
Námsáætlun 2016 - 2017 

Námsgrein:  Samfélags-, náttúrufræði og umhverfismennt  3. bekkur  

 Áfangalýsing 

  
Megintilgangur með námi í náttúrufræði er að auka og styrkja áhuga nemenda á umhverfi sínu og að þeir umgangist náttúruna af ábyrgð og 
virðingu.  Nemendum er gert grein fyrir hvernig maðurinn er hluti af náttúrunni og lífsafkoma hans byggist á samspilinu við hana. Nemendur 
eiga að fá tækifæri til að auka orðaforða sinn, afla upplýsinga og vinna með þær, gera athuganir og skrá niðurstöður. 
Undir náttúrugreinar heyra m.a. náttúrufræði, eðlisvísindi, jarðvísindi, lífvísindi og umhverfismennt.  
Megintilgangur samfélagsgreina er að efla hæfni nemenda til að skilja veruleikann þ.e. umhverfið, samfélagið, söguna og menninguna, að átta 
sig á sjálfum sér og öðrum og að þróa tengsl sín við aðra. Nemendur fræðast um réttindi sín og skyldur, um ábyrgð og átti sig á gildi jafnréttis í 
daglegum samskiptum. Nemendur eru þjálfaðir í þekkingarleik og úrvinnslu upplýsinga. 
Undir samfélagsgreinar heyra m.a. samfélagsfræði, þjóðfélagsfræði, trúarbragðafræði, lífsleikni og heimspeki. 
Nemendur fá tækifæri til að vinna sjálfstætt og í samvinnu við aðra,  afla sér upplýsinga eftir fjölbreyttum leiðum, draga ályktanir og beita 
gagnrýnni hugsun.   
Lykilhæfni                                   Að nemandi: 
Virkni í samvinnu:                     - geti unnið með öðrum og átt jákvæð samskipti 
                                                     - leggi sitt af mörkum í samstarfi 
                                                     - geti tekið leiðsögn og gagnrýni vel 
Þrautseigja:                                - gefist ekki upp þegar verkefni eru erfið og krefjandi 
Sjálfstæði og ábyrgð:               - Sýni sjálfstæði í vinnubrögðum, axli ábyrgð á námi sínu og gerir sitt besta                                                   
Tjáning og miðlun:                    - geti tjáð hugsanir  og skoðanir sínar og sett þær fram á viðeigandi  hátt 

- tjái sig skýrt og áheyrilega 
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Ágúst - 
september 
október 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Köngulær 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Þekki einkenni köngulóa 
-átti sig á mun á 
einkennum skordýra og 
köngulóa 
-átti sig á að lífverur 
þarfnast vatns og 
búsvæðis til að lifa  

-kynnist og fylgist með 
hegðun köngulóa 

-geri sér grein fyrir að dýr 
nærast á öðrum lífverum  

-átti sig á áhrifum 
árstíðarbundinna 
breytinga á íslenskt lífríki 
  

Vettvangsferð í 
Krossanesborgir. 
Fræðibækur, fuglaspil og 
fuglavefurinn á mms.is 
skoðað. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fræðibækur  
um köngulær. 
Lestrarbókin Köngulær 
Litla lirfan ljóta 
dvd diskur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemendur svara 
krossaspurningum 
um helstu 
einkenni 
köngulóa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bókin 
Köngulær 
lesin í skóla og 
heimalestri 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
 

Umhverfið 
 
Ísland/þekktir 
staðir á Íslandi 
Algeng blóm og 
tré  
 
Fuglar 
 
 
 

-upplifi og læri  á sitt 
nánasta umhverfi  
-átti sig á hvað er 
manngert umhverfi og 
hvað er náttúrlegt 
 
 
-þekki heiti líkamshluta 
fugla 
-þekki að fuglum er skipt í 
flokka eftir búsvæðum  
-þekki einkenni hverrar 
fugla tegundar 
-þekki nokkra fugla í sjón 
-þekki staðfugla/farfugla 
-viti hvað er oddaflug 

Lestur bókar og 
umræður.  
Myndir af okkar nánasta 
umhverfi skoðaðar. 
 
 
 
Nemendur skrá hvað 
þeir vita um fugla. 
Umræður og innlögn. 
Nemendur velja sér fugl 
til að fræðast um.  
Fuglaverkefni unnið í 
upplýsingamennt. 
 

