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  Kennsluáætlun – vor 2022 
Námsgrein: Náttúrufræði 

Bekkur: 5. bekkur 
Kennarar: Elín Björg 

Tímabil Efnisþættir - inntak Námsefni Námsmat 

 
3.-7. janúar 

Blóðrásarkerfið, æðar og hjartað. Nemendur fræðast 
um starfsemi og hlutverk blóðráarkerfis. 

Náttúrulega 1 lesbók 
Náttúrulega 1 vinnubók, myndbönd. 

 
Virkni og vinnubrögð 
símat 

10.-14. janúar Öndunarfærin. Nemendur læra um starfsemi og 
hlutverk, lungna og þindar. Læra hugtök eins og súrefni 
og koltvísýringur. 

Náttúrulega 1 lesbók 
Náttúrulega 1 vinnubók 

Virkni og vinnubrögð 
símat 

17.-21. janúar 
Sjón, sjóngallar ljós og linsur. 

Náttúrulega 1 lesbók 
Náttúrulega 1 vinnubók, tilraunir. 

Virkni og vinnubrögð 
símat 

24.-28. janúar Tækni og nýsköpun. Nemendur læra um tækninýjungar 
og nýsköpunarferlið. 

Náttúrulega 1 lesbók 
Náttúrulega 1 vinnubók, myndbönd. 

Virkni og vinnubrögð 
símat 

31.-04. febrúar Matargerð þá og nú. Nemendur læra um gamlar hefðir í 
matarmenningu. 

Náttúrulega 1 lesbók 
Náttúrulega 1 vinnubók, myndbönd. 

Virkni og vinnubrögð 
símat 

7.-11. febrúar Hafstraumar og loftstraumar. Nemendur læra um 
lofthjúpinn, ólíkar gerðir loftslags og veðurathuganir. 

Náttúrulega 1 lesbók 
Náttúrulega 1 vinnubók, myndbönd. 

Virkni og vinnubrögð 
símat 

14.-16. febrúar Lofthjúpur og hvolf. Nemendur læra um mismunandi 
hvolf og ósonlagið. 

Náttúrulega 1 lesbók 
Náttúrulega 1 vinnubók, myndbönd. 

Virkni og vinnubrögð 
símat 

17.-18. febrúar VETRARLEYFI   

21.-25. febrúar Loftslag og loftslagsbreytingar, gróðurhúsaáhrif. 
Nemendur læra um mismunandi loftslag og hvaða áhrif 
gróðurhúsaáhrif hafa á líf á jörðinni. 

Náttúrulega 1 lesbók 
Náttúrulega 1 vinnubók 

Virkni og vinnubrögð 
símat 

28.-04. Mars Veður og veðurfræði. Nemendur læra hugtök úr 
veðurfræði og að lesa í veðurspá. 

Náttúrulega 1 lesbók 
Náttúrulega 1 vinnubók, myndbönd. 

Virkni og vinnubrögð 
símat 

7.-11. Mars Veður og veðurfræði. Nemendur læra hugtök úr 
veðurfræði og að lesa í veðurspá. 

Náttúrulega 1 lesbók 
Náttúrulega 1 vinnubók, myndbönd 

Virkni og vinnubrögð 
símat 
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14.-18. Mars 
Hitastig og mælingar. 

Náttúrulega 1 lesbók 
Náttúrulega 1 vinnubók 

Virkni og vinnubrögð 
símat 

21.-25. Mars 
Hitastig og mælingar 

Náttúrulega 1 lesbók 
Náttúrulega 1 vinnubók 

Virkni og vinnubrögð 
símat 

28.mars-1. apríl 
22. mars 
starfsdagur 

Könnun og verkefni/ v  
 

4.-8. apríl Gróðurlendi og mólendi. Nemendur fræðast um 
mismunandi tegundir gróðurlenda og lífvera þeirra. 

Náttúrulega 1 lesbók 
Náttúrulega 1 vinnubók 

Virkni og vinnubrögð 
símat 

11.-15. apríl Páskaleyfi   

18.-22. apríl 
18. apríl annar í 
páskum. 21. apríl 
sumardagurinn 
fyrsti. 
 

Graslendi og blómlendi Nemendur fræðast um 
mismunandi tegundir gróðurlenda og lífvera þeirra. 

Náttúrulega 1 lesbók 
Náttúrulega 1 vinnubók 

Virkni og vinnubrögð 
símat 

25.-29. apríl Skóg og kjarrlendi. Nemendur fræðast um mismunandi 
tegundir gróðurlenda og lífvera þeirra. 

Náttúrulega 1 lesbók 
Náttúrulega 1 vinnubók 

Virkni og vinnubrögð 
símat 

2.-6. maí Barr- og laufskógar. Nemendur fræðast um landgræðslu 
og skógrækt. 

Náttúrulega 1 lesbók 
Náttúrulega 1 vinnubók 

Virkni og vinnubrögð 
símat 

9.-13. maí  
Manngerð vistkerfi 

Náttúrulega 1 lesbók 
Náttúrulega 1 vinnubók, myndbönd. 

Virkni og vinnubrögð 
símat 

16.-20. maí Útikennsla   

23.-27. maí 
26. maí 
uppstigningardagur 

Útikennsla  
 

31. maí-04. júní Vettvangsferðir   

07.-11. Júní Vettvangsferðir   

 SKÓLASLIT   

    


