
     
 

 

Árgangur:   8. bekkur   Tímafjöldi 3  kest. á viku  

 

Kennarar: Guðlaug Pálmadóttir 

 

Námsefni:  Lífheimurinn 1. – 7. kafli frá ágúst - febrúar 

Myndbönd – af neti 

Sunflower – forrit 

 

Námsmat: Kaflapróf: 60-65% 

Vinnubækur og verkefni. 25-30% 

Kennarareinkunn: 10% 

 

Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

Í meginatriðum fer námið og kennslan í skóla og heima (utan skóla) fram á eftirfarandi hátt:  

 Nemendur eiga að lesa heima 

 Nemendur svara spurningum og vinna verkefni í einstaklingsvinnu og hópum 

 Nemendur ræða um efnið 

 Nemendur framkvæma tilraunir og athuganir 

 Nemendur halda utan um vinnu sína í vinnubók 

 

 

 

Kennsluáætlun 

Náttúrufræði: 
 



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.  

 

 

 

Haustönn 
 

Hæfniviðmið 
 Að nemandi: 

 kynnist ríki plantna út frá 

völdum áherslum, s.s. 

lífsferlum, æxlun og ljóstillífun  

 kynnist plöntugreiningu 

 geti skýrt gagnsemi og notkun 

flokkunarkerfa  

 

 geti lýst og gert sér grein fyrir 

helstu einkennum lífvera í 

ríkjum, dreifkjörnunga, 

frumvera, sveppa, plantna og 

Efnisþættir námsgögn 2015-2016 
Tími: ágúst-september 

Plöntur 
Mosar, byrkningar, blómplöntur 
Barrtré 
 

Lífheimurinn og tengd 

verkefni 

Útikennsla plöntur og sveppir 

Myndaverkefni 

plöntugreining 

Kynning á plöntuverkefni 

Plöntur (eyewitness) 

Próf úr 5. kafla 

Föstudag 24. ágúst skólasetning  
 
Mán. 21.-miðvikud. 23. sept.  - 
samræmd próf hjá 10. bekk 
 
Mánudagur 28. sept. skipulagsd 

Tími: október 

Lífið á jörðinni 
Bakteríur og veirur 
 

Próf úr 1. og 2. Kafla 

Bakteríuræktun 

Fimmtud. 6 okt. foreldradagur 
 
Mánud. 19- þri. 20. okt.  vetrarfrí 

Tími: nóvember Mynd: Sveppir 2.-6. nóv. – vinavika 



dýra og vinna að verklegum 

æfingum til að glöggva sig á 

sérkennum lífveranna  

 geti skýrt frumuöndun og 

ljóstillífun, megineinkenni og 

hvernig þessi mikilvægu 

efnaferli tengjast  

 geti lýst sérhæfingu og 

hlutverki frumulíffæra  

 geti borið saman plöntu og 

dýrafrumu  

 geti útskýrt lifnaðarhætti veira 

og sérstöðu þeirra  

 kynnist því hvernig maðurinn 

nýtir bakteríur í sína þágu og 

hvernig hann getur varist 

skaðsemi annarra  

 geti lýst lífsferlum og 

næringaröflun sveppa og þekki 

gagnsemi og skaðsemi sem af 

þeim hlýst 

 kynnist helstu hópum 

hryggleysingja og hryggdýra út 

frá lífsferlum, æxlun og þroskun  

 

Þörungar og frumdýr 
Sveppir og fléttur 
 

Sveppir í umhverfi mannsins 

Próf 3. og -4 kafli 

 
Föstud. 20. nóv. skipulagsdagur 

 

Tími: desember 

Dýr 
Svampdýr, holdýr 
Lindýr og skrápdýr 

 

Skipt í hópa sem vinna 

fyrirlestra úr hverjum kafla 

Mánud. 7. des. – námsmat 
Þriðjud. 8. des. - námsmat 
Föstudagur 18. des. er síðasti dagur 
fyrir jólafrí – Litlu jólin 

 

 
 
 



 
Vorönn 

Hæfniviðmið 
 Lesið texta um náttúrufræði 

sér til gagns, umorðað hann og 

túlkað myndefni honum tengt 

 Dregið ályktanir af gögnum og 

gefið ólíkar skýringar með því 

að nota ólík sjónarhorn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 geta lýst brautum reikistjarnanna 

og hvers vegna þær haldast á 

brautum sínum umhverfis sól. 

 þekkja muninn á innri og  ytri 

reikistjörnunum. 

 þekkja ýmsa aðra hluti sem sveima 

um í sólkerfinu okkar. 

 Útskýra hvernig skipting í 

sólarhringa og ár tengist hreyfingu 

jarðar. 

 Geta rætt þætti sem ráða 

árstíðaskiptum. 

 Geta lýst segulsviði jarðar 

Efnisþættir námsgögn  
Tími: janúar 

Ormar 
Krabbadýr 

Liðdýr 
Fiskar 

fyrirlestra úr hverjum kafla Mánud. 4. jan., skipulagsdagur 
 
 
 

Tími: febrúar 

Froskdýr og skriðdýr 
Fuglar 

Spendýr 
Atferlisfræði 

fyrirlestra úr hverjum kafla 

Próf úr 6. kafla 
Þriðjudagur 2. feb. foreldradagur 
  
Miðvikud. 10. feb. öskudagur 
 
Miðvikud. 24. feb. skipulagsdagur  
Fimmtud. 25. feb. vetrarfrí 
Föstudag 26. feb. vetrarfrí 
29. febrúar Laugar (9. bekkur) 

Tími: mars 

Sólkerfið 

Innri reikistjörnur 

 

Sól, tungl og stjörnur 
verkefni 
 

1.-4. mars Laugar (9. bekkur) 
21.-28. mars  páskafrí 
 

Tími: apríl 

ytri reikistjörnur 
Próf úr 3. kafla Fimmtud. 14. apríl þemadagur 

Föstud. 15. apríl þemadagur 
Fimmtud. 21. apríl  - 
Sumardagurinn fyrsti  

Tími: maí 

Jörðin og tunglið 
Próf úr 4. kafla Föstudagur 5. maí uppstig.dagur 

Mánud. 16. maí – annar í hvítas. 
Þriðjud. 17. maí - skipulagsdagur 
Fimmtudag 23. maí vorpróf  
Föstudag 24. maí    vorpróf 
 



 Geta rætt geislabelti Van Allens og 

útskýrt eðli norður ljósa. 

 Geta lýst landslagi og yfirborði 

tunglsins 

 Geta lýst kvartilaskiptum tungls 

 Geta útskýrt undir hvaða 

kringumstæðum tunglmyrkvar og 

sólmyrkvar verða. 

 Geta útskýrt hvernig 

þyngdarkraftur tungls veldur 

bylgju flóðs og fjöru á úthöfum. 

 

 

 

 

 
Þessi kennsluáætlun er sett fram með fyrirvara um breytingar vegna nýs námsefnis sem er væntanlegt í 
eðlisfræði. 


