
 
 
 

Kennsluáætlun  

 

Náttúrufræði – vor 2020 

6. bekkur, 4 vikustundir  

Kennarar: Hulda Hrund Jónasdóttir, Telma Sveinbjarnardóttir og Þórdís Eva Sig.   

huhj03@rvkskolar.is, tesv50@rvkskolar.is og toes50@rvkskolar.is. 

 

 

 

Stefna og reglur námsgreinarinnar / eða árgangsins / stigsins: 

Samskipti einkennast af virðingu  

Mæting á réttum tíma með bækur og skriffæri 

Virkni í tímum gert er ráð fyrir að nemendur nýti kennslutímann vel  

Skil á verkefnum - sein skil sjá meðfylgjandi leiðbeiningablað með hverju verkefni fyrir sig þar sem 
viðmið koma skýrt fram 

Ábending um hjálpargögn 
fyrir nemendur 

tilraunablöð   

Skyldur nemenda mæta undirbúnir í tíma, hafa farsíma og önnur tæki í töskum eða í símateppi, 
fylgja fyrirmælum og fylgjast með heimavinnu á www.infomentor.is  

Skyldur kennara mæta undirbúnir í tíma og leiða nemandann áfram í náminu 

 

 

 

Tímabil Náms- og viðfangsefni Námsmat Hæfniviðmið 

2.-3. jan Kynning á námsefni   

6.-10. jan Auðvitað Jörð í alheimi           
Bls. 4-6.                                                                       

  

13.-17. jan Reikistjörnurnar bls. 7-9   

12.-24. jan Reikistjörnurnar bls. 10-11   

27.-31. jan Verkefnavinna-
reikistjörnur 

  

3.-7. feb Verkefnavinna-
reikistjörnur 

  

10.-14. feb Stjörnuhiminn bls. 12-14   

17.-21.feb Jörðin og tunglið bls. 15-21   

24.-28. feb Jörðin og tunglið bls. 15-21   

2.-6. mars Jörðin tekur breytingum                      
bls. 22-27 

  

9.-13. mars Myndun Íslands bls. 28-31   

16.-20. mars Myndun Íslands bls. 28-31   
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23.-27. mars Upprifjun   

30.-3. apríl Upprifjun Könnun úr Auðvitað Greint frá stöðu jarðar í 

alheiminum, sólkerfinu okkar, 

reikisstjörnum.  

 

Lýst áhrifum manna á náttúru 

og manngert umhverfi. 

 

Þekkt jarðsöguna og áttað sig á 

að breytingar á yfirborði jarðar.  

6.-10. apríl PÁSKALEYFI   

13.-17. apríl Landmótun bls. 32-37 
 

  

20.-24. apríl Landmótun bls. 32-37 
 

  

27.-1. maí Ytri öfl bls. 38-46 
 

  

4.-8. maí Ytri öfl bls. 38-46 
 

  

11.-15. maí Upprifjun Könnun úr Auðvitað Lýst lofslagi og veðri á Íslandi. 
 
Sagt frá myndun og mótun 
Íslands og hugsanlegri þróun 
þess í framtíðinni.  
 
Notað vísindaleg vinnubrögð og 
gert sér grein fyrir mikilvægi 
nákvæmra vinnubragða við 
gerð athugana.  

18.-22. maí Verkefnavinna - Eldgos 

 
  

25.-29. maí Verkefnavinna - Eldgos 

 
  

1.-5. júní Verkefnavinna - Eldgos 

 
  

 


