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Námsáætlun – námsgrein náttúru- og umhverfismennt 

 

Kennarar: Ragnheiður M. Baldursdóttir og Svava A. Kristjánsdóttir. 
Námsefni: Náttúru- og umhverfismennt:  Líf á landi, Auðvitað- heimilið, myndbönd og annað fræðsluefni. 
Nám og kennsla: Með kennslu í  náttúrufræðigreinum er leitast við að efla þekkingu og leikni sem og viðhorfum til náttúru, tækni, samfélags 
og umhverfis. Þannig eykst færni þeirra að til að hafa áhrif á umhverfi sitt og bæta það. Nemendur takast á við fjölbreytt verkefni, ýmist 
einstaklings-, para- eða hópaverkefni. 
Kenndar eru 3 stundir á viku 
Námsmat:  Í Foldaskóla er leitast við að námsmat sé leiðbeinandi og nái utan um fjölbreytta hæfni nemenda. Unnið er út frá hæfniviðmiðum 
Aðalnámskrár grunnskóla (2011). Í náms- og kennsluáætlunum kemur fram hvaða hæfniviðmið liggja til grundvallar hverri námsgrein. Í 
Mentor er hægt að fylgjast með framvindu námsins.  Hæfniviðmið eru lögð til grundvallar hverju verkefni/prófi. Kennari metur á faglegan 
hátt hæfni nemanda á hverju hæfniviðmiði fyrir sig og skráir í Mentor. Við lok skólaárs er gefið námsmat sem endurspeglar þá hæfni sem 
nemandi býr yfir. Nýjasta matið vegur þyngst en horft er til fyrra mats ef miklar sveiflur verða og ræður þá einföld sjóngreining kennara.  
Hafa ber í huga að hæfniviðmið geta haft mismikið vægi.

 
 
 
                      Ætlast er til að nemendur mæti tímanlega í kennslustund með öll gögn og  vinni þá heimavinnu sem lögð er fyrir hverju sinni. 
                                                                  Mikilvægt er að nemendur virði vinnufrið og geri ætíð sitt besta.  
                                                                 

 

 

 

 

 

 



Birt með fyrirvara um breytingar 
 

Haustönn  

Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Lotur - viðfangsefni Námsmat 

● kannað áreiðanleika heimilda 
              með því að nota bækur, netið 
              og aðrar upplýsingaveitur 

 
● tekið þátt í að skoða, skilgreina og 

bæta eigið umhverfi og náttúru.  
 

● sett fram og rætt niðurstöður 
athugana á skýran og skipulagðan 
hátt 
 

● dregið ályktanir af tilgangi flokkunar 
úrgangs 
 
 

● tekið eftir og rætt atriði í umhverfinu 
sínu, gert grein fyrir áhrifum þeirra á 
lífsgæði íbúa 
 

● lýst dæmum af áhrifum af gjörðum 
mannsins á náttúru og manngert 
umhverfi í heimabyggð og á Íslandi, 
sagt frá hugsanlegri þróun í 
framtíðinni 
 

● framkvæmt og útskýrt einfaldar 
athuganir úti og inni  
 

Kennslubókin, Líf á landi  
Lesa texta bókarinnar, aðalatriði skráð og 
farið yfir skýringarmyndir. 
Unnin verða fjölbreytt verkefni og mikil 
áhersla lögð á samvinnu og sjálfstæð 
vinnubrögð. Skólalóðin og næsta nágrenni 
verður nýtt eins og kostur er og gerðar 
stuttar athuganir til að auka tengingu við 
námsefnið. 
 

● Tré í nágrenni skólans greind.  
● Læri um byggingu trjáa, hvernig þau 

æxlast, flokkun þeirra í lauftré og 
barrtré og áhrif árstíða á tré. 
 

● Hópaverkefni um ljóstillífun. 
 

● Nemendur  þekki og  kynnist helstu 
fuglum skógarins og hvernig þeir eru 
aðlagaðir búsvæðinu. 
 

● Horfa á fræðslumyndband um 
hrossagauk: Í skýjunum skellur hans 
hlátur – Hrossagaukur (26 mín.)  

