
Birt með fyrirvara um breytingar 
 

Foldaskóli 2021-2022  -  4. bekkur 
Námsáætlun – náttúrufræði 

 
Kennarar: Anna Sigurmundsdóttir og Magnea G. Hjálmrasdóttir. 

Tímar: 2 á viku 

Námsefni: Komdu og skoðaðu hringrásir, Hvalir, Refurinn, Hrafninn, Náttúran allan ársins hring, ýmis sérútbúin verkefni, kennsluvefir, 

fróðleikur af netinu, valdar fræðibækur og myndbönd.  

Einnig eru nemendur þjálfaðir í að afla upplýsinga.  

Nám og kennsla:  

Meginmarkmið eru: 

Að nemendur 

• sýni áhuga og frumkvæði við öflun upplýsinga 

• átti sig á umhverfi sínu bæði úti og inni, rati um það og læri að fara eftir 

leiðbeiningum 

• læri um hringrás vatnsins, lífsferla, ljóstillífun og fæðukeðjuna. 

Hæfniviðmið eru þjálfuð með fjölbreyttum kennsluaðferðum og vinna nemendur margvísleg verkefni til námsmats, jafnt einstaklingsverkefni 

sem og verkefni unnin í pörum og hópum. Í 4. bekk er stuðst við Byrjendalæsi í kennslu.  

Innlagnir, einstaklingsvinna, paravinna og hópvinna.   

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. 

 

Nemendur á yngsta stigi í Foldaskóla fá árangur sinn metinn með fjórum táknum: framúrskarandi hæfni,  hæfni náð, þarfnast þjálfunar,     

hæfni ekki náð. 
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Haustönn og vorönn 
Hæfniviðmið - Lotur – viðfangsefni Námsmat 

Að nemendi: 
-  geti útskýrt hvernig tækni hefur áhrif á 
lífsgæði íbúa og umhverfi þeirra 
-geti greint á milli ólíkra sjónarmiða sem 
varða málefni daglegs lífs 
-geti gert sér grein fyrir hvernig maðurinn er 
hluti af náttúrunni og lífsafkoma hans byggist 
á samspilinu við hana 
- geti sagt frá og framkvæmt með 
hversdagslegum hlutum einfaldar athuganir 
úti og inni 
-geti skráð atburði og athuganir, s.s. með 
ljósmyndum, teikningum, eigin orðum og 
sagt frá þeim 
-geti tekið þátt í að skoða, greina og bæta 
eigið umhverfi og náttúru 
-geti lýst breytingum á náttúru Íslands eftir 
árstíðum og áhrifum þeirra á lífsskilyrði fólks 
-geti útskýrt mikilvægi hreyfingar, hreinlætis, 
hollrar fæðu og svefns 
-geti útskýrt fæðukeðjur 
- geti fjallað um samspil manns og náttúru 
-geti  flokkað úrgang 
- geti flokkað gerviefni og náttúruleg efni eftir 
tilurð þeirra 
 

 

 

Efnisþættir 
Upplestur kennara, nemenda og annarra, 
framsögn, söngur, framkoma. 
 
 

 

Námsgögn 
Komdu og skoðaðu hringrásir, Náttúran allan 
ársins hring, Hvalir, Refir, Hrafninn, 
kennsluvefir, fróðleikur af netinu, valdar 
fræðslubækur og myndbönd. 

Leiðir að markmiðum: 
Hvert viðfangsefni er kynnt og rætt. Unnin 
eru valin verkefni hverju sinni sem 
eru t.d. í formi: ritunarverkefna, myndrænnar 
sköpunar, spurninga úr efni, hópvinnu og 
samþætt verkefni. Aðferðir Byrjendalæsis  
s.s. gagnvirkur lestur, lykilorð og 
orðhlutavinna og hugtakakortagerð eru 
notaðar til að kryfja texta og dýpka skilning 
nemenda á viðfangsefninu. Spil og 
leikir notaðir til að efla skilning á nýjum 
hugtökum og staðreyndum. 
Vefefni og upplýsingaleit notuð í kennslunni. 
Vettvangsferðir og útikennsla eru 
tengd efnisþáttum náttúrufræðinnar. 
 
Námsmat 
Leiðsagnarmat og símat.  
Virkni nemenda í kennslustundum er metin 
til umsagna. 
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