
Grunnskóli Húnaþings vestra
Góður skóli – gjöful framtíð

Kennsluáætlun

Námsgrein: Náttúrufræði

Bekkur/hópur: 8. bekkur

Kennari: Sólrún Guðfinna Rafnsdóttir og Jóhann Albertsson

Tímabil: Haust 2020

Hæfniviðmið

Að nemandi geti:
● Gert grein fyrir eigin athugunum á lífverum, hegðun þeirra og búsvæðum.
● Útskýrt flokka lífvera eftir skyldleika, ein- og fjölfrumunga, að erfðir ráðast af genum og

hvernig íslenskar lífverur hafa aðlagast umhverfi sínu.
● Útskýrt þarfir ólíkra lífvera í ólíkum vistkerfum.
● Útskýrt hugmyndir um náttúruval, hæfni, aðlögun og arfbundinn breytileika.
● Útskýrt árstíðabundið veðurlag og loftslagsbreytingar, ástæður og afleiðingar.
● Gert grein fyrir stöðu jarðar í himingeimnum og áhrifum hennar á líf á jörðu.
● Útskýrt mismunandi tegundir geislunar og hvernig þær eru notaðar í fjarskiptum og

lækningum
● Lýst hringrás efna og flæði orku í náttúrunni, útskýrt ljóstillífun og bruna og gildi þeirra.
● Rökrætt umhverfismál frá ólíkum sjónarhornum, er tengjast vatni, vatnsnotkun og sjó.
● Útskýrt hvernig einstaklingur getur stuðlað að eigin velferð með ábyrgri neyslu og hegðun.
● Rætt á gagnrýninn hátt framleiðslu, flutning og förgun efna.
● Gert grein fyrir verndun og nýtingu náttúruauðlinda í tengslum við sjálfbæra þróun.
● Tekið dæmi af og útskýrt forvarnir, sem eru skipulagðar vegna náttúruhamfara.
●

Lykilhæfni:

Nemendur fá mat á lykilhæfni - sjá nánar:
https://grunnskoli.hunathing.is/is/nam-kennsla/lykilhaefni

Helstu námsbækur og gögn:
● Lífheimurinn
● Maður og náttúra
● Myndaráhorf the day after tomorrow

https://im.infomentor.is/Assessment/ManageMatrixTemplate/ViewMatrixTemplate/1305809
https://im.infomentor.is/Assessment/ManageMatrixTemplate/ViewMatrixTemplate/1305809
https://im.infomentor.is/Assessment/ManageMatrixTemplate/ViewMatrixTemplate/1305809
https://im.infomentor.is/Assessment/ManageMatrixTemplate/ViewMatrixTemplate/1305809
https://im.infomentor.is/Assessment/ManageMatrixTemplate/ViewMatrixTemplate/1305809
https://im.infomentor.is/Assessment/ManageMatrixTemplate/ViewMatrixTemplate/1305809
https://grunnskoli.hunathing.is/is/nam-kennsla/lykilhaefni


● Efni af netinu
http://floraislands.is/juncufil.html
https://www1.mms.is/flora/plontugreining.php

Námsmat:
Vinna í tímum, verkefnaskil, próf

Leiðsagnarmat:
Hvað verður metið, hvernig og hvenær?

● Fyrir áramót: Matssamtöl (kennari ræðir við nemanda um niðurstöður úr kaflaprófum og
styttri verkefnum, farið yfir þau hæfniviðmið sem liggja til grundvallar og hvernig gengur að
ná þeim. Í framhaldinu eru frekari markmið og áherslur varðandi námið rædd).

Ágúst Viðfangsefni, verkefni/verkefnavinna /blaðsíður/próf/viðmið

24.-28. ● Kynning á námsefni - unnið með 4 teg. blóma og hver og einn býr
til sína blómabók

● Hópverkefni, útitímar, athuganir,

September Viðfangsefni, verkefni/verkefnavinna /blaðsíður/próf/viðmið

31.-4.
● Kynning á námsefni - unnið með 4 teg. blóma og hver og einn býr

til sína blómabók
● Hópverkefni, útitímar, athuganir,

7.-11. ● Unnið með blómabók

14.-18. ● Unnið með blómabók

21.-25. ● Lífheimurinn, bls. 102 - 105. Fuglar - frá skriðdýrum til fleygra
dýra.

