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 7.bekkur – Áætlun í náttúrufræði miðönn 2020 - 21 

 
Helstu bækur og námsefni:  
Lífríki á landi eftir Sólrúnu Harðardóttur  

Lífríkið í sjó eftir Sólrúnu Harðardóttur 

Vefefni: Plöntuvefurinn https://www1.mms.is/flora/ 

                  Jarðfræðivefurinn https://www1.mms.is/jardfraedi/index.php 

                  Íslensku landspendýrin https://mms.is/namsefni/islensk-landspendyr-0 

                  Greiningarlyklar um smádýr https://mms.is/namsefni/greiningarlyklar-um-smadyr-vefur 

                  Fuglavefurinn https://fuglavefur.is/ 

Vika: Viðfangsefni  Fastar dagsetningar 

16. – 20. nóv Kaflinn:  Upp til fjalla bls. 72 – 79 í Líf á landi. 

Kaflinn ræddur og lesinn saman. 

Nemendur gera hugarkort í stílabók 

Nemendur finna helstu einkennis dýr og fugla 

hálendisins. Skrifa um eitt dýr eða einn fugl. 

16. Dagur íslenskrar tungu 
 

23. – 27. nóv Kaflinn: Manngert umhverfi bls. 80 – 87. 

Kaflinn ræddur og lesinn saman. 

Nemendur gera hugarkort í stílabók. 

Nemendur gera sögu um eitt af þessum 

atriðum: Kartöflu, húsflugu eða stara 

 

 

30. nóv – 4. 
des 

Kaflinn: Við sjó bls. 88 – 91.  

Nemendur vinna í hópum leikrit um ref. 

1. Fullveldisdagurinn 

7. – 11.  des Nemendur vinna verkefni um heimabyggð. 

Unnið í hópum að undirbúningi og þurfa 

nemendur að lýsa landslagi, náttúru og 

hugsanlegum sérkennum.  

Verkefni kynnt viku síðar. 

 

14. – 18. des Kynning á verkefnum um heimabyggð. 15. Árshátíð yngsta stigs 
18. Jólagleði 

19. des – 01 
jan  

Jólafrí  

4. – 8. jan Farið yfir það sem við höfum lært og gerum 

okkur orðalista og helstu hugtök. 

4. Starfsdagur kennara 
6. Þrettándinn 

11. – 15. jan Lífríki í sjó – efnið kynnt og farið yfir fyrsta 

kaflann.  

 

18. – 22. jan Nemendur lesa: Ströndin bls. 9 – 14 í Lífríki í 

sjó 

Nemendur gera myndverk en það mun verða 

unnið á nokkrum vikum eftir því sem við 

kynnumst fjörunni, hafinu og lífríki þess betur. 

22. Bóndadagur 

25. – 29. jan Nemendur lesa: Ströndin bls. 15 – 27 í Lífríki í 

sjó og kaflinn ræddur. 
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Nemendur gera myndverk en það mun verða 

unnið á nokkrum vikum eftir því sem við 

kynnumst fjörunni, hafinu og lífríki þess betur. 

1. – 5. feb Nemendur lesa: bls. 32 – 38.  

Nemendur gera myndverk en það mun verða 

unnið á nokkrum vikum eftir því sem við 

kynnumst fjörunni, hafinu og lífríki þess betur. 

2. Árshátíð miðstigs 

8. – 12. feb Nemendur lesa bls. 40 – 48. 

Nemendur gera myndverk en það mun verða 

unnið á nokkrum vikum eftir því sem við 

kynnumst fjörunni, hafinu og lífríki þess betur. 

 

15. – 19. feb Nemendur lesa bls. 49 – 56. 

Nemendur gera myndverk en það mun verða 

unnið á nokkrum vikum eftir því sem við 

kynnumst fjörunni, hafinu og lífríki þess betur. 

15. Bolludagur 
16. Sprengidagur 
17. Öskudagur 
18. Starfsdagur kennara 
19. Foreldradagur 

22. – 26. feb Vorönn 22. Annarleyfi 

Námsmat 

Samstarfsverkefni um heimabyggð 50 % 

Myndverk um lífríki sjávar: Upplýsingaöflun, vinnusemi og samvinna 40 % 

Virkni og metnaður: 10% 

  


