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  Kennsluáætlun – vor 2019 
Náttúrufræði: 1. bekkur. 

Tímabil Efnisþættir – inntak Námsgögn Námsmat 

7.1 - 25.1             

(3 vikur – 

skipulagsdagur 

21.1) 

Lífsskilyrði manna 

• nemandi lærir um líkamann, líffæri mannsins og 
hlutverk þeirra á fjölbreyttan hátt. 

• nemandi lærir að bera virðingu fyrir eigin líkama 
sem og annarra á fjölbreyttan hátt. 
 

Náttúra Íslands 

• nemandi kynnist og vinnur með fiska í sjónum 
➢ nemendur vinna saman að stórum fiskum 
➢ nemandi býr til fiskabók 

 
Samþætting námsgreina 

• íslenska, lesum og lærum um norðurljósin og 
næturdýr  
 

bókin Komdu og skoðaðu líkamann 

ljósritað efni 

bókin Saga um nótt 

bókin Regnbogafiskurinn 

Leiðsagnarmat: Kennari 

fylgist með, leiðbeinir og 

metur virkni nemenda í 

samvinnu og 

einstaklingslega 

28.1 – 8.2                  

(2 vikur – 

foreldradagur 

30.1) 

Lífsskilyrði manna 

• nemandi lærir um líkamann, líffæri mannsins og 
hlutverk þeirra á fjölbreyttan hátt. 
nemandi lærir að bera virðingu fyrir eigin líkama 
sem og annarra á fjölbreyttan hátt. 

bókin Komdu og skoðaðu líkamann 

ljósritað efni 

Leiðsagnarmat: Kennari 

fylgist með, leiðbeinir og 

metur virkni nemenda í 

samvinnu og 

einstaklingslega 

11.2 – 22.2                 

(2 vikur) 

Lífsskilyrði manna 

• nemandi lærir um líkamann, líffæri mannsins og 
hlutverk þeirra á fjölbreyttan hátt. 
nemandi lærir að bera virðingu fyrir eigin líkama 
sem og annarra á fjölbreyttan hátt. 
 

bókin Komdu og skoðaðu líkamann 

ljósritað efni 

bókin Þrír litlir grísir 

Leiðsagnarmat: Kennari 

fylgist með, leiðbeinir og 

metur virkni nemenda í 

samvinnu og 

einstaklingslega 
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Náttúra Íslands 

• nemandi vinnur fjölbreytt verkefni í tengslum við 
söguna um úlfinn og grísina þrjá, umhverfi 
sögunnar og byggingarefni kofanna sem þeir 
byggja 

 
Samþætting námsgreina 

• íslenska, nemandi vinnur með úlfinn og grísina 
þrjá, mismunandi byggingarefni (strá, timbur, 
steinn) og umhverfið í sögunni 
 

25.2 – 8.3             

(2 vikur – 

vetrarleyfi 25.-

26.2 og 

öskudagur 6.3) 

Lífsskilyrði manna 

• nemandi lærir um líkamann, líffæri mannsins og 
hlutverk þeirra á fjölbreyttan hátt. 
nemandi lærir að bera virðingu fyrir eigin líkama 
sem og annarra á fjölbreyttan hátt. 
 

Heilbrigði umhverfisins 

• nemandi vinnur ýmis verkefni er tengjast 
nærumhverfi skólans 

• nemandi kynnist hverfinu sínu, borginni sinni og 
landinu sínu 

 

bókin Komdu og skoðaðu líkamann 

bókin Kostuleg kort og gröf 

ljósritað efni 

Leiðsagnarmat: Kennari 

fylgist með, leiðbeinir og 

metur virkni nemenda í 

samvinnu og 

einstaklingslega 

11.3 – 12.4           

(5 vikur – 

skipulagsdagur 

19.3,  

furðufatadagur 

12.4)  

Náttúra Íslands 

• nemandi kynnist hrafninum og öðrum algengum 
fuglategundum á Íslandi 

 
Heilbrigði umhverfisins 

• nemandi kynnist flokkun úrgangs 

• nemandi lærir um mikilvægi þess að bera 

virðingu fyrir lífríkinu 

bókin  Hrafnar 

 

Leiðsagnarmat: Kennari 

fylgist með, leiðbeinir og 

metur virkni nemenda í 

samvinnu og 

einstaklingslega 
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• nemandi skoðar áhrif sín á umhverfið og hvað 

hann geti gert til að vernda það 

Að búa á jörðinni 

• nemandi skoðar steina út frá stærð, lögun, áferð 

og þyngd  

Samþætting námsgreina 

• stærðfræði, nemandi býr til súlurit t.d. út frá 

rannsókn sinni á steinum, stærð þeirra, lögun, 

áferð og þyngd 

23.4 – 10.5            

(3 vikur – 25.4 – 

sumardagurinn 

fyrsti og 1.5) 

Að búa á jörðinni 

• nemandi vinnur með hugtökin hiti, kuldi, frost, 
flóð og fjara 
 

Samþætting námsgreina 

• íslenska, skoðum hugtök náttúrufræðinnar út frá 
andheitum og samheitum 

 

bókin Ég er klárastur 

ljósritað efni 

Leiðsagnarmat: Kennari 

fylgist með, leiðbeinir og 

metur virkni nemenda í 

samvinnu og 

einstaklingslega 

13.5 – 7.6              

(4 vikur –  

skipulagsdagur 

20.5,  þemadagar 

21.-23.5, 

uppstigningardag

ur 30.5 og 

skólaslit 7.6) 

Náttúra Ísland 

• nemandi kynnist algengum trjátegundum og 

gróðri á Íslandi 

• nemandi kynnist dýrunum í sveitinni  

Samþætting námsgreina 

• íslenska, nemendur vinna ýmis ritunarverkefni 

um dýrin og lífið í sveitinni 

bækur um húsdýr og sveitina 

ljósritað efni 

gagnvirkt efni 

 

Leiðsagnarmat: Kennari 

fylgist með, leiðbeinir og 

metur virkni nemenda í 

samvinnu og 

einstaklingslega 


