
 
 

Kennsluáætlun haustið 2017-2018 
 

Fag: Náttúrufræði 

Bekkur:  7. bekkur 

Kennari: Arnar 

 

Vika Viðfangsefni Námsefni Kennsluaðferðir Tenging við 

hæfniviðmið 

Námsmat 

Vika 1 

24.-25. ágúst 
Bókin kynnt. Lesa 5-7. Lífríki í fersku vatni Töflukennsla, vettvangsferðir, 

tilraunir, umræður, 
hópverkefni, tölvuvinna, 
spurningar og spjall. 

  

Vika 2 

28. ágúst – 1.  sept 
Lesa neðst á bls. 7 -11 og 11 
-17 

Lífríki í fersku vatni Töflukennsla, vettvangsferðir, 
tilraunir, umræður, 
hópverkefni, tölvuvinna, 
spurningar og spjall. 

Að nemandi geti:  

 lesið og skrifað um hugtök í 
náttúruvísindum 

 

Vika 3 

4. – 8. september 
Lesa 17-20 skoða smásjá og 
víðsjá 
 

Lífríki í fersku vatni Töflukennsla, vettvangsferðir, 
tilraunir, umræður, 
hópverkefni, tölvuvinna, 
spurningar og spjall. 

  

Vika 4 

11. – 15. september 
Lesa 20-22 og 26-32. Velja 
tvær lífverur  til að skrifa og 
myndskreyta. 

 

Lífríki í fersku vatni Töflukennsla, vettvangsferðir, 
tilraunir, umræður, 
hópverkefni, tölvuvinna, 
spurningar og spjall. 

Að nemandi geti:  

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

 lýst ólíkum vistkerfum á 

heimaslóð eða við Ísland,  
útskýrt hvernig aðlögun 
lífvera að umhverfinu gerir 
þær hæfari til að lifa af og 
fjölga sér, 

 



 
 

Vika 5 

18.-22. september 
Klára það sem þarf og klára 
að undirbúa fyrir 
vettvangsferð. 

Lífríki í fersku vatni Töflukennsla, vettvangsferðir, 
tilraunir, umræður, 
hópverkefni, tölvuvinna, 
spurningar og spjall. 

  

Vika 6 

25. sept – 29. okt 
Farið verður í skoðunarferð 
að Stekkjarflöt og sýni tekin 
til áframhaldandi vinnu. 

Blöð, skriffæri, krukka, háfur 
og sýnastrimlar 

Munið að nota greiningalykla 
um smádýr inná náms.is. 

Töflukennsla, vettvangsferðir, 
tilraunir, umræður, 
hópverkefni, tölvuvinna, 
spurningar og spjall. 

  

Vika 7 

2. okt – 6. okt 
Nemendur vinna við 
greiningu á sýnum. Ath. Að 
byrja á plöntusýnum 

 

Blöð, skriffæri, krukka, háfur 
og sýnastrimlar 

Munið að nota greiningalykla 
um smádýr inná náms.is. 

Töflukennsla, vettvangsferðir, 
tilraunir, umræður, 
hópverkefni, tölvuvinna, 
spurningar og spjall. 

Að nemandi geti:  

 lýst reynslu sinni, athugun 
og upplifun af lífverum í 
náttúrulegu umhverfi,  

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

 lýst ólíkum vistkerfum á 

heimaslóð eða við Ísland,  
útskýrt hvernig aðlögun 
lífvera að umhverfinu gerir 
þær hæfari til að lifa af og 
fjölga sér, 

 framkvæmt og útskýrt 
einfaldar athuganir úti og inni,  

 

 

Vika 8 

9. okt – 13. okt 
Nemendur vinna við 
greiningu á sýnum 

Blöð, skriffæri, krukka, háfur 
og sýnastrimlar 

Munið að nota greiningalykla 
um smádýr inná náms.is. 

Töflukennsla, vettvangsferðir, 
tilraunir, umræður, 
hópverkefni, tölvuvinna, 
spurningar og spjall. 

   

Vika 9 

16. okt – 20 okt 

Vetrarleyfi 18.-20. okt 

 

 

Nemendur útbúa kynningar á 
verkefnum 
 

 Töflukennsla, vettvangsferðir, 
tilraunir, umræður, 
hópverkefni, tölvuvinna, 
spurningar og spjall. 

Að nemandi geti:  

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

 



 
 

 aflað sér upplýsinga um 
náttúruvísindi úr efni á öðru 
tungumáli en íslensku,  

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

 sett fram og rætt 
niðurstöður athugana á 
skýran og skipulegan hátt,  

 hlustað á, metið og rætt 
hugmyndir annarra. 

