
 
 

Kennsluáætlun haustið 2017-2018 
 

Fag: Náttúrufræði 

Bekkur:  6. bekkur 

Kennarar: Jóhann Þór Eiríksson 

 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

24.-25. ágúst 
Nemendur geti:    

Vika 2 

28. ágúst – 1.  sept 

 

 Lesið og skrifað um hugtök í 

náttúruvísindum. 

 Lýst samspili lífvera og lífvana þátta og 

tengt það hugmyndum manna um uppruna 

og þróun lífs á jörðu. 

Auðvitað – Jörð í alheimi 

Að nemandi læri um;   

 Sólkerfið 

 Sólina 

 Reikistjörnurnar 

 Stjörnuþokuna 

 Stjörnuhimininn 

Auðvitað – Jörð í alheimi 

Bls. 4-14 og svara 

spurningum 

 

Stuttmyndir um 

reikistjörnurnar  

 

Vika 3 

4. – 8. september 
 

 Útskýrt innbyrðis afstöðu sólar og jarðar 

og hvernig hreyfing þeirra tengist árstíða- 

og dægraskiptum og því að tíminn líður. 

Auðvitað – Jörð í alheimi 

nemandi læri um;   

 Sólkerfið 

 Sólina 

 Reikistjörnurnar 

 Stjörnuþokuna 

 Stjörnuhimininn 

Auðvitað – Jörð í alheimi 

Bls. 4-14 og svara 

spurningum 

 

Stuttmyndir um 

reikistjörnurnar 

 

Vika 4 

11. – 15. september 
 Beitt vísindalegum vinnubrögðum við 

öflun einfaldra upplýsinga innan 

náttúruvísinda og útskýrt ferlið. 

 

Auðvitað – Jörð í alheimi 

Að nemandi læri um;   

 Sólkerfið 

 Sólina 

 Reikistjörnurnar 

 Stjörnuþokuna 

Stuttmyndir um 

reikistjörnurnar  
Hópaverkefni 



 
 

 Stjörnuhimininn 

Vika 5 

18.-22. september 
 Útskýrt texta um náttúruvísindi sér til 

gagns og farið eftir einföldum, munnlegum 

og skriflegum leiðbeiningum. 

 Kannað áreiðanleika heimilda með því að 

nota bækur, netið og aðrar 

upplýsingaveitur. 

 Sett fram og rætt niðurstöður athugana á 

skýran og skipulegan hátt.  

 Hlustað á, metið og rætt hugmyndir 

annarra. 

Auðvitað – Jörð í alheimi 

Að nemandi læri um;   

 Jörðina 

 Tunglið 

 Þyngdarkraft 

tunglsins 

 Smástirni 

 Loftsteina 

 Forn- mið- og 

nýlífsöld.  

Hópverkefni um 

reikistjörnurnar. 

Bls.  15-21 og spurningar.  

Hópaverkefni 

Vika 6 

25.  – 29. september 
 Útskýrt texta um náttúruvísindi sér til 

gagns og farið eftir einföldum, munnlegum 

og skriflegum leiðbeiningum. 

 Kannað áreiðanleika heimilda með því að 

nota bækur, netið og aðrar 

upplýsingaveitur. 

 Sett fram og rætt niðurstöður athugana á 

skýran og skipulegan hátt.  

 Hlustað á, metið og rætt hugmyndir 

annarra. 

Auðvitað – Jörð í alheimi 

Að nemandi læri um;   

 Jörðina 

 Tunglið 

 Þyngdarkraft 

tunglsins 

 Smástirni 

 Loftsteina 

 Forn- mið- og 

nýlífsöld.  

Bls.  15-21 og spurningar.  

Vika 7 

2.  – 6. október 
 Lýst samspili lífvera og lífvana þátta og 

tengt það hugmyndum manna um uppruna 

og þróun lífs á jörðu. 

 

Auðvitað – Jörð í alheimi 

Að nemandi læri um;   

 Jörðin 

 Tunglið 

 Þyngdarkraft 

tunglsins 

 Smástirni 

 Loftsteina 

 Forn- mið- og 

nýlífsöld.  

Bls.  21- 26 og spurningar. Könnun 1.  



 
 

Vika 8 

9.  – 13. október 
 Útskýrt hvernig Ísland byggist upp, 

hvernig landslag þess og jarðvegur 

breytist. 

 

Auðvitað – Jörð í alheimi 

Að nemandi læri um;   

 Hvernig Ísland 

varð til 

 Jarðskorpufleka 

 Jarðsögu Íslands 

Bls.  28- 30 og spurningar.  

Vika 9 

16. – 20 október 

Starfsd./vetrarleyfi 

    

Vika 10 

23.  – 27. október 
 Útskýrt hvernig Ísland byggist upp, 

hvernig landslag þess og jarðvegur 

breytist. 

