
 
 

Kennsluáætlun haustið 2017-2018 
 

Fag: Náttúrufræði 

Bekkur:  5.bekkur 

Kennarar: Drífa Björk, Guðrún Ingibjörg, Hekla, Hrafnhildur 

 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

24.-25. ágúst 
Nemandi: 

 kynnist lífverum á landi og geri sér grein 
fyrir fjölbreytileika þeirra. 

 átti sig á að umhverfi landsins er mjög 
fjölbreytt, 

 læri um ólík gróðurlendi og landslag 

 geti lýst einkennum plantna og dýra, 
stöðu þeirra í náttúrunni, tengsl þeirra 
innbyrðis og við umhverfi sitt,  

 geti lýst ólíkum vistkerfum á heimaslóð 
eða við Ísland,  

 geti útskýrt hvernig aðlögun lífvera að 
umhverfinu gerir þær hæfari til að lifa af 
og fjölga sér 

Bókin Líf á landi kynnt  Virkni 50% 
Verkefni 50% 

 

Vika 2 

28. ágúst – 1.  sept 
 kynnist lífverum á landi og geri sér grein 

fyrir fjölbreytileika þeirra. 

Útiverkefni um smádýr 
kynnt 
Verkefni um smádýr 

Líf á landi, bls. 4 – 7 

 

 

 

Vika 3 

4. – 8. september 
 átti sig á að umhverfi landsins er mjög 

fjölbreytt, læri um ólík gróðurlendi og 
landslag 
 

Hraun Líf á landi bls. 8-15 

 

Vika 4 

11. – 15. september 
 Hraun Líf á landi bls. 8-15 

 



 
 

Vika 5 

18.-22. september 
 geti útskýrt texta um náttúruvísindi sér 

til gagns og farið eftir einföldum, 
munnlegum og skriflegum leiðbeiningum 

Skógur Líf á landi bls. 16-29 

 

Vika 6 

25.  – 29. September 

25. september 

 geti lýst einkennum plantna og dýra, 
stöðu þeirra í náttúrunni, tengslum 
þeirra innbyrðis og við umhverfi sitt 

Skógur Líf á landi bls. 16-29 

 
 

Vika 7 

2.  – 6. október 
 geti tekið eftir og rætt atriði í umhverfinu 

sínu,  

Jarðvegur - Valllendi Líf á landi bls. 30-43 

 
Vika 8 

9.  – 13. október 
 geti gert grein fyrir áhrifum þeirra á 

lífsgæði íbúa 

Jarðvegur - Valllendi Líf á landi bls. 30-43 

 
Vika 9 

16. – 20 október 

Starfsd./vetrarleyfi   

Vika 10 

23.  – 27. október 
 geti lýst einkennum plantna og dýra, 

stöðu þeirra í náttúrunni, tengslum 
þeirra innbyrðis og við umhverfi sitt 

Votlendi Líf á landi bls. 44-52 

 

 

Vika 11 

30. okt – 3. nóv 

2.nóv foreldraviðtöl 

 geti tekið eftir og rætt atriði í umhverfinu 
sínu,  

Votlendi Líf á landi bls. 44-52 

 
 

Vika 12 

6. – 10. nóvember 
 geti gert grein fyrir áhrifum þeirra á 

lífsgæði íbúa 

Mói Líf á landi bls. 54-61 

 
Vika 13 

13.  – 17. nóvember 
 Mói Líf á landi bls. 54-61 

 
Vika 14 

20. – 24. nóvember 
 Melar og berangur 

 
Líf á landi bls. 62-71 

 
Vika 15 

27. nóv – 1. des 
 Melar og berangur Líf á landi bls. 62-71 

 
Vika 16 

4.  – 8. desember 
 Upp til fjalla Líf á landi bls. 72-79 

 
Vika 17 

11.  – 15. desember 
 Upp til fjalla Líf á landi bls. 72-79 

 



 
 

Vika 18 

18.  – 20. desember 
20.des jólaball   

Vika 19 

4. - 5. janúar 

3. jan starfsdagur 

 geti lýst einkennum plantna og dýra, 
stöðu þeirra í náttúrunni, tengsl þeirra 
innbyrðis og við umhverfi sitt 

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

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

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

Manngert umhverfi –  
Við sjó 
Fuglaverkefni 

Líf á landi bls. 80-94 

 

Vika 20 

8. – 13. janúar 
 Manngert umhverfi –  

Við sjó 
Fuglaverkefni 

Líf á landi bls. 80-94 

 

 
 




