
          Hlíðaskóli  

Helga Snæbjörnsdóttir    

Náttúrugreinar – Lotuskipting 

Fyrri hluti 

Námsþáttur Tímabil Hæfniviðmið Kennsluhættir Mat 

1. lota 
1. og 2. kafli Mannslíkaminn  
Allar lífverur eru gerðar úr frumum 
Helstu frumulíffæri 
Stofnfrumur, líffærakerfi  

24 ágúst – 18. sept. Gert grein fyrir helstu líffærum og 
líffærakerfum mannslíkamans. 
 

Lesið, glósað,horft á 
myndbönd, rætt um kaflann. 
Teikningar, stórt líkan af 
mannslíkamanum 
 

Mat: hugtakakort og 
teikning á líffærakerfum 
mannslíkamans, vinnubók, 
einstaklingsverkefni 

2. lota 
1. kafli Eðlisfræði 1 
Rafmagn. Rafhleðslur, rafspenna, 
rafstraumur og viðnám 
Rafrásir og tenging þeirra 
Áhrif rafmagns á nútímann 

21. sept. – 16. okt. Útskýrt helstu bylgjur s.s. 
rafsegulbylgjur og hljóðbylgjur. 
Gert grein fyrir helstu hugtökum er 
varða rafmagn. 
 

Lesið, glósað,horft á 
myndbönd, rætt um kaflann. 
Sýndartilraunir. 
Verkleg æfing: Tenging rafrása 
 

Mat: Próf og skýrsla 

3. lota 
3. kafli Mannslíkaminn 
Blóðrásin, hjartað og æðar 
Ónæmiskerfið 
Nýrun og lifrin hreinsa blóðið  
 

19.  okt. – 13. nóv. Gert grein fyrir helstu líffærum og 
líffærakerfum mannslíkamans. 
Útskýrt hvernig blóðrás mannsins 
virkar 
 

Lesið, glósað,horft á 
myndbönd, rætt um kaflann. 
Vendikennsla, vinna við líkan 
af mannslíkamanum. 

Mat: Próf og vinnubók 

4. lota 
2. kafli Eðlisfræði 1 
Hljóð 
 

16. nóv. – 11. des. Útskýrt helstu bylgjur s.s. 
rafsegulbylgjur og hljóðbylgjur. 
 

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

Mat: Próf og vinnubók 
(skýrsla) 

5. lota 
6. kafli Mannslíkaminn 
Kynfræðsla í samþættingu með lífleikni. 
Kynhneigð, kynsjúkdómar, getnaðarvarnir 

  

14.  des. – 22. jan. útskýrt hvernig fóstur verður til og 
þroskast, hvað felst í ábyrgri 
kynhegðun og rætt eigin ábyrgð á 
líkamlegu og andlegu heilbrigði, bæði 
sín og annarra 
 

Fyrirlestrar, samvinnunám, 
umræður, myndbönd  

Mat: Stórt sameiginlegt 
einstaklingsverkefni, 
samþætt með lífsleikni. 

 

 

 

 



          Hlíðaskóli  
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Seinni hluti 

Námsþáttur Tímabil Hæfniviðmið Kennsluhættir Mat 

6. lota 
7. kafli Mannslíkaminn 
Vímuefni, unnið í samþættingu með 
lífsleikni 
Umbunarkerfi líkamans 

25.  jan. – 19. feb. Þekkt helstu áhættuþætti varðandi 
vímuefnaneyslu. 
 

Fyrirlestrar, myndbönd, 
umræður. Hópvinna 

Mat: Samþætt hópverkefni 
með lífleikni 

7. lota 
3. kafli Eðlisfræði 1 
Varmi og veður 

22.  feb. -  18. mars Útskýrt krafta sem verka í daglegu lífi manna 
Þekkt hvernig veður hefur áhrif á umhverfið 

Verkleg æfing, samræður, 
athuganir, fyrirlestrar og 
verkefnavinna 

Mat: Próf og vinnubók 

8. lota 
4. og 5. kafli mannslíkaminn 
Húðin og taugakerfið 
Líkamshiti, beinagrindin, vöðvar, 
taugaboð, heilinn, skynfæri, hormón 
Innkirtlakerfið 

29. mars – 22. apríl Útskýrt hvernig húðin og taugakerfi 
mannslíkams virkar 
 

Verkefnavinna, fyrirlestrar, 
líkan af mannslíkamanum 
klárað 

Mat: Próf og vinnubók, 
líkan af mannslíkamanum. 

9. lota 
4. kafli Eðlisfræði 1 
Ljós 

25. apríl – 30. maí. Útskýrt krafta sem verka í daglegu lífi manna 
Beitt helstu hugtökum eðlisfræðinnar um ljós. 

Verkleg æfing, hópvinna, 
fyrirlestrar 

Mat: Fyrirlestrar nemenda 

 

 

Kaflinn kennsluhættir ekki endanleg útgágfa kennsluhátta náttúrugreina, heldur aðeins ein tillaga frá kennara. Lagt er uppúr lýðræðislegum kennsluháttum og fá nemendur að 

kynna sér fyrirkomulagið og koma með sínar hugmyndir að kennslufyrirkomulagi og mati sem hlustað er á. Kennsluhættir geta því orðið með öðrum hætti.  