Vika 10 

23. okt – 27. okt 

 

Nemendur útbúa kynningar á 
verkefnum 
 

 Töflukennsla, vettvangsferðir, 
tilraunir, umræður, 
hópverkefni, tölvuvinna, 
spurningar og spjall. 

  

Vika 11 

30. okt – 3. nóv 

2.nóv foreldraviðtöl 

Nemendur útbúa kynningar á 
verkefnum 

Kynning á verkefnum 
 

 Töflukennsla, vettvangsferðir, 
tilraunir, umræður, 
hópverkefni, tölvuvinna, 
spurningar og spjall. 

 Vinnusemi í tímum og 
vinna við verkefni , 
sjálfsmat, jafningjamat , 
plakat  og úrvinnsla 
verkefnis  

Vika 12 

6. nóv-10. nóv 
Nákvæmni í vinnubrögðum, 
tilraunir, skýrslugerð og 
siðferði í vísindum. Bls. 4-8. 

 

Auðvitað Heimilið. Töflukennsla, vettvangsferðir, 
tilraunir, umræður, 
hópverkefni, tölvuvinna, 
spurningar og spjall. 

Að nemandi geti:  

 lesið og skrifað um hugtök í 
náttúruvísindum,  

 útskýrt áhrif tækni og 
vísinda á líf fólks, 

 sett fram og rætt 
niðurstöður athugana á 
skýran og skipulegan hátt 

 

Vika 13 

13.  nóv – 17. nóv 
Byggingarefni alheimsins. 
Frumeindir, sameindir, 
frumefni, efnasamband, 
efnatákn, efnablanda. Föst 
efni, vökvar og loftefni. Bls. 9-
15 

Auðvitað Heimilið.  Töflukennsla, vettvangsferðir, 
tilraunir, umræður, 
hópverkefni, tölvuvinna, 
spurningar og spjall. 

  



 
 

Vika 14 

20. nóv – 24. nóv 
Rúmmál, lítrar, rúmmetrar, 
massi og grömm. Bls. 16-21. 

 

Auðvitað Heimilið.  Töflukennsla, vettvangsferðir, 
tilraunir, umræður, 
hópverkefni, tölvuvinna, 
spurningar og spjall. 

Að nemandi geti:  

 notað mælikvarða og 
einslögun í tengslum við 
teikningar, áætlað ummál, 
flatarmál og rúmmál í 
raunverulegum aðstæðum, 
rannsakað aðferðir til að 
reikna það 

 notað hugtök og aðferðir 
rúmfræðinnar til að útskýra 
hversdagsleg og fræðileg 
fyrirbrigði 

 

 

Vika 15 

27. nóv – 1. des 
Hamskipti, hitaþensla og 
leysni.  
Bls. 22-24. 

Auðvitað Heimilið.  Töflukennsla, vettvangsferðir, 
tilraunir, umræður, 
hópverkefni, tölvuvinna, 
spurningar og spjall. 

Að nemandi geti:  

 gert grein fyrir og nefnt 
dæmi um efnabreytingar og 
hamskipti, 

 sett fram og rætt 
niðurstöður athugana á 
skýran og skipulegan hátt 

 

Vika 16 

4. des – 8. des 
Hamskipti, hitaþensla og 
leysni.  

Bls. 25. 

Auðvitað Heimilið. Töflukennsla, vettvangsferðir, 
tilraunir, umræður, 
hópverkefni, tölvuvinna, 
spurningar og spjall. 

  

Vika 17 

11. des – 15. des 
Hamskipti, hitaþensla og 
leysni.  

Bls. 25-28. 

Auðvitað Heimilið. Töflukennsla, vettvangsferðir, 
tilraunir, umræður, 
hópverkefni, tölvuvinna, 
spurningar og spjall. 

  

Vika 18 

18. des – 19. des 

20.des jólaball 

     

Vika 19 

4. jan - 5. jan 

3. jan starfsdagur 

Upprifjun  Töflukennsla, vettvangsferðir, 
tilraunir, umræður, 
hópverkefni, tölvuvinna, 
spurningar og spjall. 

  



 
 

Vika 20 

8. jan – 12. jan 
Hamskipti, hitaþensla og 
leysni.  

Bls. 28-31.  

Auðvitað Heimilið.  Kaflapróf bls. 4-31.  Kaflapróf bls. 4-31. 

 
 

 

Birt með fyrirvara um breytingar 


