – 2. júní 
Vorgleði 2. Júní 
Skólaslit 5.júní 

 

Frágangur.    



 

Námsmat:  Sjá hæfnilort á mentor.is 
Námsmat: Meginuppistaða námsmats er byggð á símati þar sem verkefnaskil eru veigamikill þáttur í einkunnum nemenda. 

A   B+  B  C+  C og  D 

Til dæmis um matið er A framúrskarandi hæfni,  B góð hæfni og C sæmileg hæfni. 

Lykilhæfni sem felur í sér m.a. vinnusemi, þrautseigju, ábyrgð og tjáningu er hluti af námsmati sem afhent er við annarlok.   


