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Engidalsskóli  
 
 
 
 
 
 

 

Kennsluáætlun 

 

Náttúrufræði 

1. bekkur 

3 tímar á viku:  
Unnið í lotum með 
samfélagsfræði 

 

 Kennari: Aldís Baldvinsdóttir og Guðrún Brynja 
Rúnarsdóttir 

    Veturinn 2020 - 2021 

 

Tegund Námsgögn 

Bækur  Komdu og skoðaðu líkamann. Hani krummi, hundur, svín. Blómin á þakinu. 

Myndbönd Myndbönd af húsdýrum. 

 

Annað Lýsing 

Kennslu- 
fyrirkomulag 

 

Nemendur læra um íslensku húsdýrin, og mannslíkamann. Unnið með plöntur og dýr 
úr bókinni Blómin á þakinu. 

 

Sýnikennsla, einstaklings-, para- og hópavinna. 

 

Heimavinna í tengslum við húsdýrin og mannslíkamann. 

 

 

 

Vika/ 

dagar 

Námsefni - viðfangsefni Kennsla hefst 26.8. 

26. – 29. ágúst Umhverfismennt og endurvinnsla.  

31.ág. – 4. sept Umhverfismennt og endurvinnsla.  

7. – 11. sept Umhverfismennt og endurvinnsla. 8. september 

Dagur læsis 

14.  – 18. sept Umhverfismennt og endurvinnsla. 16. september    

Dagur íslenskrar 

náttúru 

21. – 25. sept Umhverfismennt og endurvinnsla.  

28.sept. – 2. okt. Umhverfismennt og endurvinnsla. 6. október 

Foreldrasamráð 

5. – 9. okt Umhverfismennt og endurvinnsla.  

12. – 16. okt Umhverfismennt og endurvinnsla.  
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19. – 23. okt Umhverfismennt og endurvinnsla. 22. – 23. október 

Vetrarfrí 

26. – 30. okt Komdu og skoðaðu líkamann. 

Unnið með texta úr bókinni og ýmis verkefni tengd 

viðfangsefninu. 

 

2. – 6. nóv. Komdu og skoðaðu líkamann. 

Unnið með texta úr bókinni og ýmis verkefni tengd 

viðfangsefninu. 

Vinavika: 

4. – 6. nóvember 

 

9. – 13. nóv Komdu og skoðaðu líkamann. 

Unnið með texta úr bókinni og ýmis verkefni tengd 

viðfangsefninu. 

8. nóvember 

Dagur gegn einelti  

 

16. – 20. nóv Komdu og skoðaðu líkamann. 

Unnið með texta úr bókinni og ýmis verkefni tengd 

viðfangsefninu. 

16. nóvember 

Dagur íslenskrar tungu 

20.nóvember 

Dagur mannréttinda 

barna 

 

23. – 27. nóv Komdu og skoðaðu líkamann. 

Unnið með texta úr bókinni og ýmis verkefni tengd 

viðfangsefninu. 

 

30. nóv. – 4. des Komdu og skoðaðu líkamann. 

Unnið með texta úr bókinni og ýmis verkefni tengd 

viðfangsefninu. 

30.nóvember 

Allir mæta í rauðu. 

1.desember 

Fullveldisdagurinn 

7. – 11. des Jólaföndur Jólaföndur/jólaverkefni/

Jólalög 

14. – 18. des Jólaföndur Jólaföndur/jólaverkefni/

jólalög 

Jólaskemmtanir/ 

Litlu jól 

 

Vorönn 

4. – 8. jan Komdu og skoðaðu líkamann. 

Unnið með texta úr bókinni og ýmis verkefni tengd 

viðfangsefninu. 

6.janúar 

Þrettándinn 

11. – 15. jan Komdu og skoðaðu líkamann. 

Unnið með texta úr bókinni og ýmis verkefni tengd 

viðfangsefninu. 

 

18. – 22. jan Komdu og skoðaðu líkamann. 

Unnið með texta úr bókinni og ýmis verkefni tengd 

viðfangsefninu. 

 

25. – 29. jan Komdu og skoðaðu líkamann. 

Unnið með texta úr bókinni og ýmis verkefni tengd 

viðfangsefninu. 
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1. – 5. feb Blómin á þakinu – samþætting við samfélagsfræði 2. febrúar 

Foreldrasamráð 

5. febrúar 

Dagur stærðfræðinnar 

8. – 12. feb Blómin á þakinu – samþætting við samfélagsfræði  

15. – 19. feb Blómin á þakinu – samþætting við samfélagsfræði Bolludagur, 

sprengidagur, 

öskudagur 

22. – 26. feb Blómin á þakinu – samþætting við samfélagsfræði Vetrarfrí: 

22. – 23. feb 

1. - 5. mars  Blómin á þakinu – samþætting við samfélagsfræði  

8. – 12. mars Blómin á þakinu – samþætting við samfélagsfræði Þemadagar 

15. - 19. mars Blómin á þakinu – samþætting við samfélagsfræði  

22. - 26. mars Blómin á þakinu – samþætting við samfélagsfræði  

 

29.mars.- 2. apríl PÁSKAFRÍ  

 

5. – 9. apríl Húsdýrin – unnið með bókina Hani, krummi, hundur, svín. 

Ýmis verkefni. 

5.apríl: Páskafrí  

Kennsla hefst:6.apríl 

12. – 16. apríl Húsdýrin – unnið með bókina Hani, krummi, hundur, svín. 

Ýmis verkefni. 

 

19. -23.  apríl Húsdýrin – unnið með bókina Hani, krummi, hundur, svín. 

Ýmis verkefni. 

22. apríl 

Sumardagurinn fyrsti 

26. - 30.apríl  Húsdýrin – unnið með bókina Hani, krummi, hundur, svín. 

Ýmis verkefni. 

 

3. – 7. maí Húsdýrin – unnið með bókina Hani, krummi, hundur, svín. 

Ýmis verkefni. 

 

10 -14. maí Húsdýrin – unnið með bókina Hani, krummi, hundur, svín. 

Ýmis verkefni. 

13. maí: 

Uppstigningardagur 

17. -21. maí Húsdýrin – unnið með bókina Hani, krummi, hundur, svín. 

Ýmis verkefni. 

 

24. -28. maí Samantekt á efni vetrarins 24. maí: 

Annar í Hvítasunnu 

31. maí. - 4. júní Vordagar – ferðir  

7. – 11. Júní Vordagar 9.júní 

Íþróttadagur 

10.júní 

Skólaslit 
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Kennsluáætlun er sett fram með fyrirvara um breytingar 

 

 

Námsmat 

Námsframvindu á 
mentor.is 

Hæfniviðmið 

 

Vægi 

100% 

  Þekkir stærstu líkamshluta og starfsemi. 

 Útskýrt á einfaldan hátt hvernig barn verður til og 
þekkja einkastaði líkamans.  

 Hefur lært um undirstöðuatriði góðrar næringu og 
hollustu. 

 Þekkir helstu húsdýr og sérkenni. 

 Hefur fræðst um umhverfismennt og endurvinnslu 

 


