
 

6.bekkur – Áætlun í náttúrufræði miðönn 2019 - 2020 
 

Helstu bækur og námsefni: 

 Maðurinn; hugur og heilsa lesbók 

 Maðurinn; hugur og heilsa vinnubók  
Vika Viðfangsefni  Fastar dagsetningar 

18. – 22. 

nóv 

Öndun. bls. 28 - 31 í lesbók 

Hreint og fínt bls.  32 -35  í lesbók. 

Vinnubók bls. 18 - 23 

 

25. – 29. 

nóv. 

Húðin bls. 36 – 39 í lesbók  

Matur og heilsa bls. 40 -45 í lesbók 

Vinnubók bls.  

 

 

2. – 6. des Matur og heilsa bls. 40 – 49 í lesbók. 

Vinnubók í náttúrufræði fer heim sem 

heimavinna.  Vinna að bls. 27 

 

9. – 13. des Könnun í náttúrufræði 

Nemendur með bókina og eiga að leita 

að svörum í bókinni. 

12. des. árshátíð yngsta 

stigs 

16. – 19. 

des. 

Heilinn bls. 50 – 53 í lesbók. 

Vinnubók bls. 28 -31 

19. des. jólagleði 

20. des – 1. 

jan.  Jólafrí 
 

 

2. – 3. jan   

 

2. jan. starfsdagur kennara 

6. – 10. jan. Skilningarvitin 54 – 63 í lesbók 

Vinnubók bls. 32 – 39. 

6. jan. Þrettándinn 

13. – 17. 

jan. 

Skilningarvitin 54 – 63 í lesbók 

Vinnubók bls. 32 – 39 

  

 

20. – 24. 

jan. 

Að fullorðnast bls. 64 -75 í lesbók 

Vinnubók bls. 40 – 41. 

 

27. – 31. 

jan. 

Að fullorðnast bls. 64 -75 í lesbók 

Vinnubók bls. 40 – 41. 

 



3. – 7. feb. Vinir og óvinir bls. 76 – 85 í lesbók. 

Vinnubók bls. 42 – 43. 

5. feb. árshátíð miðstigs 

6. feb. Dagur leikskólans 

7. feb. Dagur 

stærðfræðinnar 

10. – 14. 

feb. 

Tóbak og áfengi bls. 86 – 91 í lesbók. 

Vinnubók bls. 44 

13. feb. starfsdagur kennara 

14. foreldradagur 

17. – 21. 

feb. 

 Samantekt og könnun. 92 – 93 í 

lesbók og vinnubók bls. 45 - 47 

 

 

Námsmat: 

Leiðsagnarmat er lagt til grundvallar við námsmat.  Lokaeinkunn samanstendur af: 

 

Kannanir sem teknar eru á önninni + vinnubók 80% 

Virkni og metnaður 20% 

 

 


