Kennsluáætlun – vor 2020
Bekkur: 6. bekkur
Námsgrein: Náttúrufræði
Kennarar: Ásdís, Guðbjörg, Ragnar og Örvar.
Tímafjöldi: 3 tímar á viku
Námsgögn: Maðurinn – Hugur og heilsa, leshefti og vinnubók. Ljósritað ítarefni. Kvistir, kennslumyndbönd.
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
Kannanir, vinnubók og símat.

Áskilinn er réttur til breytinga á áætlun og námsmati.
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Vikan

Viðfangsefni

Námsefni

Mat

Annað

20.01-24.01

Að verða stór

Lb. 4-11, vb. 4-7

27.01-31.01

Beinagrindin

Lb. 12-15, vb. 8-9

28. skipulagsd.

Vöðvar

Lb. 16-19, vb. 10-11

5. foreldraviðtöl

Blóð og hjarta

Lb. 20-27, vb. 12-17

Blóð og hjarta

Lb. 20-27, vb. 12-17

Öndun

Lb. 28-31, vb. 18-19

Hreint og fínt

Lb. 32-35, vb. 20-21

Húðin

Lb. 36-39, vb. 22-23

Matur og heilsa

Lb. 40-49, vb. 24-27

Matur og heilsa

Lb. 40-49, vb. 24-27

Heilinn

Lb. 50-53, vb. 28-31

03.02-07.02
10.02-14.02
17.02-21.02
24.02-28.02
02.03-06.03
09.03-13.03
16.03-20.03
23.03-27.03
30.03-03.04

Könnun 1 bls
6-27

26. öskudagur
2.-3. vetrarfrí

24. skipulagad.
Könnun 2 bls.
28-53
Páskafrí

06.04-08.04
Skilningarvitin

Lb. 54-63, vb. 32-39

13. páskafrí

Skilningarvitin

Lb. 54-63, vb. 32-39

27.04-01.05

Að þroskast

Lb. 64-75, vb. 40-41

23. sumard.
fyrsti
24. skipulagsd.
1.maí - frí

04.05-08.05

Að þroskast

Lb. 64-75, vb. 40-41

Vinir og óvinir

Lb. 76-85, vb. 42-43

Tóbak og áfengi

Lb. 86-89, vb. 44-47

25.05-29.05

Þú skiptir máli

Lb. 90-91,

01.06-05.06

útivera

14.04-17.04
20.04-24.04

11.05-15.05
18.05-22.05

Könnun bls.
54-89
Vinnubók.

21.
uppstigningard
1. annar í
hvítasunnu

2

Kennsluáætlun – vor 2020
Námsflokkar

Vinnubrögð og
færni

Gildi og hlutverk
vísinda og tækni

Lífskilyrði manna

Hæfniviðmið
Nemendur geti:
 útskýrt texta um náttúruvísindi
sér til gagns og farið eftir
einföldum, munnlegum og
skriflegum leiðbeiningum
 hlustað á, metið og rætt
hugmyndir annarra
 lesið og skrifað um hugtök í
náttúruvísindum
 lýst helstu líffærakerfum
mannslíkamans og starfsemi
þeirra í grófum dráttum
 útskýrt tengsl heilbrigðis og
þess sem borðað er
 útskýrt lífsskilyrði manna og
helstu áhættuvalda í
umhverfinu
 lýst breytingum sem verða við
kynþroskaaldur og gert sér
grein fyrir mikilvægi
gagnkvæmrar virðingar í
samskiptum kynjanna
 átta sig á skaðsemi tóbaks og
áfengis og annarra vímuefna








Kennsluhættir
útlistunarkennsla
umræður
spurnaraðferðir
leitaraðferðir
paravinna
hópavinna

Námsmat
 Vinnubók
 kannanir
 Símat
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