Kennsluáætlun – haust 2019
Bekkur: 3. bekkur
Námsgrein: Útikennsla
Kennarar: Erla J.
Tímafjöldi: 4 tímar á viku
Námsgögn:
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
 Nýting miðla og upplýsinga
 Ábyrgð og mat á eigin námi.
Grunnþættir:
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex. Unnið er með alla þessa þætti, en þó
mismikið eftir árgöngum: læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, heilbrigði og velferð, sköpun.
Önnur hæfniviðmið sem lúta að almennri framkomu og vinnulagi í tímum og metin yfir allt árið:
 Tekur ábyrgð á eigin námi.
 Virðir vinnufrið annarra.
 Vinnur með öðrum og sýnir jákvæðni í samskiptum.
 Leitar upplýsinga, les sér til gagns og vinnur sjálfstætt.
 Vinnur vel og fer eftir fyrirmælum.
 Sýnir vönduð vinnubrögð við verkefnaskil.
 Fer eftir þeim fyrirmælum sem lagt er upp með og skilar verkefnum á réttum tíma.
Lokanámsmat í samræmi við hæfniviðmið aðalnámskrár: Símat

Áskilinn er réttur til breytinga á áætlun og námsmati.
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Vikan

Viðfangsefni
Tími 1: Nemendur fá
afhenta útikennslubók,
skreyta hana á forsíðu og
baksíðu.

Námsefni
Efni frá kennara.

Mat
 Virknimat

Annað
Útikennsla er
hluti af
verkgreinarúllu
m og er kennd
tvisvar í viku í 80
mín í senn.

Stækkunargler, háfar,
efniviður úr náttúrunni.
Útikennsla er árstíðabundinn
og á vetrarmánuðum þar sem
er snjór og ekki hægt að týna
laufblöð verður unnið með
snjóhúsagerð og annað sem
tengist snjónum.

 Virknimat

Garðklippur, efniviður úr
náttúrunni.

 Virknimat

Útikennsla er
kennd tvisvar í
viku í 80 mín í
senn. Útikennsla
er hluti af
verkgreinarúllu
m og er kennd
tvisvar í viku í 80
mín í senn.
Útikennsla er
hluti af
verkgreinarúllu
m og er kennd
tvisvar í viku í 80
mín í senn.

Efni frá kennara og efniviður
úr náttúrunni.
Útikennsla er árstíðabundinn
og á vetrarmánuðum þar sem
er snjór og ekki hægt að týna
laufblöð verður unnið með
snjóhúsagerð og annað sem
tengist snjónum.
Efni frá kennara og efniviður
úr náttúrunni.

 Virknimat
Virknimat

Vika 1

Vika 2

Vika 3

Vika 4

Vika 5

Vika 6

Tími 2: Nemendur og
kennari fara út og leika
leikinn „Kóngur“ sem að
er útgáfa af feluleik.
Tími 1: Nemendur fara í
könnunarleiðangur í
nærumhverfi skólans
með stækkunargler og
skoða pöddur og lauf og
annað markvert.
Tími 2: Nemendur fara
með háfa í tjörnina á
Stekkjarflöt og veiða síli.
Tími 1: Nemendur fara út
með litlar garðklippur og
klippa greinar.
Tími 2: Nemendur fara í
útieldhús, þar er kveikt
upp með greinunum sem
þau klipptu í tíma 1.
Nemendur fá kakó sem
er hitað yfir eldinum.
Tími 1: Nemendur týna
lauf og þurrka.
Tími 2: Nemendur líma
laufin sem þau týndu og
þurrkuðu inn í
útikennslubókina sína.

Tími 1: Nemendur leika
úti leik sem heitir Bak í
bak. Stærðfræðiþema.
Tími 2: Nemendur gera
lóðrétt ljóð í
útikennslubókina sína.
Tími 1: Nemendur fara í
göngutúr í
Reykjalundaskóg, unnið
með Stafrófið í skóginum.
Tími 2: Nemendur klára
að vinna
útikennslubókina sína.

Efni frá kennara og efniviður
úr náttúrunni.

Útikennsla er
hluti af
verkgreinarúllu
m og er kennd
tvisvar í viku í 80
mín í senn.

Útikennsla er
hluti af
verkgreinarúllu
m og er kennd
tvisvar í viku í 80
mín í senn.
Útikennsla er
hluti af
verkgreinarúllu
m og er kennd
tvisvar í viku í 80
mín í senn.
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Námsflokkar

Útikennsla

Hæfniviðmið
Nemandi getur:
 Skipulagt vinnu sína og beitt
fjölbreyttum aðferðum og
tækni í sjálfstæðri og
skapandi vinnu.
 Greint og rætt viðfangsefni
sitt á gagnrýninn hátt.
 Nemandi getur sýnt
frumkvæði og þor.

Kennsluhættir
 Fjölbreyttir kennsluhættir.

Námsmat
 Virknimat.
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