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  Kennsluáætlun – vor 2021 
Námsgrein: Náttúruvísindi - 5. bekkur. 

Kennari: Sigurbjörg Alfonsdóttir 

Tímabil Efnisþættir - inntak Námsgögn Námsmat 

 
 

  
 
 

4.-8. jan 
 

Uppfinningamenn og konur. Umfjöllun og spjall um uppfinningafólk 
liðinna alda. 
Myndbönd, bækur, spjaldtölvur.  
Veggspjöld unnin í hópavinnu. 

Virkni og vinnubrögð. 

11.-16. jan Áfram unnið með uppfinningafólk. Unnið áfram með veggspjöld. Virkni og vinnubrögð. 

18. jan. Skipulagsd. 
-22. jan 

Bylgjuhreyfingar. Bylgjur á vatni.  
Hljóð. Hvernig myndast hljóð? 
 

Bókaflokkurinn Auðvitað – Á ferð og 
flugi. Helgi Grímsson. 
YouTube myndband sem sýnir 
bylgjuhreyfingar;  
Spjaldtölvur, gagnvirkar æfingar í 
forritinu www.phet.colorado.edu 

Virkni og vinnubrögð. 

25. jan. - 29. jan. Bylgjur, tíðni, tónhæð og hljóðstyrkur. Bókaflokkurinn Auðvitað – Á ferð og 
flugi. Helgi Grímsson.  
YouTube myndbönd. 

Virkni og vinnubrögð. 

1.- 
5. feb. Foreldrad. 

Veður. Veðrið á Íslandi.  
Veðurfar á jörðinni. Veður á Íslandi. 

Kveikja; Krossglíma; Veður á Íslandi. 
Blikur á lofti. Námsgagnastofnun. 
Vinnublað um loftslag á Íslandi. 

Virkni og vinnubrögð. 

 
 
8. – 12.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Úrkomumælir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemendur búa til sinn eigin 
úrkomumæli úr gosflösku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Virkni og vinnubrögð. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.phet.colorado.edu/
http://www.phet.colorado.edu/
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15.-19. feb Vatnsgufa.  
Rakamettun og daggarmark. 
Ský og úrkoma. 
Ský og skýjaathuganir.  

Námsgagnastofnun. Blikur á lofti.  
Vinnublað; mismunandi ský teiknuð.  
Umræður um ský. 
Horft á myndband á YouTube um 
mismunandi skýjagerðir:  
Myndbönd af YouTube. 
Veðurstofa Íslands.  

Virkni og vinnubrögð. 

22. feb.-23. feb. 
Vetrarleyfi 
24. – 26. feb. 

 
 
Vindur og vindáttir. Vindrós. Vindhraði.  

 
Námsgagnastofnun. Blikur á lofti.  
YouTube myndband um vindorku. 
 

Virkni og vinnubrögð. 

8.-12. mars 

Veðurathugun. Veðurkort skoðað á vedur.is.  
 

Námsgagnastofnun. Blikur á lofti.  
www.vedur.is veðurkort skoðuð. 
Farið út í veðurathugun. Ský skoðuð, 
vindátt könnuð, giskað á vindhraða 
(m/s) hiti mældur. 

Virkni og vinnubrögð. 

15. –  
19. mars skipul.d. 

Vettvangsferð. Umhverfisskoðun. Hvað býður hverfið upp á, 
og spáir í hvaða þættir gætu hugsanlega raskað jafnvægi 
þess. Þarf/má kannski að gera einhverjar breytingar – 
hverjar. Íhugar hvernig þróun hverfisins gæti hugsanlega 
orðið næstu 50 árin. Íhugaðar hugmyndir fyrir hverfið með 
tilliti til verndunar gróðurs, dýralífs og útivistar. 

Farið út, spáð og spekúlerað. 
Hópavinna. 
Hugmyndir unnar myndrænt á 
veggspjöld eða á spjaldtölvur. 

Virkni og vinnubrögð. 

22. - 
26. mars listahátíð 

Unnið áfram með vinnu s.l. viku. 
Hugmyndir unnar myndrænt á 
veggspjöld eða á spjaldtölvur. 

Virkni og vinnubrögð. 

27. mars – 5. apríl Páskaleyfi   

6.-9. apríl 
Unnið áfram með vinnu síðustu viku fyrir páskaleyfi. 

Hugmyndir unnar myndrænt á 
veggspjöld eða á spjaldtölvur. 

Virkni og vinnubrögð. 

12. – 16. apríl 
Umræður um lífsskilyrði manna, hvað er nauðsynlegt og hvað 
óþarfi og hvaða þættir geta raskað lífsskilyrðum þeirra. 

Umræður. Para eða hópavinna. 
Kappræður: Þarfi og óþarfi fyrir 
lífsskilyrðum manna. 

Virkni og vinnubrögð. 

19. – 23. apríl 
22. apríl sumard.1. 

Fataeign nemenda. Nauðsynlegt/ónauðsynlegt. 
Hvar eru fötin framleidd. 

Myndband sem sýnir hvernig fataefni 
eru framleidd. 
 

Virkni og vinnubrögð. 

26. - 30. apríl 
Líkaminn. Helstu líffæri skoðuð og starfsemi þeirra. 

Para- eða hópvinna. Texti lesinn. Unnið 
myndrænt á veggspjöld. 

Virkni og vinnubrögð. 

3. – 7. maí 
Líkaminn. Helstu líffæri skoðuð og starfsemi þeirra. 

Para- eða hópvinna. Texti lesinn. Unnið 
myndrænt á veggspjöld. 

Virkni og vinnubrögð. 

 
10.  – 14. maí 

 
Líkaminn. Helstu líffæri skoðuð og starfsemi þeirra. 

  
Virkni og vinnubrögð. 

http://www.vedur.is/
http://www.vedur.is/
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13. maí 
uppstign.d. 
 

Para- eða hópvinna. Texti lesinn. Unnið 
myndrænt á veggspjöld. 

17.  – 21. maí 
 

Fuglar. Fuglar sem algengir eru í hverfinu skoðaðir á 
Fuglavefnum. Fuglaskoðun - farið út og leitað af fuglum og 
reynt að finna út úr því  af hvaða tegund þeir eru með hjálp 
sjónauka og fuglahandbókum. Niðurstöður skráðar. 
Hópavinna. 

Fuglavefurinn. Fuglahandbækur. 
Sjónaukar. Vinnublöð. 

Virkni og vinnubrögð. 

25. – 28. maí 
24. maí 2. í Hvítas. 

Nemendur velja sér fugl til að vinna nánar með og aflar sér 
upplýsinga um hann bæði lifnaðarhætti og sérkenni. 

Fuglavefurinn. Fuglabækur. Power Point 
glærur gerðar. 

Virkni og vinnubrögð. 

31. maí – 4. júní Nemendur velja sér fugl til að vinna nánar með og aflar sér 
upplýsinga um hann bæði lifnaðarhætti og sérkenni. 

Fuglavefurinn. Fuglabækur. Power Point 
glærur gerðar. 

Virkni og vinnubrögð. 

7. – 9. júní  
Þemadagar. 
Skólalok. 

 

Sumarleyfi. 
Takk fyrir veturinn og gleðilegt sumar 

😊 

 


