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 7.bekkur – Áætlun í útinámi haust 2020 

 
Helstu bækur og námsefni:  
Umhverfið eftir Gunnhildi Óskarsdóttur 

Útivera vetur sumar vor haust eftir Sabínu Steinunni Halldórsdóttur 

Leikjabankar og fleira efni. 

Nemendum skipt í tvo hópa. Nemendur skipta einu sinni og fara því í bæði viðfangsefnin 

 

Vika Viðfangsefni  Fastar dagsetningar 

24.08 – 
28.08 

Ferð á Hvolsfjall 

Berjasæla (Útivera) 

 

31.08 – 
04.09 

Rætt um jarðveginn og hvað er í honum 

Blómastuð (Útivera) 

4. sept. starfsdagur kennara 

07. 09 – 
11.09 

Farið í gönguferð um bæinn og allir safna 

nokkrum laufum sem síðan eru flokkuð á 

skólalóð.  Það er laufblað skoðað og sagt 

af hvaða tegund blaðið er. 

Hópavinna og allir þurfa að finna 

sambærilegt tré og laufið er af. Hlaup og 

gleði.  

7. sept. foreldradagur 

14.09 – 
18.09 

Settar upp skordýrafallgildrur og rætt um 

tegundir. 

Skordýramó (Útivera) 

16. sept dagur ísl. náttúru. 

21.09 – 
25.09  

 

Skoðað í skordýragildrur og skoðað í 

víðsjá eða með stækkunargleri. 

Hópur fer á vef um smádýr og greinir 

tegund. 

24. sept. samræmd 
könnunarpróf í ísl.  
25. sept. samræmd 
könnunarpróf í stæ. 

28.09 – 
02.10 

Vettvangsferð í leikskólann.  Lesið saman.  

05.10 – 
09.10 

Farið í skólaskóg og þar farið í hljóðabingó 

(Útivera) 

 

12.10 – 
16.10 

Farið í gönguferð um bæinn og gerð smá 

könnun.  Hvaða bílategundir finnum við og 

hvernig á litinn. 

 

19.10 – 
23.10 

Skýjaskoðun. 

Farið í leiki á skólalóð. 

 

26.10 – 
30.10 

Veðurathugun og umræður í lokin. 

Leikir á skólalóð 

 

02.11 – 
06.11 

Hlýnun jarðar og af hverju. 

Hvað getum við gert? 

Sippfjör (Útivera) 
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09.11 – 
13.11 

Nemendur fara í leiki á skólalóð  

Fara í plús plús mínus.  (Útivera) 

11. nóv. Starfsdagur kennara 
12. nóv. Foreldradagur 
13. nóv. Annarleyfi 

Námsmat: 

Kennarar gefa ekki eiginlegt námsmat en gefa umsögn í annarlok og leiðbeina eftir bestu getu öllum 

til áhuga og virkni. 


