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Inngangur 
 

Bæklingur þessi er unninn sem lokaverkefni í Kennara- 

háskóla Íslands vorið 2007. Verkefnið unnu Anna Björk 

Sveinsdóttir og Hjördís Pálmarsdóttir. Bæklingurinn er 

hugsaður sem hugmyndabanki fyrir kennara. Í bæklingnum 

er gefin ein hugmynd að samþættingu tveggja námsgreina, 

náttúrufræði og myndlistar, fyrir hvern árgang eða frá 1.bekk 

upp í 7. bekk. Áhersla er lögð á að nemendur fari út og skoði 

umhverfið sitt í kringum skólann. Hvert verkefni er sett upp á 

svipaðan hátt, að nemendur læri í gegnum eigin upplifun á 

spennandi og skemmtilegan hátt. Til að það takist þarf að 

nota fjölbreyttar kennsluaðferðir og er það sem við stefnum 

að með þessum bæklingi.  

Bæklingurinn er byggður upp á mjög aðgengilegan hátt 

og reynt er að tengja verkefni hans við kennslubækur í 

náttúrufræði hvers árgangs fyrir sig. Fyrst eru markmið 

aðalnámskrár kynnt síðan markmið kennslunnar. Með 

markmiðunum geta nemendur bætt félagsþroska sinn en í 

leiðinni fá þeir að njóta sín sem einstaklingar í verkefnunum. 

Við teljum að sköpunargáfa nemenda muni eflast og 

frumkvæði og sjálfstæði þeirra einnig. Strax á eftir 

markmiðunum eru verkefnin kynnt ásamt leiðbeiningum fyrir 
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kennarar. Kveikja að hverju verkefni er saga sem tengist 

markmiðum aðalnámskrár og kennsluverkefnum hverju sinni 

í náttúrufræði og myndlist. Eftir hvert verkefni er farið út í 

nánasta umhverfi skólans. Þar fer fram gagnasöfnum sem 

nemendur nýta sér þegar komið er aftur inn í kennslustofu. 

Nemendur eru síðan látnir vinna úr gögnum á bæði 

fræðilegan og skapandi hátt. Í bæklingnum eru ýtarlegar 

lýsingar og tillögur um hvernig hægt er að útfæra ólík 

verkefni með ólíkum efnum myndmenntarinnar og 

náttúrufræðinnar.  

Við teljum að mikilvægi bæklingsins sé að kennarar 

geta gengið að fullunnum kennsluhugmyndum sem eru bæði 

skapandi, fræðandi og skemmtileg. Þar sem verkefnin eru 

unnin með mismunandi kennsluaðferðum eiga þau að ná til 

sem flestra.  

Nemendur eiga að verða virkir þátttakendur í sínu eigin 

námi og þar af leiðandi nálgumst við stefnu fræðsluyfirvalda 

um einstaklingsmiðað nám. 
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Yngstastig 

1.bekkur 

Markmið aðalnámskrár 

Náttúrufræði  

� Að nemendur þjálfist í að flokka lífverur eftir ytri 

einkennum og skyldleika (bls. 28). 

 

Myndmennt  

� Að nemendur þekki mismunandi myndgerðir m.t.t.tækni 

, t.d. málverk, teikningu, þrykk, ljósmynd, styttu o.s.frv. í 

tengslum við það verkefni sem unnið er hverju sinni 

(bls. 17). 

 

Markmið kennslunnar 
� Að nemendur geri sér grein fyrir mismunandi 

líkamsuppbyggingu dýra og hvernig þau aðlagast 

umhverfi sínu og æfist í að teikna upp eftir fyrirmynd.  
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Leiðir að markmiðum 
Námsbók  

� Sólrún Harðardóttir og Hrefna Sigurjónsdóttir. 2006. 

Komdu og skoðaðu hvað dýrin gera. 

Námsgagnastofnun, Reykjavík. 

 

Verkefnið er unnið á eftirfarandi hátt: 

Kennari les eftirfarandi sögu Hrafninn flýgur fyrir nemendur 

sína og í lok hennar fara fram umræður sem nemendur taka 

þátt í. Þar eru þeir fræddi nánar um fugla og líkamsbyggingu 

þeirra.  

 Síðan er farið út í nánasta umhverfi þar sem nemendur 

eiga að reyna að koma auga á fugla. Gott er fyrir kennara að 

hafa fuglahandbók við höndina til að fletta upp í og sýna 

nemendum.  

