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Kennsluáætlun  

 

Náttúrufræði – haust 2020 

5. bekkur 

Kennari:  Berglind Magdalena Valdimarsdóttir  

 Ólöf María 

 Þórdís Eva Sigurðardóttir   

 

Náttúrufræði 

Fyrir áramót vinnum við með bókina Náttúran allan ársins hring sem fjallar um náttúru og Líf á landi. Skoðað er hvernig 

lífríkið breytist eftir árstíðum og sýnt samhengi jafnt lífrænna sem lífvana þátta í náttúrunni. Komið er inn á fjölmörg atriði, 

svo sem veðurfræði, aðlögun, atferli, vöxt og æxlun lífvera.  

 

Leiðsagnarmat 

• Leiðsagnarmat er námsmat skipulagt sem hluti af námi hvers og eins.  
 

• Leiðsagnarmat er mat sem lagt er fyrir nemendur jafnt og þétt allt skólaárið með það að markmiði að nota 
niðurstöðurnar til að bæta námsárangur og kennslu. Matið nýtist þannig bæði kennurum og nemendum allt 
námsárið. 

 

• Kennarinn getur notað niðurstöðurnar til að bæta og ígrunda eigin kennslu, kennsluaðferðir, matsaðferðir, 
skráningu og upplýsingagjöf.  

 

• Fyrir nemandann felur matið í sér sjálfsskoðun. Hann fær leiðir til þess að velta fyrir sér eigin námi, taki þátt í 
gagnkvæmri endurgjöf með kennara sínum og gera áætlanir um frekara nám út frá eigin forsendum.  

 

• Markmið með leiðsagnarmati er að efla námsvitund nemenda og þar með ábyrgð þeirra og sjálfstæði. 
 

Stefna og reglur námsgreinarinnar / eða árgangsins / stigsins: 

Samskipti einkennast af virðingu og góðum samskiptum  

Mæting á réttum tíma  

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 

Ritstuldur  

Ábending um hjálpargögn fyrir 
nemendur 

 

Skyldur nemenda mæta undirbúnir í tíma, hafa farsíma og önnur tæki í töskum eða í símateppi og fylgja 
fyrirmælum. 

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

Stoðþjónusta nemenda  

 
 

Tímabil Náms- og viðfangsefni Námsmat Hæfniviðmið 

24. ágúst – 

28. ágúst 

Hvað er planta 

Náttúran allan ársins hring: bls. 

5-7, 

 -Sagt frá einkennum nokkurra 

plantna og dýra og greint frá 

stöðu þeirra í náttúrunni, 

tengslum þeirra innbyrðis og við 

umhverfi sitt. 

31. ágúst. –  

4. sept. 

 

Íslenskar plöntur -algengar 

íslenskar plöntur 

Farið út að skoða algengar 

íslenskar plöntur Unnið í 

vinnubók, hlutverk róta 

 

7. sept. –  

11. sept. 

plöntuhlutar -þjóðarblóm 

Íslendinga, holtasóley 

Plöntugreining, unnið í vinnubók 

hlutverk blóma 
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14. sept. –  

18. sept. 

- plöntuhlutar  

- sumarhiti 

Náttúran allan ársins hring: bls. 

8-9, 

Sumarhiti, tilraunir, 

vatnsuppgufun, vatnshringrás 

Unnið í vinnubók hlutverk 

stönguls og frævun 

  

 

21. sept. –  

25. sept. 

Náttúran allan ársins hring: bls. 

10-12, 

-plöntuhlutar  

-hitastig,  

áhrif hita 

Tilraunir, unnið í vinnubók 

hlutverk laufblaða 

 

28. sept. –  

2. okt. 

Náttúran allan ársins hring: bls. 

13-15 

-fæðukeðjur -einærar, tvíærar 

og fjölærarplöntur 

 -Lýst ólíkum búsvæðum Íslandi. 

5. okt.-  

9. okt. 

