
1. Náttúrugreinar, kennsluskrá 

Námsþáttur: Náttúrugreinar – Geta til aðgerða 

Hæfniviðmið Leiðir að hæfniviðmiðum Viðfangsefni/efnisval Námsmat 

Nemandi getur; 

• sýnt virkni og látið sig varða 
nánasta umhverfi og lífsskilyrði 
lífvera í því. 

 

 

• útikennsla, umræður, tilraunir, 
listræn sköpun og 
vettvangsferðir. 

 

 

• Komdu og skoðaðu umhverfið. 
 
 

 

• metið verður verkefni í 
útikennslu/ umhverfislist. 

 

Námsþáttur: Náttúrugreinar – Nýsköpun og hagnýting þekkingar 

Hæfniviðmið Leiðir að hæfniviðmiðum Viðfangsefni/efnisval Námsmat 

Nemandi getur; 

• komið auga á þarfir og 
vandamál í umhverfi sínu. 

 

• umræður, margmiðlun, 
vettvangsferðir og útikennsla. 

 

• nærumhverfið. 

 

• verkefni metið í samvinnu við 
hönnun/nýsköpun og myndlist. 

 
 
 

 

Námsþáttur: Náttúrugreinar – Vinnubrögð og færni 

Hæfniviðmið Leiðir að hæfniviðmiðum Viðfangsefni/efnisval Námsmat 

Nemandi getur; 

• sagt frá og framkvæmt með 
hversdagslegum hlutum 
einfaldar athuganir úti og inni. 

 

 

• útikennsla, tjáning og 
upplýsingaöflun. 

 
 

 

• náttúran. 
 
 
 

 

• veðurverkefni verður metið. 
Fylgst með veðri í eina viku og 
verkefni metið. 

 

Námsþáttur: Náttúrugreinar – Ábyrgð á umhverfinu 

Hæfniviðmið Leiðir að hæfniviðmiðum Viðfangsefni/efnisval Námsmat 

Nemandi getur; 

• tekið þátt í að skoða, greina og 
bæta eigið umhverfi og náttúru. 

  

• Komdu og skoðaðu umhverfið 
og náttúran. 

 

• verkefni í flokkun á rusli 
skólalóðar verður metið. 
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• útikennsla, flokkun, 
margmiðlun, hópavinna og 
umræður. 

 
 

 

Námsþáttur: Náttúrugreinar – Að búa á jörðinni 

Hæfniviðmið Leiðir að hæfniviðmiðum Viðfangsefni/efnisval Námsmat 

Nemandi getur; 

• fylgst með og skráð upplýsingar 
um veður í heimabyggð,  

 

• lýst breytingum á náttúru 
Íslands eftir árstíðum og áhrifum 
þeirra á lífsskilyrði fólks. 

 

• skráning upplýsinga og 
úrvinnsla, 

 
 

• athuganir, tilraunir og 
útikennsla. 

 

• skráning og margmiðlun, 
 
 

• fréttaveitur og margmiðlun. 

 

• vinna við veðurverkefni metið, 
 
 

• hópvinna, árstíðir, veggspjöld. 
 
 

 

Námsþáttur: Náttúrugreinar – Lífsskilyrði manna 

Hæfniviðmið Leiðir að hæfniviðmiðum Viðfangsefni/efnisval Námsmat 

Nemandi getur; 

• útskýrt á einfaldan hátt 
byggingu og starfsemi 
mannslíkamans,  

 

• útskýrt mikilvægi hreyfingar, 
hreinlætis, hollrar fæðu og 
svefns,  

 

• bent á skaðleg efni og hvernig 
ýmsir sjúkdómar og sýklar eru 
smitandi,  

 

 

• umræður, hópavinna, 
margmiðlun, 

 
 

• umræður, hópavinna, 
margmiðlun 

– fræðsla frá 
skólahjúkrunarfræðingi, 

 

• umræður, hópavinna, 
margmiðlun, 

 

 

• Komdu og skoðaðu líkamann, 
 
 

• Komdu og skoðaðu líkamann, 
 
 

• Komdu og skoðaðu líkamann, 
 
 

• Komdu og skoðaðu líkamann. 

 

• hópverkefni, munnleg skil, 
 
 

• hópverkefni, munnleg skil, 
 
 

• hópverkefni, munnleg skil, 
 
 

• verkefnabók metin. 
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• útskýrt á einfaldan hátt hvernig 
barn verður til og þekkir 
einkastaði líkamans. 

• umræður, hópavinna, 
margmiðlun – fræðsla frá 
skólahjúkrunarfræðingi. 

 

 

Námsþáttur: Náttúrugreinar – Náttúra Íslands 

Hæfniviðmið Leiðir að hæfniviðmiðum Viðfangsefni/efnisval Námsmat 

Nemandi getur; 

• sagt frá eigin upplifun á 
náttúrunni og skoðun á lífveru í 
náttúrulegu umhverfi,  

 

• lýst algengustu lífverum í 
nánasta umhverfi sínu. 

 

• margmiðlun, útikennsla, 
tilraunir, 

 
 
 

• margmiðlun, útikennsla. 

 

• margmiðlun og bækur, 
 
 
 

• margmiðlun og bækur. 

 

• Skordýraskoðun á skólalóð 
verður metin. 

 

 

Námsþáttur: Náttúrugreinar – Samspil vísinda, tækni og þróunar í samfélaginu 

Hæfniviðmið Leiðir að hæfniviðmiðum Viðfangsefni/efnisval Námsmat 

Nemandi getur; 

• rætt hvernig uppfinningar hafa 
gert líf fólks auðveldara eða 
erfiðara, á heimilum og í ólíkum 
atvinnugreinum. 

 

• umræður og hópavinna. 
 

 

• verkefni frá kennara. 
 
 

 

• Verkefni í tengslum við bókina 
Jólin hans Hallgríms verður 
metið. 

 

 