Október

28.-2. ● https://www.ruv.is/sjonvarp/spila/fjarsjodur-framtidar/25629/7k
db6k Horft á mynd.

●

5.-9.
9. október - starfsdagur

● Fuglar:  4. mismunandi búsvæði þeirra og umfjöllun. Verkefni

12.-16.
12. október -
viðtalsdagur

● Lífheimurinn kafli 7 bls. 116 - 129, verkefni + myndband

19.-23. ● Lífheimurinn kafli 7 bls. 116 - 129, verkefni

http://floraislands.is/juncufil.html
https://www1.mms.is/flora/plontugreining.php
https://www.ruv.is/sjonvarp/spila/fjarsjodur-framtidar/25629/7kdb6k
https://www.ruv.is/sjonvarp/spila/fjarsjodur-framtidar/25629/7kdb6k


26.-30. ● Veður og loftslag

Nóvember

2.-6.
uppbrotdag

● Veður og loftslag - könnun/verkefni

9-13 ● Geislun - fjarskipti og lækningar

16-20 ● Geislun - fjarskipti og lækningar

23-27 ● Geislun - fjarskipti og lækningar

Desember

30-4 ● Mynd - Geislun - fjarskipti og lækningar

7-11 ● Klárutímar

14-18 ● Klárutímar

Jólafrí 19. des – 6. jan
hjá nemendum

Janúar

Starfsdagar 4. og 5.
janúar

6. - 8. janúar ● Ljóstillífun og bruni 5-16 - Maður og náttúra

11.-15. janúar ● Ljóstillífun og bruni 5-16- Maður og náttúra

18.-22. janúar ● Vistfræði 23-48- Maður og náttúra

25.-29. janúar ● Vistfræði 23-48- Maður og náttúra

Febrúar

1.-5. febrúar ● Vistfræði 23-48- Maður og náttúra

8.-12. febrúar ● Vistfræði 23-48- Maður og náttúra



15. og 16. vetrarfrí ●

17.-19.febrúar ● Vistfræði 23-48- Maður og náttúra

22. - 26. febrúar ● Umhverfi  okkar - Maður og náttúra
● Verkefni unnið út frá undirköflunum, hópar sem rannsaka efni

undirkaflans. Lesa í gagnvirkum lestri. Skil á glærukynningu.

Mars

1.-5.mars ● Umhverfi  okkar - Maður og náttúra
● Verkefni unnið út frá undirköflunum, hópar sem rannsaka efni

undirkaflans. Lesa í gagnvirkum lestri. Skil á glærukynningu.
Finna tengsl við fréttir á netinu.

8.-11.mars ● Umhverfi  okkar - Maður og náttúra
● Verkefni unnið út frá undirköflunum, hópar sem rannsaka efni

undirkaflans. Lesa í gagnvirkum lestri. Skil á glærukynningu.

12. mars - Starfsdagur
15. Mars - viðtalsdagur

16.-19. mars Lausnir í sjónmáli - áhersla á sjálfbærni.

22.-26. mars ● The day after tomorrow - áhorf á bíómynd

Páskafrí 27. mars - 5.
apríl
Apríl

6.-9.apríl ● Forvarnir sem eru skipulagðar vegna náttúruhamfara.

12.-16. apríl ● Forvarnir sem eru skipulagðar vegna náttúruhamfara.

19.-23. apríl
22.apríl -

Sumardagurinn fyrsti

● Geislun, mismunandi tegundir og hvernig þær eru notaðar í
fjarskiptum og lækningum.

26.-30. apríl ● Geislun, mismunandi tegundir og hvernig þær eru notaðar í
fjarskiptum og lækningum.

Maí

3.-7. maí ● Geislun, mismunandi tegundir og hvernig þær eru notaðar í
fjarskiptum og lækningum.

10.-14.maí
13. maí

uppstigningardagur

● Fuglar og Einar

17.-21. maí ● Klárutímar

24. Maí - Annar í
Hvítasunnu
25.-28. Maí

28.maí starfsdagur

● Klárutímar