- Byrjað er á að vinna með 

hringrás vatns 

 

Byrjum á tilraun um hringrás 

vatns, vinnum ritunarverkefni 

um hringrás vatnsdropa. 

 

 

Tímabil Náms- og viðfangsefni Námsmat Hæfniviðmið 

12. okt.-  

16. okt. 

Náttúran allan ársins hring bls. 

17-24,  

-haust vindar, hvar er skjólið -

plöntur búa sig undir veturinn 

Nemendum kynnt námsmat 

vinnuhefti. Unnið í heftið, 

gerðar tilraunir. 

 

19. okt.-  

23. okt. 

Náttúran allan ársins hring: bls. 

25-30 

- dýr búa sig undir veturinn 

Nemendur velja sér dýr og vinna 

í hópum myndrænt og skriflegt 

 

26. okt.-  

30. okt. 

Náttúran allan ársins hring: bls. 

25-30 

- dýr búa sig undir veturinn 

Nemendur velja sér dýr og vinna 

í hópum myndrænt og skriflegt 

Verkefni lokið með námsmati 

nem. og kennara 

-Útskýrt aðlögun lífvera að 

umhverfinu og hvernig hún gerir 

þær hæfari til að lifa af og fjölga 

sér. 

-Sagt frá einkennum dýra og 

plantna greint frá stöðu þeirra í 

náttúrunni, tengslum þeirra 

innbyrðis og við umhverfi sitt. 

2. nóv.-  

6. nóv. 

Vetur. Náttúran allan ársins 

hring bls. 31-36. 

• kynnist eiginleikum vatns með 

athugunum og skilji hvernig 

úrkoma myndast • geri sér grein 

fyrir mismunandi veðurfari. 

-Lesið, skrifað og sagt frá 

hugtökum í náttúruvísindum í 

máli og myndum. 

9. nóv.-  

13. nóv. 

Vetur – fengitími, fiskar, 

smáfuglar. Náttúran allan ársins 

hring bls. 37-43. 

• kynnist og fylgist með hegðun 

dýra svo sem æxlun. • Ræði 

hvernig ólíkar dýrategundir 

annast afkvæmi sín. • Læri að 

litir lífvera gegna hlutverki í 

lífbaráttu þeirra. 

 

16. nóv.-  

20. nóv. 

Vor – birta. Náttúran allan ársins 

hring bls. 44- 48 

• geti lýst á einfaldan hátt 

hvernig ljós hreyfast og skuggar 

myndast. Búa til skuggamyndir. 

• Ræði um áhrif sólarljóssins á 

nánasta umhverfi, s.s. vatn, 

hitastig í skugga og í sólarljósi. 

 

23. nóv.-  

27. nóv. 

Vor – smádýr og fuglar. 

Náttúran allan ársins hring bls. 

48-53 

geri sér ljóst að lífverur eiga sér 

kjöraðstæður. • geri sér grein 

fyrir nauðsyn þ.e.s. að fuglar 

liggi á hreiðrum. 

 



 
 

3 
 

30. nóv.-  

4. des. 

Vor – fiskar, lömb, 

hunangsflugur.  

Náttúran allan ársins hring bls. 

54-56 

  

7. des.-  

11. des. 

Sumarið - Náttúran allan ársins 

hring bls. 58-61 

• læri um frævun. • Ræði og 

kanni gögn um helstu fugla í 

heimabyggð og kynnist 

sérkennum þeirra; söng, gerð 

nefs og fóta, vængjum og 

fjöðrum. 

 

14. des.-  

18. des. 

Myndbreyting Náttúran allan 

ársins hring bls. 62-63 

Maðurinn og áhrif hans á 

náttúruna. 

• viti hvað felst í myndbreytingu 

skordýra. 

-Gert grein fyrir hlutverki 

mannsins í náttúrunni og 

hvernig lífsafkoma hans byggist 

á verndun hennar. 

-Sagt frá reynslu sinni og 

upplifun af lífverum í 

náttúrulegu umhverfi.  

 

 

 

 


