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NÁTTÚRUFRÆÐI

Náttúrufræði 5.-7. bekkur

Kennarar: Kolbrún Erla Pétursdóttir

Tímabil: 

Fyrir áramót

Fjöldi kennslustunda á viku

3

Fjöldi kennslustunda í faginu yfir árið

Um það bil 100

Efni /Þema sem tekið er fyrir.

Hraun

Skógur

Jarðvegur

Valllendi

Votlendi

Mói

Melar og berangur

Upp til fjalla

Manngert umhverfi

Við sjó

Markmið að nemendur tileinki sér ákveðna þekkingu (lykilorð/færni)

Nemendur:

kynnist lífverum á landi og geri sér grein fyrir að þær eru margar og fjölbreyttar

átti sig á að umhverfi landsins er mjög fjölbreytt, læri um ólík gróðurlendi og landslag

geri sér grein fyrir tengslum lífvera við búsvæði sitt og aðrar lífverur

kynnist og læri að þekkja nokkrar helstu lífverur í lífríki Íslands: plöntur, fugla, spendýr, smádýr og
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sveppi

þjálfist í að greina lífverur til ákveðinna hópa eða tegunda

læri nokkur grundvallaratriði í grasafræði

þjálfist í vinnubrögðum sem einkennast af frelsi, sköpunargleði, samstarfi (þegar það á við), rökhugsun
og jafnframt ákveðnum aga sem fagið sjálft kallar eftir

átti sig á mikilvægi þess að nýta náttúruauðlindir á sjálfbæran hátt

læri að meta fegurð náttúrunnar og að njóta samvista við hana

þjálfist í að lesa í náttúruna og túlka fyrirbæri hennar

átti sig á mikilvægi góðrar umgengni við náttúruna í stóru og smáu

Markmið að nemendur tileinki sér ákveðna hæfni (lykilorð/færni)

Nemandi getur:

framkvæmt fjölbreytilegar athuganir og notað til þess mælitæki og viðeigandi búnað

sett fram og rætt niðurstöður athugana á skýran og skipulegan hátt

greint á milli þess sem er endurnýjanlegt í náttúrunni og þess sem er einungis til í takmörkuðum mæli

greint þarfir mannsins í nánasta umhverfi sínu og tjáð hugmyndir sínar um lausnir

gefið skýrslu um þekkingu sína og viðhorf með fjölbreyttum hætti, s.s. munnlega, skriflega, á
myndrænan hátt og með leikrænni tjáningu, einn sér eða í samstarfi við aðra

lýst ólíkum vistkerfum á heimaslóð eða við Ísland

lýst einkennum plantna og dýra og stöðu þeirra í náttúrunni

gert sér grein fyrir tengslum lífvera innbyrðis og við annað umhverfi sitt

útskýrt að þær lífverur sem eru best aðlagaðar umhverfinu eru hæfari en aðrar til að lifa af og fjölga
sér

gefið dæmi um aðlögun lífvera að íslensku veðurfari og búsvæðum

gert sér grein fyrir að lífverur hafa margvísleg áhrif hver á aðra, s.s. í samkeppni um fæðu og búsvæði

lýst samspili lífvera og lífvana þátta, s.s. landslags, hita, raka og seltu

gefið dæmi um áhrif hafsins á lífsskilyrði og veðurfar

Ábyrgð nemenda (ætlast er til að nemendur)

Nemendur tileinki sér vönduð vinnubrögð og vinnusemi í kennslustundum.

Kennsluaðferðir

Umræðuaðferðir - Spurnaraðferðir - Kann, vil vita, hef lært - Hópavinna - Samvinnunám - Útinám
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Námsmat

Símat kennara 30%

Sjálfsmat 10%

Verkefnaskil 30%

Lokaverkefni 30%

Læsi

Mismunandi lestraraðferðir.

Sköpun

Nemendur hvattir til skapandi útfærslu í verkefnavinnu.

Nemendur nota hugarkort.

Skapandi útfærsla á lokaverkefni.

Lýðræði - Mannréttindi

Allir hafa rétt á að tjá sig í kennslustundum.

Heilbrigði og velferð

Nemendur hvattir til að gera ávallt sitt besta og gefast ekki upp.

Nemendur hvattir til að taka ábyrgð á eigin námi.

Tjáning

Nemendur kynna verkefni fyrir samnemendum.

Hlustun

Nemendur hlusta í kennslustundum.

Nemendur fylgjast með kynningum hvers annars.

Fræðslumyndir og náttúruhljóð.

Miðlun upplýsinga og þekkingar

Nemendur vinna verkefni og miðla til samnemenda sinna.
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Nemendur hafa aðgang að fartölvum og iPad.

Skapandi úrvinnsla

Nemendur hvattir til skapandi úrvinnslu í verkefnaskilum og horft er til þessa í úrvinnslu lokaverkefnis.

Sjálfstæði

Nemendur vinna sjálfstætt og bera ábyrgð á eigin námi.

Samvinna

Hvatt er til samvinnu í smærri hópum og lokaverkefni er samvinnuverkefni.

Nýting miðla og upplýsinga

Nemendur hafa aðgang að fartölvum, iPad og skólabókasafni.

Ábyrgð á eigin námi

Nemendur halda utan um eigin vinnu.

Seigla/ úthald

Nemendur hvattir til að gera sitt besta og gefast ekki upp.

Mat á eigin námi

Sjálfsmat
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VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

Náttúrugreinar verklag fyrir 5.-7. bekk - Vinnubrögð og færni

 Hlustað á, metið og rætt hugmyndir annarra. 

 Sett fram og rætt niðurstöður athugana á skýran og skipulegan hátt. 

Náttúrugreinar verklag fyrir 5.-7. bekk - Ábyrgð á umhverfinu

 Lýst dæmum af áhrifum af gjörðum mannsins á náttúru og manngert umhverfi í heimabyggð og á Íslandi, sagt frá 
hugsanlegri þróun í framtíðinni. 

 Tekið þátt í að skoða, skilgreina og bæta eigið umhverfi og náttúru. 

Náttúrugreinar verklag og viðfangsefni fyrir 5.-7. bekk - Náttúra Íslands

 Lýst reynslu sinni, athugun og upplifun af lífverum í náttúrulegu umhverfi. 

 Útskýrt hvernig aðlögun lífvera að umhverfinu gerir þær hæfari til að lifa af og fjölga sér. 

 Lýst einkennum plantna og dýra, stöðu þeirra í náttúrunni, tengsl þeirra innbyrðis og við umhverfi sitt. 


