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Vikur   Markmið Námsgögn 

-verkefni  

Námsmat 

07.01 -01.02 
 

Þema – Ljós og skuggar  
Athuganir með skugga s.s. 
teikna útlínur af skugga og 
búa til skuggamyndir. Ræði 
áhrif sólarljóssins á nánasta 
umhverfi og geri athuganir. 
Athugi ólík fyrirbæri með 
tilliti til mismunandi lita t.d. 
skoða regnbogann. Olíubrák 
og þrístrent gler. 

Stóra vísindabókin (Judith 
Hann) ásamt efni frá kennara 
og af veraldarvefnum. 
 
Vasaljósaganga, 
þrívíddarmynd, 
regnbogamynd. 

 Leiðsagnarmat, mat á 
virkni, sjálfsmat, símat 
,Þemamappa. 
Frammistöðumat.  
 

 

04.02 – 
01.03 

Þema – Ævintýri 
Kynnist þekktum ævintýrum, 
leikþáttur, leikræn tjáning, 
bókmenntatexti, tjái sig 
frammi fyrir hópnum. Séu 
hvött til að tala skýrt og virða 
aðra þegar þeir tala. Semji 
texta við eigin myndir og 
skrifi sjálf eða með aðstoð. 
Skapandi skrif – ævintýrið 
mitt. Börnin fá orðalista og 
skrifa eigið ævintýri. Vinni 
verkefni sem stuðla að 
auknum orðaforða og 
málskilningi. Hlustun á 
íslensk ævintýri. 

Ýmis þekkt ævintýri – Sigga 
og skessan í fjallinu. Gögn frá 
kennara. Hljóðbók með 
sögum um Siggu og 
skessuna/Herdís Egilsdóttir 
les.  
 

 Hveitibatík – 
ævintýrapersónan 
mín.  

 

 Trölladeig – 
ævintýraveröld.  

 

Leiðsagnarmat, mat á 
virkni, sjálfsmat, símat, 
Þemamappa.  
 

04.03 – 
08.03 

Enskuþema    

11.03 -19.4 Þema - Húsdýrin 
Að börnin ræði einkenni og 
lifnaðarhætti algengustu 
húsdýra á Íslandi, s.s. 
byggingu og fæðu. Geri 
athuganir þar sem fylgst er 
með einföldum lífsferlum, 
s.s. sáningu fræja og útungun 
eggja 

Komdu og skoðaðu hvað 
húsdýrin gera. Hani, krummi, 
hundur, svín (Sigrún 
Helgadóttir) Gögn frá 
kennara og af 
veraldarvefnum. 
 

Leiðsagnarmat, mat á 
virkni, sjálfsmat, símat, 
Þemamappa.  
 

22.04-17.05 Þema -Lífverur 
Flokki dýr eftir því hvað þau 
éta, þ.e. hvort þau nærast á 

Komdu og skoðaðu hvað 
dýrin gera. Algeng 
Fjörudýr(Guðmundur P. 

Leiðsagnarmat, mat á 
virkni, sjálfsmat, símat, 
Þemamappa.  
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plöntum eða öðrum dýrum. 
Finni út og ræði hvað það er 
sem einkennir lifandi verur 
og greinir þær frá lífvana 
hlutum,s.s. 
hreyfing,næringarnám,vöxtur 
æxlun. Ræði og finni dæmi 
um að allar lífverur þurfa 
vatn,loft,fæðu og búsvæði til 
að lifa. Ræði og kanni gögn 
um t.d. íslensk spendýr á 
landi og fjörudýr.  

Ólafsson). Greiningarlyklar 
um 
smádýr(námsgagnastofnun 
2007).  Gögn frá kennara 
og af veraldarvefnum.  

 Börnin fara út og 
safna smádýrum 
(pöddum og 
ánamöðkum) í 
krukkur. Mold, 
sandur, steinar og 
grastó sett í botninn 
á búrinu og vatn í lítil 
krukkulok. Dýrin eru 
sett í búrið og búrinu 
lokað með 
plastfilmu með litlum 
götum svo að súrefni 
komist inn í það. 
Búrið er geymt á 
svölum stað. 
Börnin fylgjast með 
dýralífinu í ákveðinn 
tíma. Að aflokinni 
athugun skila börnin 
dýrunum aftur 
út í umhverfi sitt. 

 

20.05 -26.06 Þema - Hvað langar þig að 
skoða, rannsaka,læra? 
     

 Leiðsagnarmat, mat á 
virkni, sjálfsmat, s0mn 
ímat, Þemamappa.  
 

    

 