Rikki og töfrahringurinn á 
Íslandi ( byrjendalæsi ) 
Könnum kortin 1 
Ýmsar fræðibækur um fugla, 
fuglaspil og myndir  
www;nams.is-fuglavefurinn 
 

Einstaklings-mat 
munnlegt 
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Nóvember 
- desember 
 
 
 
 
 
 
 

Fjöll á Íslandi 
 
 

-átti sig á að fjöll eru 
mismunandi og hafa 
orðið til á ýmsa vegu 
 -geti nafngreint nokkur 
íslensk fjöll  
-þekki þjóðarfjall okkar 
-þekki helstu fjöllin í 
nánasta umhverfi  
-þekki höfuð áttir: 
norður, suður, austur og 
vestur 
-átti sig á vegalengdum 
og hæðarlínum á 
landkorti 
-þekki kunna staði á 
Íslandi á korti og myndum  

Nemendur vinna 3- 4 
saman í hópum. Draga 
miða um eitt fjall sem 
þau afla sér upplýsinga 
um, mála fjallið á 
maskínupappír og setja 
allar upplýsingar um 
fjallið á pappírinn. Nem. 
eiga síðan að kynna fyrir 
bekkjarfélögum sínum 
sitt fjall.  
 

Fjallganga ljóð eftir Tómas 
Guðmundsson 
Komdu og skoðaðu fjöllin 
 
 
Komdu og skoðaðu 
landakort  
Könnum kortin 1 
 

Hópurinn metur 
vinnu sína, 
sjálfsmat. 
Kennari metur 
kynningu á 
verkefni, 
upplýsingar sem 
þar koma fram og 
virkni nemenda 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bókin Komdu 
og skoðaðu 
fjöllin notuð í 
heimalestur – 
1 vika. 

 
 
 
 
 

Veður 
 
 
 
 
 
 

-þekki helstu veðurtáknin 
-geti lesið af hitamæli 
-skoði veðurfréttir í 
sjónvarpi 
 
 
 

Nemendur fylgjast með 
veðurfréttum, skoða 
veður á vefmiðlum og fá 
innlögn frá kennara.  
Gera veðurspá og setja 
veðurtákn inn á 
Íslandskort.   

Veðurfréttir í sjónvarpi og á  
vefmiðlum. 
Könnum kortin 1 bls. 28-29. 
Komdu og skoðaðu 
umhverfið bls. 8-11 
www.nams.is/vetrarvefurinn 
 

   
 
 
 
 
 
 



 
Jól 
 
 
Trúarbrögð 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- þekki  helstu hátíðir 
kristninnar trúar og siði 
og tákn sem tengjast 
þeim 
-viti að Biblían er 
trúarbók kristinna manna 
og þekki  nokkrar 
mikilvægar frásagnir af 
Jesú Kristi og kenningu 
hans. 
-kynnist öðrum 
trúarbrögðum, svo sem 
gyðingdómi, íslam, 
búddadómi og hindúasið, 
lífsviðhorfum og 
menningu þeirra 
- velt fyrir sér nærtækum 
spurningum sem tengjast 
trú,lífsviðhorfum og 
breytni 
 

 
 
 
 
Umræður, lesnir kaflar 
úr bókinni Trúarbrögðin 
okkar.  
Hópavinna, hver hópur 
með eitt viðfangsefni.  
Nemendur útbúa 
veggspjöld þar sem 
fram kemur trúartákn, 
helgirit, hátíðahöld og 
fleira sem einkennir 
helgihald og hefðir 
trúarbragðanna. 
Hóparnir kynna hver 
fyrir öðrum. 
 

 
Kuggur –  
jólaleg jól e. Sigrúnu Eldjárn 
 
Trúarbrögðin okkar 
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janúar Villt dýr s.s. 
hreindýr, refir, 
minkar, mýs, 
rottur, selir, 
hvalir. 
 
 
 
 

-að nemendur þekki 
villt dýr sem lifa á og 
við Ísland 
-þekki lífsskilyrði þeirra, 
fæðu, heimkynni og 
venjur 
 

Innlögn og fræðibækur 
skoðaðar.  Vennkort 
gert. 
Nemendur velja sér 
ákveðið dýr til að 
kynnast, gera 
leitaráætlun og skrifa 
samfelldan texta.  
Verkefnið síðan kynnt. 

Náttúran allan ársins hring. 
Fræðibækur um villt dýr, 
upplýsingar af veraldarvef,  
www.nams.is/íslensku 
landspendýrin 
 
 
 

Sjálfsmat 
Sjálfstæði og 
þrautseigja 
nemenda metin. 
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Febrúar/ 
mars 
 
 

Bíllinn og 
starfsemi hans. 
 
 

-kynnist ýmsum 
eiginleikum bílsins 
-skilji hvaða áhrif bíllinn 
hefur á umhverfi okkar 

Umræður um bíla, gerð 
þeirra og tilurð. 
Viðnám og hraði 
kannaður. 

