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  Kennsluáætlun – haust 2019 
Náttúrufræði  2. bekkur. 

Tímabil Efnisþættir – inntak Námsgögn Námsmat 

 

26.8 – 13.9 

(3 vikur) 

 
Náttúra Íslands 

• nemandi lærir um hvali 

• nemandi lærir að atferli dýra þjónar ákveðnum 
tilgangi t.d. ferðalög milli landa eftir árstíðum 

• nemandi kynnist mismunandi hegðun og atferli 
dýra sem skiptir skiptir máli í lífi þeirra sem getur 
haft úrslitaáhrif á velferð þeirra 

• nemandi flokkar úrgang og skilur mikilvægi þess 

• nemandi lærir að endurnýta ýmsar afurðir 

• t.d. í pappamassa hvalagerð 
 

 
Samþætting námsgreina 

• íslenska, bókin Hvalir 
 

 

Bókin Hvalir 

Ljósritað efni 

 

 

 

Leiðsagnarmat: 

kennari fylgist með og 

metur hæfni nemenda til 

að tjá sig , hlusta á talað 

mál og taka þátt sem 

áhorfandi. 

 

 

 

 

16.9– 18.10 

(5 vikur) 

 
Lífsskilyrði manna 
 

• nemandi lærir um mikilvægi þess að útbúa sig í 
samræmi við veður og árstíma 

• nemandi kynnist hitamæli og að lesa af honum 

• nemandi kynnist hugtökum yfir veður 
 
 
 

 

Ljósritað efni 

 

 

Leiðsagnarmat: 

kennari fylgist með og 

metur hæfni nemenda til 

að tjá sig , hlusta á talað 

mál og taka þátt sem 

áhorfandi. 
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21.10 – 15.11  

(4 vikur - 

foreldradagur 

23.10 og 

vetrarleyfi 24.10-

28.10) 

 

Náttúra Íslands 

• Nemandi lærir um köngulær 

• nemandi lærir að atferli dýra þjónar ákveðnum 

tilgangi 

• nemandi kynnist mismunandi hegðun og atferli 

dýra sem skiptir skiptir máli í lífi þeirra sem getur 

haft úrslitaáhrif á velferð þeirra 

Samþætting málsgreina 

• íslenska, bókin Köngulær lesin 

 

 

bókin Köngulær 

 

 

Leiðsagnarmat: 

kennari fylgist með og 

metur hæfni nemenda til 

að tjá sig , hlusta á talað 

mál og taka þátt sem 

áhorfandi. 

 

 

 

18.11 – 20.12 

(5 vikur - 

skipulagsdagur 

19.11) 

Að búa á jörðinni 

• nemandi framkvæmir ýmsar tilraunir 

einstaklingslega og í hópum 

• nemandi skoðar form hluta, flokkar, mælir og 

ræðir eiginleika og notagildi 

 

 

Ljósritað efni 

 

Leiðsagnarmat: 

kennari fylgist með og 

metur hæfni nemenda til 

að tjá sig , hlusta á talað 

mál og taka þátt sem 

áhorfandi. 

 


