
     
 

Árgangur:  2.bekkur    Tímafjöldi:  3 kest. á viku  

 

Kennarar:  Ólafía Lára Ágústsdóttir og Helga Magnúsdóttir 

 

Námsefni:  Náttúrufræði 

 

Námsmat:  símat, vinnubók og verklag. 
 

Lykilhæfni: 

Náttúrufræði kemur inn á alla þætti lykilhæfni sem unnið er út frá samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla:  

Tjáning og miðlun - Skapandi og gagnrýna hugsun - Sjálfstæði og samvinnu - Nýtingu miðla og upplýsinga - Ábyrgð og mat á eigin 

námi. 

Stöðugt er reynt að beita fjölbreyttum kennslu-, mats- og námsaðferðum svo þessi markmið náist.  

 

Grunnþættir:  

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex:  

Læsi – Sjálfbærni - Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti - Heilbrigði og velferð - Sköpun. 

Í náttúrufræði er unnið með alla þessa þætti þó mismikið sé eftir árgöngum.  

 

 

 

 

 

 

 

Kennsluáætlun 2.bekkur 2015-2016 

Fag:  Náttúrufræði 
 



Haustönn 2.bekkur  2015-2016 
 

Hæfniviðmið 
 

 Sýnt virkni og látið sig varða 
nánasta umhverfi og 
lífsskilyrði lífvera í því. 

 Gert sér grein fyrir hvernig 
maðurinn er hluti af 
náttúrunni og lífsafkoma 
hans byggist á samspilinu 
við hana. 

 Aflað sér upplýsinga er 
varðar náttúruna. 

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

 Lýst breytingum á náttúru 
Íslands eftir árstíðum og 
áhrifum þeirra á lífsskilyrði 
fólks. 

 Sagt frá náttúruhamförum 
sem búast má við á Íslandi 
og hvar þær verða. 

 Fjallað um samspil manns 
og náttúru. 

 

Efnisþættir námsgögn  

Tími: ágúst-september 
Berin og lyngin 
Haustið 
Skordýr í umhverfinu 
Fiðrildi 
kóngulær 

 

Lítið hefti sem nem.vinna í og 

vinnubók. 

Ýmsar bækur,vefir og myndir 

Háfar/víðsjár ofl. 

Smádýr á landi - nams.is 

24. ágúst skólasetning  
8/9 Dagur læsis 
16/9 Dagur ísl. náttúru 
Samræmd próf 4.og 7.b:24/9-
25/9 
 
28/9  skipulagsd 

Tími: október 
Smádýr 
Risaeðlur 
Útikennsla-samspil manns og 
náttúru 
Flokka úrgang 
 

 

Sögurammi með risaeðlum 

Risaeðlubækur/video  

Vettvangsferðir í nærumhverfinu 

Sorpa.is 

Heimurinn minn nams.is 

6. foreldradagur 
16. Dagur ísl. tungu 
19. og 20.  vetrarfrí 

Tími: nóvember 
Risaeðlur 
Komdu að skoða umhverfið 

 
Risaeðlur á netinu 
Tölvuvinna 
Víðsjár og ýmsar bækur 

2.-6. nóv. – vinavika 
 
20. skipulagsdagur 
 

Tími: desember 
Komdu og skoðaðu bílinn 
Tækni/vísindi/mengun/heilbrigði 
 

 

Komdu og skoðaðu bílinn 

Myndbönd/bækur/vefur 

Föstudagur 18. des. er síðasti 
dagur fyrir jólafrí – Litlu jólin  

 
 
 



Vorönn 2.bekkur 2015-2016 

Hæfniviðmið 
 

 Sýnt virkni og látið sig varða 
nánasta umhverfi og 
lífsskilyrði lífvera í því. 

 Gert sér grein fyrir hvernig 
maðurinn er hluti af 
náttúrunni og lífsafkoma 
hans byggist á samspilinu 
við hana. 

 Aflað sér upplýsinga er 
varðar náttúruna. 

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

 Lýst breytingum á náttúru 
Íslands eftir árstíðum og 
áhrifum þeirra á lífsskilyrði 
fólks. 

 Sagt frá náttúruhamförum 
sem búast má við á Íslandi 
og hvar þær verða. 

 Fjallað um samspil manns 
og náttúru. 

 

Efnisþættir námsgögn  

Tími: janúar 
skilji hvaða áhrif bílinn hefur á 
umhverfið 
geri sér grein fyrir af hverju hlutir 
fari af stað, breyti um stefnu og 
stöðvist  
séu vaktir til umhugsunar um 
umhverfismál, umgengni við 
náttúruna 

 
Komdu að skoða bílinn 
Innipukinn.is 
Umferðaverkefni á vef 

Mánud. 4. jan., skipulagsdagur 
 
22. jan. bóndadagur 
 

Tími: febrúar 
Árstíðirnar 
vetur 

 
Þema um veturinn 
Vetrarvefurinn á nams.is 
Vetrarmyndir. 

Þriðjud. 2. feb. foreldradagur 
Miðvikud. 10. feb. öskudagur 
Miðvikud. 24. feb. Skipul.dagur  
Fimmtud. 25. -26. vetrarfrí 

Tími: mars 
 Sögurammi: Blómin á þakinu 
 kynnist lífi í sveit og borg  
 kynnist húsdýrum  
 hvað gerist þegar breytingar 
verða  á högum fólks 

 
Söguramminn: Blómin á þakinu. 
Búa til hænur í kassa 
Sá fræjum, planta 

Miðvikud. 18. mars  
þemadagur 
Fimmtud. 19. mars  þemadagur 
Föstud. 20. mars   þemadagur 
21.-28. mars  páskafrí 
 

Tími: apríl 
Skoðaðu fjöllin 
Kynnist íslenskum fjöllum 

 
Skoðaðu fjöllin 
Verkefni um fjöll. 

14. – 15. apríl þemadagar 
21. apríl Sumardagurinn fyrsti  
 

Tími: maí/jún 
Skoðaðu fjöllin 
Kynnist íslenskum fjöllum 

 
Skoðaðu fjöllin 
Verkefni um fjöll. 
Útikennsla 
 

Fimmtud. 5. maí uppstig.dagur  
16. maí hvítasunna 
17. mai skipulagsdagur 
7. mai vordagur 
8.jún. skólaslit 

 