 Rætt um hvernig ræktanlegt land er notað 

og ýmsar hliðar landnotkunar og 

verndunar gróðurs. 

Auðvitað – Jörð í alheimi 

Að nemandi læri um;   

 Landmótun 

 Innri og Ytri öfl 

landmótunar t.d. 

eldgos. 

Bls. 38-42 og spurningar.  

Vika 11 

30. okt – 3. nóv 

2.nóv foreldraviðtöl 

 Útskýrt hvar og af hverju helstu 

náttúruhamfarir verða, sem búast má við á 

Íslandi og hvernig viðbrögð við þeim eru 

skipulögð. 

Auðvitað – Jörð í alheimi 

Að nemandi læri um;   

 Landmótun 

 Innri og Ytri öfl 

landmótunar t.d. 

eldgos. 

Bls. 43-46 og spurningar.  

Vika 12 

6. – 10. nóvember 
 Lesið og skrifað um hugtök í 

náttúruvísindum. 

 Lýst samspili lífvera og lífvana þátta og 

tengt það hugmyndum manna um uppruna 

og þróun lífs á jörðu. 

Auðvitað – Jörð í alheimi 

Að nemandi læri um;   

 Hafið 

 Að vatn er forsenda 

lífs.  

 Hringrás vatns.  

Bls. 47-51 og spurningar. Könnun 2 

Vika 13 

13.  – 17. nóvember 
 Lesið og skrifað um hugtök í 

náttúruvísindum. 

 Lýst samspili lífvera og lífvana þátta og 

tengt það hugmyndum manna um uppruna 

og þróun lífs á jörðu. 

Auðvitað – Jörð í alheimi 

Að nemandi læri um;   

 Lofthjúpinn  

 Veðrið  

Bls. 52-55 og spurningar.  



 
 

 Lýst veðri í heimabyggð og loftslagi á 

Íslandi. 
 Mismunandi 

loftslag.  

 Gróðurhúsaáhrif 

Vika 14 

20. – 24. nóvember 
 Lesið og skrifað um hugtök í 

náttúruvísindum. 

 Lýst samspili lífvera og lífvana þátta og 

tengt það hugmyndum manna um uppruna 

og þróun lífs á jörðu. 

 

Auðvitað – Jörð í alheimi 

Að nemandi læri um;   

 Lofthjúpinn  

 Veðrið  

 Mismunandi 

loftslag.  

 Gróðurhúsaáhrif 

Bls. 56-59 og spurningar.  

Vika 15 

27. nóv – 1. des 
 Lesið og skrifað um hugtök í 

náttúruvísindum. 

 

Auðvitað – Jörð í alheimi 

Að nemandi læri um;   

 Lofthjúpinn  

 Veðrið  

 Mismunandi 

loftslag.  

 Gróðurhúsaáhrif 

Bls. 61-65 og spurningar.  

Vika 16 

4.  – 8. desember 
 Útskýrt texta um náttúruvísindi sér til gagns 

og farið eftir einföldum, munnlegum og 

skriflegum leiðbeiningum.  

 Hlustað á, metið og rætt hugmyndir 
annarra.  

Auðvitað – Jörð í alheimi 

Að nemandi læri um;   

 Loftslag á Íslandi.  

 Hafstrauma 

 Hafís 

 Loftstrauma 

 Skýjagerðir 

Bls. 66-68 og spurningar.  

Vika 17 

11.  – 15. desember 
 Útskýrt texta um náttúruvísindi sér til gagns 

og farið eftir einföldum, munnlegum og 

skriflegum leiðbeiningum.  

 

Auðvitað – Jörð í alheimi 

Að nemandi læri um;   

 Loftslag á Íslandi.  

 Hafstrauma 

 Hafís 

 Loftstrauma 

Bls. 69 og spurningar  



 
 

 Skýjagerðir 

Vika 18 

18.  – 20. desember 

20.des Litlu jólin 

    

Vika 19 

4. - 5. janúar 

3. jan starfsdagur 

 Lesið og skrifað um hugtök í 

náttúruvísindum. 

 Lýst samspili lífvera og lífvana þátta og 

tengt það hugmyndum manna um uppruna 

og þróun lífs á jörðu. 

 

Auðvitað – Jörð í alheimi 

Að nemandi læri um;   

 Loftslag á Íslandi.  

 Hafstrauma 

 Hafís 

 Loftstrauma 

 Skýjagerðir 

Upprifjun  

Vika 20 

8. – 13. janúar 
 Auðvitað – Jörð í alheimi 

Að nemandi læri um;   

 Loftslag á Íslandi.  

 Hafstrauma 

 Hafís 

 Loftstrauma 

 Skýjagerðir 

 Könnun 3.  

 
 

 

 