 
● Nota plöntu- og fuglavefinn til að 

auka þekkingu sína á fuglum og 

 
Tímaverkefni sem eru ýmist einstakling- eða 
paraverkefni. 
 
 
 
Paravinna: verkefni um fugla-   
búsetusvæði, farfugl/staðfugl. 
 
 
 
Símat fer stöðugt fram og er í formi 
leiðsagnarmats. 

https://im.infomentor.is/Assessment/ManageMatrixTemplate/ViewMatrixTemplate/430529
https://im.infomentor.is/Assessment/ManageMatrixTemplate/ViewMatrixTemplate/430529
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● hlustað á, metið og rætt hugmyndir 
annarra 
 

● gert grein fyrir eigin lífssýn og skilningi 
á samspili náttúrunnar, mannsins og 
heilbrigði eigin líkama 
 

● tekið þátt í að skoða, skilgreina og 
bæta eigið umhverfi og náttúru 
 

plöntum með því að hlusta á hljóð og 
horfa á myndbönd 
 

● Einstaklingsverkefni: Nemendur velja 
sér viðfangsefni um plöntur og fugla, 
myndskreyta og skrifa texta. 

 
● Horfa á myndband um Hagamús þar 

sem nemendur læra um lifnaðarhætti 
þeirra.   

 
● Pödduvefurinn hjá 

Náttúrufræðistofnun skoðaður.  
 

● Teikna upp fæðukeðjur.  

 

Vorönn  

Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Lotur - viðfangsefni Námsmat 

 
● sett fram og rætt niðurstöður 

athugana á skýran og skipulegan hátt 
● kannað áreiðanleika heimilda með því 

að nota bækur, netið og aðrar 
upplýsingaveitur 

● útskýrt texta um náttúruvísindi sér til 
gagns og farið eftir einföldum, 
munnlegum og skriflegum 
leiðbeiningum 

● hlustað á, metið og rætt hugmyndir 
annarra 

 
Kennslubókin er Auðvitað – Heimilið og 
stuðst verður við fjölbreyttar 
kennsluaðferðir, m.a. innlagnir, umræður, 
verkefnavinnu og tilraunir, 
kennslumyndbönd og vinnubókarvinnu. 
Ný hugsun: 

● Nýsköpun og nýsköpunarferlið 
● Nákvæmni í vinnubrögðum 
● Samstarf - verkaskipting 

Allt er úr einhverju 
● Frumeindir 

 
Tímaverkefni sem eru ýmist einstakling- hópa 
eða paraverkefni. 
 

● Tilraun verður gerð með sykur og vatn 

● Tilraun verður gerð hvort massi 
varðveitist við hamskipti, snjór og 
vatn 

 
Hópaverkefni - Plastið og við. 
Markmið verkefnisins er að vekja athygli 
nemenda á þeirri skaðsemi sem plastið hefur 
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● framkvæmt og útskýrt einfaldar 
athuganir úti og inni 

● útskýrt áhrif tækni og vísinda á líf 
fólks 

● lesið og skrifað um hugtök í 
náttúruvísindum 

● Sameindir 
● Frumefni 
● Efnasamband 

Efni hefur magn og massa 
● Rúmmál 
● Lítrar 
● Rúmmetrar 
● Massi og grömm 

Ólík efni - mismunandi hegðun 
● Hamskipti 
● Hitaþennsla 
● Leysni 

Varmi 
● Hitamælar 
● Eldurinn 
● Varmageislun 
● Einangrun 

Orka 
● Orkulindir á Íslandi 
● Vatnsafl og umhverfi 
● Orkusparnaður á heimilum 
● Ókeypis varmi 

Rafmagn 
● Stöðurafmagn 
● Rafstraumur 
● Rafhlöður og rafstraumur 
● Rafmagn getur verið hættulegt 

 
 

á okkar umhverfi. Nemendur fá frjálsar 
hendur með hugmyndaflug hvernig bæta má 
notkun á plasti. 
 

 
Símat fer stöðugt fram og er í formi 
leiðsagnarmats 

 

 


