
 
 

Kennsluáætlun vor 2017-2018 
 

Fag: Náttúrufræði 

Bekkur:  5. bekkur 

Kennarar: Drífa Björk, Hekla, Hrafnhildur, Guðrún 

 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

15.-19.janúar 
    

Vika 2 

22.-26.janúar 
    

Vika 3 

29.jan-2.feb 

31.jan Foreldraviðtöl 

Greint og sagt frá hvernig tækninotkun og 
sjálfvirkni getur aukið eða dregið úr lífsgæðum 
íbúa og umhverfi þeirra. 

 Fjallað um þekktar tækninýjungar eða 
vísindauppgötvanir og áhrif þeirra á 
atvinnuhætti og mannlíf í heimabyggð, 
umhverfi og náttúru.  

Lesið og skrifað um hugtök í náttúruvísindum, 
útskýrt áhrif tækni og vísinda á líf fólks. 

 

 

Vísindi í fortíð, nútíð og 
framtíð 

Auðvitað  

Á ferð og flugi 

Bls. 4-9 

 

 

Vika 4 

5.-9.febrúar 
Framkvæmt og útskýrt einfaldar athuganir úti 
og inni, útskýrt texta um náttúruvísindi sér til 
gagns og farið eftir einföldum, munnlegum og 
skriflegum leiðbeiningum. 

 

 

 

Ljós, linsur og speglar Auðvitað  

Á ferð og flugi 

Bls. 10-12 

 

 



 
 

Vika 5 

12.-16.febrúar 
Framkvæmt og útskýrt einfaldar athuganir úti 
og inni, útskýrt texta um náttúruvísindi sér til 
gagns og farið eftir einföldum, munnlegum og 
skriflegum leiðbeiningum. 

 

 

 

Ljós, linsur og speglar Auðvitað  

Á ferð og flugi 

Bls. 13-17 

 

 

Vika 6 

19.-23.febrúar 

23.feb Vetrarleyfi 

Framkvæmt og útskýrt einfaldar athuganir úti 
og inni, útskýrt texta um náttúruvísindi sér til 
gagns og farið eftir einföldum, munnlegum og 
skriflegum leiðbeiningum. 
  

Sett fram og rætt niðurstöður athugana á 
skýran og skipulegan hátt. 
 
 

 

 

 

Ljós, linsur og speglar Auðvitað  

Á ferð og flugi 

Bls. 18-21 

 

 

Vika 7 

26.feb-2.mars 

26.feb Vetrarleyfi 

Útskýrt texta um náttúruvísindi sér til gagns og 
farið eftir einföldum, munnlegum og 
skriflegum leiðbeiningum. 
 
Lýst hvernig rafmagn verður til, eiginleikum 
segla og notkun þeirra  
 

Sett fram og rætt niðurstöður athugana á 
skýran og skipulegan hátt.  
 
 

 

 

Segull og áttaviti Auðvitað  

Á ferð og flugi 

Bls. 22-23 

 

 



 
 

 
Vika 8 

5.-9.mars 

7.-9.mars Samræmd 

könnunarpróf 9.b 

Útskýrt texta um náttúruvísindi sér til gagns og 
farið eftir einföldum, munnlegum og 
skriflegum leiðbeiningum. 

 

Kraftar Auðvitað  

Á ferð og flugi 

Bls. 24-26 

 

Kaflapróf 

Vika 9 

12.-16.mars 

12.mars Vorhátíð/ 

tvöfaldur dagur 

Útskýrt texta um náttúruvísindi sér til gagns og 
farið eftir einföldum, munnlegum og 
skriflegum leiðbeiningu. 
 

Sett fram og rætt niðurstöður athugana á 
skýran og skipulegan hátt. 
 
 
 

 

Kraftar Auðvitað  

Á ferð og flugi 

Bls. 27-29 

 

 

Vika 10 

19.-23.mars 
Gert grein fyrir notkun manna á auðlindum,  
tekið eftir og rætt atriði í umhverfinu sínu, gert 
grein fyrir áhrifum þeirra á lífsgæði íbúa. 
 
Útskýrt áhrif tækni og vísinda á líf fólks. 
 
 

Samgöngur og orka Auðvitað  

Á ferð og flugi 

Bls. 30-32 

 

 

Vika 11 

26.-30.mars 

Páskaleyfi 

    

Vika 12 

2.-6.apríl 

2.apríl Annar í páskum 

Útskýrt áhrif tækni og vísinda á líf fólks. 

 

Leyndardómar flugsins Auðvitað  

Á ferð og flugi 

Bls. 33-35 

 

 

Vika 13 Útskýrt áhrif tækni og vísinda á líf fólks. Á floti Auðvitað   



 
 

9.-13.apríl  Á ferð og flugi 

Bls. 36-37 

 
Vika 14 

16.-20.apríl 

19.apríl  

Sumardagurinn fyrsti 

Útskýrt áhrif tækni og vísinda á líf fólks. 
 
Sett fram og rætt niðurstöður athugana á 
skýran og skipulegan hátt.  

 

 

Á floti Auðvitað  

Á ferð og flugi 

Bls. 38-39 

 

Kaflapróf 

Vika 15 

23.-27.apríl 
Útskýrt áhrif tækni og vísinda á líf fólks. 

 

Vélar Auðvitað  

Á ferð og flugi 

Bls. 40-43 

 

 

Vika 16 

30.apríl-4.maí 

1.maí 

Verkalýðsdagurinn 

Útskýrt texta um náttúruvísindi sér til gagns og 
farið eftir einföldum, munnlegum og 
skriflegum leiðbeiningum. 

 

Mælingar Auðvitað  

Á ferð og flugi 

Bls. 44-47 

 

 

Vika 17 

7.-11.maí 

10.maí 

Uppstigningardagur 

Útskýrt texta um náttúruvísindi sér til gagns og 
farið eftir einföldum, munnlegum og 
skriflegum leiðbeiningum, sett fram og rætt 
niðurstöður athugana á skýran og skipulegan 
hátt. 
 

 

Mælingar Auðvitað  

Á ferð og flugi 

Bls. 48-52 

 

 

Vika 18 

14.-18.maí 
Útskýrt texta um náttúruvísindi sér til gagns og 
farið eftir einföldum, munnlegum og 
skriflegum leiðbeiningum. 

 

Mælingar 
Hljóð 

Auðvitað  

Á ferð og flugi 

Bls. 53-56 

 

 



 
 

Vika 19 

21.-25.maí 

21.maí Annar í 

hvítasunnu 

Útskýrt texta um náttúruvísindi sér til gagns og 
farið eftir einföldum, munnlegum og 
skriflegum leiðbeiningum, sett fram og rætt 
niðurstöður athugana á skýran og skipulegan 
hátt. 

 

Hljóð Auðvitað  

Á ferð og flugi 

Bls. 57-61 

 

Kaflapróf 

Vika 20 

28.maí-1.júní 
 Klára óunnin verkefni   

Vika 21 

4.-8.júní 

7.júní skólaslit 

10.bekkur 

8.júní skólaslit  

1.-9.bekkur 

    

 
 

 

 




