
 
 
 

Kennsluáætlun  

 
Samfélagsgreinar, náttúrugreinar og upplýsingartækni – haust 2020 

7. bekkur, 6 vikustundir  

Kennarar:  Elsa Gissurardóttir Elsa.gissurardottir@rvkskolar.is  

Kristjana Jónsdóttir Kristjana.g.jonsdottir@rvkskolar.is 

Kristrún Bragadóttir Kristrun.bragadottir@rvkskolar.is 

 

 

Samfélagsgreinar 

Samfélagsgreinar eru þær greinar sem fjalla um samfélög og menningu á upplýsandi og gagnrýninn 

hátt. Þær eiga sér grundvöll í þeirri skyldu hvers samfélags að fræða nemendur um gildi eins og 

jafnrétti, lýðræði, umhyggju og virðingu og þýðingu þessara gilda fyrir farsælt líf. 

 

Kennslubækur: Búddhatrú, Hindúatrú, Evrópa ásamt vinnubók.  

 

Náttúrugreinar 

Náttúrufræði í 7. bekk skiptist í nokkrar greinar; lífvísindi, eðlisvísindi, jarðvísindi og umhverfisfræði. 

Þessar greinar fléttast saman og mynda eina heild. Í líffræðihlutanum verður lögð áhersla á lífríkið í 

sjó og fersku vatni. Í eðlisfræðinni fá nemendur að kynnast grunnhugtökum efnafræðinnar, varma og 

orku.  

Kennslubækur: Lífríkið í sjó, Lífríkið í fersku vatni og Auðvitað 3 

Vefefni: Hreint haf 

 

 

Stefna og reglur námsgreinarinnar / eða árgangsins / stigsins: 

Samskipti einkennast af virðingu og góðri samvinnu nemenda og kennara 

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 

Ritstuldur verður ekki liðinn  

Ábending um hjálpargögn 
fyrir nemendur 

Hljóðbækur og flettibækur á www.nams.is og classroom  

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 

Stoðþjónusta nemenda á www.nams.is, undir námsefni – samfélagsgreinar eða náttúrugreinar er 
hægt að hlusta á hljóðbækur 
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Tímabil Náms- og viðfangsefni Námsmat Hæfniviðmið 

24. ágúst – 2. 

október 

 

24.-25. sept. 

Samræmd próf 

29. sept. 

Starfsdagur 

 

Lota 1. a. Trúarbrögð og 

upplýsingartækni 

Lota 1. b. Lífríkið í sjó og 

upplýsingartækni 

Lota 1. c. Lífríkið í fersku 

vatni og upplýsingartækni 

 

Verkefnavinna 

Könnun úr 

náttúrufræðihlutanum. 

- greint frá helstu atriðum í  

trú og uppruna hindúisma 

og búddisma, 

- þekkt til helgisiða, helgirita 

og helgidaga 

- tileinkað sér jákvæð 

viðbrögð  við fjölbreytileika 

mannlífs og trúarbragða,        

-lesið og skrifað um hugtök í 
náttúruvísindum,                    -
-lýst einkennum lífvera í og 
við vatn og sjó,                        -
-rætt tengsl á milli 
fæðukeðja og fæðuvefs,         
-útskýrt áhrif aðlögunar 
lífvera að umhverfinu á 
afkomu þeirra,                         
-lýst ólíkum vistkerfum í 
nágrenni sínu,                          
-greint frá ábyrgð sinni á 
verndun náttúrunnar og 
bent á leiðir til að bæta eigið 
umhverfi og náttúru 

23. september 

–18.desember 

 

29. september 

Starfsdagur 

 

21. október 

Foreldradagur 

 

22. – 26. 

október 

Vetrarfrí 

 

18. nóvember 

Starfsdagur 

 

 

Lota 2. Evrópa - 

landafræði 

Samþætting – 

landafræði/náttúrufræði/ 

upplýsingartækni/ 

 

 

Hreint haf/vefefni 

 

Evrópa-vinnubók. 

Könnun 

Verkefnavinna-veggspjald 

Kynning 

 

- skrifað og sagt frá  
  landsháttum, umhverfi, 
  auðlindum og stjórnarfari 
  Evrópuþjóða, 
- lýst ólíkri menningu og 
  tungumálum í Evrópu,   
- nýtt veraldarvefinn og  
  kennslubók til upplýsinga- 
  öflunar, 
- sagt frá og lýst náttúru-  
  ferlum sem hafa áhrif á land 
  og gróður,  
- áttað sig á hvernig loftslag 
  og gróðurfar hafa áhrif á 
  búsetu og lífsskilyrði,  
- gert grein fyrir nýtingu og 
  vernd auðlinda og 
  umhverfis, 
- unnið sjálfstætt og í hópi, 
- nýtt sér af öryggi    
mismunandi hug- og 
tækjabúnað við gerð 
verkefna, 
- beitt færni í notkun 
ritvinnsluforrita,beitt færni í 
notkun hugbúnaðar við 
myndvinnslu 
 

 

 



 
 
Símat fer fram í öllum tímum þar sem nemendur vinna mismunandi verkefni. Einnig eru nemendur 
metnir út frá hæfnimiðviðunum: 

• Unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í samskiptum 

• Komið fram við aðra af virðingu og kurteisi 

• Unnið vel og farið eftir fyrirmælum 
 

Annað:  

▪ Í námsmati er lögð áhersla á að nemendur séu virkir í tímum, fylgist vel með og séu forvitnir.  

▪ Mikilvægt er að sinna þeim verkefnum sem lögð eru fyrir sem og að verkefnum sé skilað á 

réttum tíma.  

▪ Ef nemandi lýkur ekki við verkefni í kennslustund þarf hann að ljúka þeirri vinnu heima. 

▪ Ef nemandi missir úr kennslustund þarf hann að afla sér upplýsinga um heimavinnu. 

▪ Ef nemandi missir af prófi er gert ráð fyrir að hann taki það í vikunni á eftir. 

▪ Mundu að þrautseigja er lykillinn að velgengni. 

▪ Verið óhrædd við að leita aðstoðar kennara ef eitthvað er óljóst. 

 

 


