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Bekkur: 1 og 2 bekkur 

Námsgrein: Verkgreinar: Tilraun og sköpun 
Kennarar: Vilma Lily Hall. 
Tímafjöldi: 4 tímar á viku. 

 

Námsgögn: mismunandi hlutir til að rannsókna, veraldarvefurinn og  ljósrit, ásamt fjölbreyttum verkefnum frá 

kennara. 

 

Lykilhæfni:   

Námsgreinin kemur inn á alla þætti lykilhæfni sem unnið er út frá samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla: Tjáning  og 

miðlun – Skapandi og gagnrýnin hugsun – sjálfstæði og samvinnu - Nýtingu miðla og upplýsinga – Ábyrgð og mat á 

eigin námi. 

 

Lokanámsmat:  Umsögn um vinnubrögð, vinnusemi og hegðun byggð á símati ásamt námsmarkmiðum í mentor., 

 

Grunnþættir: 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex: 

Læsi – Sjálfbærni – Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti – Heilbrigði og velferð – Sköpun. 

Í námsgreininni er unnið með alla þessa þætti þó mismikið sé eftir árgöngum. 

 

Námsflokkar                Hæfniviðmið          Viðfangsefni       Námsmat     

 Árstiðar 

 Plöntum 

 Þekkja árstiðarbundar breytingar. 

Læra einkenni þeirra. 

 Að skoðað og læra hversu  

margar tegundir af plöntum og 

laufum eru nálægt skólanum. 

 Umræða og umfjöllum í 

skólastofunni.  

 Umhverfi skólan skoðað. 

 Að flokka lauf trjánna og 

vinna úr þeim 

Kennari fylgist með 

virkni og áhuga 

nemenda. 

 Dýrum 

 skordýrum 

 Líffræði dýra. gæludýr á Íslandi og 

umönnun. 

 Nemendur læra um tegundir 

skordýra og hvaða tegundir eru 

til á Íslandi. 

 Nemendur læra að þekkja búsvæði 

skordýra. 
 

 Við förum að tala um staði 

 Þar sem skordýr lifa. 

 Teikna uppáhalds skordýrin 

þeirra. 

 Sýna vídeó um búsvæði þeirra. 

 Tölum um gæludýr, umönnun og 

virðingu.  

Kennari fylgist með 

virkni og áhuga 

nemenda. 

 Mannslíkaminn 

 Matræði og tennur 

 Hlutir líkamanns. 

 Snyrting hans og hreinlæti. 

 Hollusta og óhollusta. 

 Börnin læra um hluta 

mannslíkamans og  

gott heilbrigt líferni. 

Kennari  fylgist með 

virkni og áhuga 

nemenda.  
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Námsflokkar               Hæfniviðmið            Viðfangsefni Námsmat 

 Umhverfið  Börnin læra um umhverfið sitt 

bæði manngerða og náttúrlega 

umhverfið og koma með 

hugmyndir um hvernig má 

skoða sig um á markvissan hátt. 

 Umræða og umfjöllum í 

skólastofunni.    

 Umhverfi skólans skoðað.  

 Gera lista yfir mismunandi 

þætti í umhverfi sem er í 

námunda við skóla og þekkja. 

Kennari fylgist með 

virkni og áhuga 

nemenda. 

 Vatnið  Mikilvægi vatns í lífinu og hvernig á 

að vernda það. 

 Gefa nemendum tækifæri til að 

kynnast ýmsum eigileikum vatns 

 Umræða og umfjöllum í 

skólastofunni.   

 Að gera tilraunir með vatnið 

þar sem unnið er með 

eðlismassa og form vatnsins. 

Kennari fylgist með 

virkni og áhuga 

nemenda. 

 Ljós  Mikilvægi ljóss fyrir  

lifandi verur. 

 Umræða og umfjöllum í 

skólastofunni. 

 Tilraunir á ljósi og eiginleika 

þess. 

Kennari fylgist með 

virkni og áhuga 

nemenda 

 Loft  Mikilvægi lofts á jörðina og 

á  lifandi  verur. 

 Umræða og umfjöllum í 

skólastofunni.   

 Nemendur framkvæma 

tilraunir til að læra um 

einkenni loftsins, áhrif þess 

og mikilvægi.  

Kennari fylgist með 

virkni og áhuga 

nemenda. 

 Endurvinsslu 

 Endurvinna pappír 

 

 Hvernig endurvinnum við með 

hliðsjón af búsetu og fjölskyldu 

hvers og eins. 

 Hver eru neikvæð og jákvæð 

áreiti umhverfis þíns með 

hliðsjón af endurvinnslu? 

 Nemendur læra um mikilvægi 

endurvinnslu á jörðinni okkar 

og hvernig á að endurvinna. 

 Tilraun með að endurvinna 

pappír. 

Kennari fylgist með 

virkni og áhuga 

nemenda 

 Jörd – Hiti 

 Gróðursetningu 

 

 Hvernig mannfólkið hefur 

 komið sér fyrir á jörðinni og 

 hefur lifað á henni. 

 Hvernig loftslag hefur breyst frá 

upphafi búsetu jarðar til okkar 

 tíma. 

 Mikilvægi þess að rækta jörðina.  

 Nemendur læra um sólkerfi 

okkar og jörðina 

sem er heimili okkar. 

 Þau munu gróðursetja 

grænmeti og blóm í vor. 

Kennari fylgist með 

virkni og áhuga 

nemenda 

 