Komdu og skoðaðu bílinn. 
Bæklingar um bíla 
 
 

Sjálfsmat 
Skrifleg könnun 

Komdu og 
skoðaðu bílinn 
– heimalestur 
1 vika 

http://www.nams.is/íslensku


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tækni- rafmagn 
 
 

-geri sér grein fyrir því af 
hverju hlutir fari af stað, 
breyti um stefnu og 
stöðvist og hvernig 
mismunandi yfirborð 
hefur áhrif á hraða 
 
-að nemendur átti sig á 
hvað rafmagn er, hvaðan 
það kemur og hvernig 
- velti því fyrir sér hvort 
rafmagn sé nauðsynlegt 
og er hægt er að  draga úr 
rafmagnsnotkun  
-velti fyrir sér kostum og 
ókostum vatnsaflsvirkjana 
hér á landi 
-kynnist uppfinninga-
manninum Edison 
-geti leitt saman 
ljósaperur, rafmagnsvíra 
og rafhlöður  
 

Bílar hannaðir með 
legókubbum, teiknaðir 
og bíll smíðaður. 
Vettvangsferð á 
bifvélaverkstæði. 
 
 
Umræður, bækur og 
upplýsingar á vefmiðlum 
skoðaðir. 
Tilraunir gerðar með 
stöðurafmagn. 
Nemendur reyna að fá 
ljós á perur með því að 
leiða saman 
rafmagnsvíra og 
rafhlöður. 

 
 
 
 
 
 
 
Komdu og skoðaðu tæknina 
Ekki er allt sem sýnist – 
rafmagn 
 
 

Tímabil Viðfangsefni Markmið – að nemendur Kennsluhættir/leiðir Grunnefni Námsmat Heimanám 

Apríl 
 
 
 
 
 

Nýsköpun 
 
 
 
 
 
 
 

-þekki ferlið þörf-lausn-
afurð 
-þjálfist í að leita að 
þörfum og vandamálum í 
umhverfi sínu 
-geti tekið þátt í 
hugmyndavinnu í hóp og 
lært að virða hugmyndir 
annarra 

Nemendur fá bókina 
hans Braga, gera 
þarfagreiningu á 
heimilum sínum og 
reyna að finna lausnir. 
Nemendur fá verkefnið 
að hanna stól og útfæra 
hugmyndir sínar með 
teikningum.  
 
 

Nýsköpunarmennt 
Ítarefni á  www:nkg.is 
Bókin hans Braga ljósrit 
 
 
 
 
 
 

Sjálfsmat 
nemenda. 
Samvinna, 
þrautseigja og 
frumkvæði metið. 
 
 
 
 
 

Nemendur 
hafa bókina 
um Braga og 
skrá  
hugmyndir 
sínar þar í.   
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Maí Landnemar- 
Víkingar 
 
 

-þekki söguna um  
landnámið 
-þekki nokkra 
landnámsmenn 

Orðalisti gerður í 
upphafi. Bókin 
Landnámið lesin og 
notuð síðan til verkefna 

Komdu og skoðaðu 
landnámið 
www.nams.is/landnámið 
Ýmsar bækur um víkinga 

 Bókin Komdu 
og skoðaðu 
landnámið í 
heimalestur 



 
 
 

-kynnist því hvernig 
plöntur og dýr bárust til 
landsins 
-átti sig á helstu 
breytingum sem orðið 
hafa á náttúru Íslands 
fram til dagsins í dag 
 
 

og heimildavinnu.  
Nemendur vinna saman 
í pörum, velja sér 
landnámsmann og afla 
sér upplýsinga um hann. 
Í lok lotunnar kynna þeir 
verkefni sín.  

og landnám. 
 
 

Afla sér 
upplýsinga um 
landnema  

 

Námsgögn 

Fræðibækur um skordýr, köngulær og fugla. Fuglavefurinn á nams.is,Komdu og skoðaðu fjöllin, Komdu og skoðaðu landnámið, Komdu og skoðaðu 
landakort, Könnum kortin1, Komdu og skoðaðu umhverfið, Náttúran allan ársins hring, Trúarbrögðin okkar,vefur www;nam.is og ýmsir vefmiðlar til 
upplýsingaöflunar. 

 

Kennarar 

Kristín Haraldsdóttir khar@akmennt.is ,Sigrún Ásmundsdóttir sigas@akmennt.is   
Matthildur Stefánsdóttir sérkennari hilla@akmennt.is , stuðningsfulltrúi Elín Sigurðardótti jgtp@simnet.is 
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