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Náttúrugreinar – Lotuskipting 

Námsefni: Kennslubækurnar Lífheimurinn og Efnisheimurinn, ýmislegt efni af netinu 

Fyrri hluti 

Námsþáttur Tímabil Hæfniviðmið úr skólanámskrá (mælanleg) Nemandi getur: Kennsluhættir* Mat* 

1. lota 
Lífheimurinn 1. og 2. kafli 
Lífverur eru gerðar úr frumum 
Flokkun lífvera í ættir, 
ættkvíslir og tegundir 
Bakteríur og veirur 

34. – 
37. vika 

Gert grein fyrir flokkun lífvera í ættir og tegundir. 
Framkvæmt og útskýrt sérhannaðar eða eigin athuganir úti og 
inni  
Skilið mun á bakteríu og veiru og geta útskýrt lifnaðarhætti 
þeirra.  
 
Lesið texta um náttúrufræði sér til gagns, umorðað hann og 
túlkað myndefni honum tengt, 

Lesið, glósað,horft á 
myndbönd, rætt um 
kaflann. 
Verklegar æfingar – lífríki 
skólalóðarinnar og 
bakteríuræktun 
 

Mat: próf og skýrsla 

2. lota 
Lífheimurinn 3. og 4. kafli 
Þörungar  
Frumdýr  
Sveppir – sérstakt ríki 
Fléttur 

38. – 
41. vika 

Gert grein fyrir flokkun lífvera eftir nútíma flokkunarkerfi og 
þekkja helstu hópa lífvera. 
 
Gefið greinagóða lýsingu á einfaldri lífveru 
 
Framkvæmt athugun mjög vel og skilað góðri skýrslu 

Lesið, glósað,horft á 
myndbönd, rætt um 
kaflann. 
Vettvangsferð í Öskjuhlíð 
og fjöruna við Nauthólsvík 
 

Mat: Ferðaskýrsla og 
hugtakakort 

3. lota  
Efnisheimurinn 1. kafli 
Hrein efni – efnablöndur 
Tákn frumefna, efnasambönd 
Hamskipti og táknin s, l og g 

42. – 
46. vika 

Lýst gerð frumeinda og hlutverki þeirra í gerð alls efnis. 
 
Gert grein fyrir flokkun efna í hrein efni og efnablöndur og 
skiptingu hreinna efna í frumefni og efnasambönd 
 
Útskýrt að efnasambönd eru samsett úr frumefnum í ákveðnum 
hlutföllum 
 
Útskýrt að sérhvert frumefni á tákn sem er annaðhvort stór 
stafur eða stór og lítill stafur. 

Lesið, glósað,horft á 
myndbönd, rætt um 
kaflann. 
Vendikennsla 
sýndartilraunir 
 

Mat: Próf og vinnubók 

4. lota 
Efnisheimurinn 2. kafli 
Frumeindakenning Daltons 
Bygging frumeinda 
Öreindir, ryð, jónir 

47. – 1. 
vika 

Lýst gerð frumeinda og hlutverki þeirra í gerð alls efnis. 
 
Útskýrt hamskipti efna -fastan, fljótandi og gasham 
 
Skilið hugtakið öreindir. Róteindir rafeindir og nifteindir. 
 
Útskýrt hvað jónir eru 

Lesið, glósað,horft á 
myndbönd, rætt um 
kaflann. 
(sýndartilraun) 
 

Mat: Próf og vinnubók 
(skýrsla) 
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Seinni hluti 

Námsþáttur Tímabil Hæfniviðmið úr skólanámskrá (mælanleg) Nemandi getur: Kennsluhættir* Mat* 

5. lota 
Lífheimurinn 5. kafli 
Plöntur: 
Fjölgun þeirra, nýting 
Aldin og fræ 

2. - 5. 
vika 

Lýst hringrás efna og flæði orku í náttúrunni, útskýrt ljóstillífun og bruna 
og gildi þeirra. 
 
Þekkt nokkrar algengar plöntur og útskýrt hvernig þær fjölga sér 

Lesið, glósað,horft 
á myndbönd, rætt 
um kaflann. 
hópvinna 
 

Veggspjald um plöntu og 
vinnubók (ferilbók) 
 

6.lota 
Efnisheimurinn 3.kafli 
Lotukerfið 
Lota og flokkur 
Heiti flokkanna í lotukerfinu 
Málmar og málmleysingjar 

6. – 10. 
vika 

Lýst gerð frumeinda og hlutverki þeirra í gerð alls efnis. 
 
Vita hvað er átt við með orðinu lotukerfi og hvernig frumefnum er raðað 
niður í þessu kerfi í lotur og flokka 
 
Þekkt muninn á málmum og málmleysingjum 
 

Lesið, glósað, horft 
á myndbönd, rætt 
um kaflann. 

Hópverkefni. Hugtök, úr 
kaflanum dregið og 
hópurinn velur leið til að 
kenna bekknum um 
efnið.(vídeó, 
veggspjald….) 

7. lota 
Efnisheimurinn 4. kafli 
Varðveisla massans 
Leysni, mettað og ómettað 
Ákveðin hlutföll í efnahvarfi 
Stilling einfaldra efnajafna 
Útvermin og innvermin 
efnahvörf, Sýrustig 

11. – 
14. vika 

Lýst gerð frumeinda og hlutverki þeirra í gerð alls efnis. 
 
Skilið að massi efna varðveitist við efnabreytingar 
 
Gert greinarmun á hamskiptum, leysingum og efnahvörfum 
 
Skilið muninn á mettaðri og ómettaðri lausn og áhrifum hita á leysni 
 
Skilið að efni hvarfast í ákv. hlutföllum og stillt einfaldar efnajöfnur 
 
Þekkt muninn á sýru og basa 

Lesið, glósað, horft 
á myndbönd, rætt 
um kaflann. 

Próf úr kaflanum ásamt 
vinnubók, verkleg æfing 

8. lota 
Lífheimurinn 6. og 7. kafli 
Hryggleysingjar og hryggdýr 
Dýr eru ófrumbjarga 
Þróun dýra úr vatni að landi 
Skordýr, Spendýr. 

16. – 
21. vika 

Gert grein fyrir flokkun lífvera eftir nútíma flokkunarkerfi og þekkt helstu 
hópa lífvera.  
 
Skilið að dýr geta ekki búið til eigin fæðu 
 
Útskýrt að skordýr eru sá hópur dýra sem hefur flestar tegundir 
 
Gert grein fyrir þróun lífs frá vatni á land 

Lesið, glósað, horft 
á myndbönd, rætt 
um kaflann. 

Einstaklingsverkefni, 
tímaritgerð, nemandi 
velur sér dýr og skrifar 
um það. 

Helga.snaebjornsdottir@rvkskolar.is *Lýðræðisleg vinnubrögð einkenna kennsluhætti og námsmat. 

Hjalti.gudmundsson@rvkskolar.is                                                                                                      Það er þvi ekki fastmótað. Á skjalinu eru einungis uppástungur. 
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