
Nátt úr ufr æði  

4. bekkur                                                       Kennari: Elí n Hj artardóttir Stol zenwal d 

Öl l kennsl a í Grunnskól anu m á Hell u byggi r á grunnskól al ögum og aðal náms krá grunnskól a. Í 

grei nahl uta aðal ná mskrár grunnskól a frá 2013 eru hæf ni vi ðmi ð í náttúrugrei na. Á bl aðsí ðum 

166- 177 í 22. kafl a aðal ná mskrár, sem fj all ar um nátt úrgrei nar, má sj á töflu yfir þá hæf ni sem 

hver ne mandi skal búa yfir vi ð l ok 4. 7. og 10. bekkj ar. Sj á 

htt p://vefir. na ms.i s/na msmat/pdf/grunnskoli _grei nana mskrar_net utgaf a_2013. pdf  

Kennsl uhættir 

Ne mendur eru með tvo nátt úrufr æði tí ma í stundat öfl u á vi ku.   

Í náttúrufr æði  eru kennsl uhættir fj öl breyttir.  Nemendur l æra ý mi s fr æðileg hugt ök 

nátt úrufr æði nnar, hugt öki n eru svo þróuð og hugmy ndi r um lífi ð og ef ni shei mi nn skoðuð.  

Reynt er að efl a f ær ni nemenda í að taka tillit til annara, vera vakandi fyrir þörf um og lí ðan 

annara og huga að umhverfi sí nu nær og fj ær. Nemendur þurf a að afl a gagna, mæl a og met a 

það sem f engi st er vi ð auk þess að geta tj áð si g um r eynsl u sí na og upplifun.  

Ni ðurst öður verða settar fra m á ý msan hátt, hvort sem er munnl ega, með l ei kr ænni tj áni ngu, 

skrifl ega, með töl um og or ðu m, með aðst oð rafrænna mi ðl a eða myndr ænt.  Ski pul ögð 

notkun t ækj a, nýti ng á nátt úrufr æði stof u, skól al óði nni og nær u mhverfi skól ans, þar sem 

sj ónu m ne menda er bei nt að sa ms pili manns og nátt úru.  Vi ðf angsef ni eru skoðuð í 

fj öl breyttu sa mhengi og í lifandi tengsl um vi ð sa mf él agi ð.  Ne mendur afl a uppl ýsi nga og 

vi nna með þær til þess að efl a l æsi sitt í náttúrugrei nu m. Not ast verður vi ð 

mar g mi ðl unaref ni, gagnabanka, l eitar- og sa mski ptavefi.  Ne mendur fá þj álf un í 

vi nnubr ögðu m, ná mi  í náttúrugrei nu m, vi ð l eit að skýri ngu m og l ausnu m, vi ð fra mkv æmd 

at hugana og vi ð mat á niðurst öðu m. Ne mendur fra mkv æma ei nf al dar at hugani r og fá með 

því t æki f æri til að upplifa og draga ál yktani r af reynsl u si nni.    

Ná msgögn 

Nátt úr an all an ársi ns hring, Könnu m korti n, Komdu og skoðaðu l andakort, komdu og 

skoðaðu el dgos, myndbönd, vef ef ni og ý mi s lj ósrituð verkef ni.  

Ná ms mat  

Fyl gst er með hvort ne mendur nái þei m hæf ni vi ðmi ðu m se m sett eru. Þj álfi með sér vönduð 

vi nnubr ögð, sýni tillitssemi  vi ð hvert  annað í hópavi nnu og umr æðu m.  Auki  sj álfstraust sitt 

og hafi frumkv æði.  Á annarskil um er þekki ng og l ei kni ne menda meti n með prófum eða með mati á 

þei m verkef nu m se m þei r haf a unni ð. Ne mendur saf na sa man verkef nu m sí num í  vi nnubók sem 

ei nni g er meti n.  

http://vefir.nams.is/namsmat/pdf/grunnskoli_greinanamskrar_netutgafa_2013.pdf
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