 Þegar inn í skólastofu er komið er nauðsynlegt að hafa 

gott aðgengi að fuglamyndabókum og námsgögnum sem 

tilheyra þessu námsefni. Síðan aðstoðar kennari nemendur 

við upplýsingaöflun og samanburð á fuglum. Nemendur eiga 

að afla sér gagna um þann fugl sem þeir sáu.  

 Hægt er að notast bæði við tölvur og bækur við söfnum 

upplýsinga. Ef fugl sést ekki þá má styðjast við uppfletti- 
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bækur um fugla og nemendur velja sér einn fugl til að vinna 

með. Þegar nemendur hafa aflað sér nægilegra gagna þá 

teikna þeir fuglinn upp með neoncolor litum.  

 Nemendur eiga að teikna upp mynd eftir fyrirmynd 

þannig að líkamsbygging fuglsins og einkenni koma skýrt 

fram.  
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Saga 
Hrafninn flýgur 

Svanur Hrafnsson er sex ára strákur sem býr í Hafnafirði. 

Hann hefur verið að læra um fugla í skólanum og finnst það 

mjög gaman.  

 Dag einn þegar hann var á leið 

heim úr skólanum kom hann auga á tvo 

hrafna, þeir voru upp á sitthvorum 

ljósastaurnum og krunkuðust á. Þetta 

þótti Svani afar merkilegt, það var eins 

og þeir væru að ræða málin. Eftir 

nokkra mínútna krunk flugu þeir svo í burtu.  

 Svanur var harðákveðinn að biðja pabba sinn um að 

fletta með sér í nýju fuglabókinni sem hann fékk í 

afmælisgjöf frá ömmu sinni. Hann langaði að vita meira um 

hrafna, kannski stóð eitthvað í bókinni um hrafnamál.  

 Honum lá mikið á að komast heim sem fyrst og ákvað 

að stytta sér leið yfir móann. Hann hljóp af stað en 

snarstoppaði svo allt í einu þegar að lítill fugl flögraði upp úr 

móanum rétt við fætur hans. Svanur hrökk í kút og settist 

niður á stein. Þá sá hann að fuglinn hefur líka sest niður rétt 

hjá honum. Þennan fugl þekkti hann vegna þess að þetta var 

fugl sem kennarinn hans frú Dúfa hafði verið að segja þeim  
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frá. Þetta var heiðlóa. Hann ákvað að staldra við og skoða 

heiðlóuna nánar. Hann tók eftir því að hún var farin úr 

sumarbúningnum því að hún var með hvíta 

bringu en ekki svarta eins og á sumrin. Frú 

Dúfa sagði að heiðlóan væri með langar 

fætur vegna þess að hún er vaðfugl. Hún lifir 

mest á smádýrum og á veturna safnast margar heiðlóur 

saman á Leirum. Þar velta þær við steinum ofan í sjónum og 

éta allskonar smádýr sem finnast þar. Til að geta náð í dýrin 

þurfa fæturnir að vera það háir að heiðlóan nái að vaða út í 

grynningarnar. Goggurinn er stuttur vegna þess að það 

auðveldar heiðlóunni að velta steinunum og að ná í dýrin. 

Heiðlóan flaug í burtu og Svanur hélt af stað heim.  

 Þegar heim var komið þá mundi hann eftir því hvað 

hann ætlaði að gera. „Pabbi, pabbi, veistu hvað ég sá á 

leiðinni heim úr skólanum. Það voru tveir hrafnar að 

krunkkast á upp á ljósastaur.“ „Viltu lesa með mér stóru 

fuglabókina sem amma gaf mér í afmælisgjöf, mig langar 

svo að vita meira um Hrafninn.“ Pabbi náði í bókina og tók 

svo Svan í fangið og þeir settust niður í stóra hægindastólinn 

inn í stofu. Pabbi byrjaði að lesa fyrir Svan og var margt 

fróðlegt að finna í bókinni. Hrafninn er langstærsti 

spörfuglinn, hann er á Íslandi allt árið um kring. Hann  
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krunkar. Hann er stór og svartur og hann er alæta. Það þýðir 

að hann borðar næstum allt. Hrafninn er glysgjarn fugl, hann 

hefur gaman af skrauti og er frægasti þjófur alls glyngurs. 

Hann er líka sagður stríðinn og hrekkjóttur.  

 Þeir komust ekki lengra í lestrinum því síminn 

hringir og pabbi fór í símann, hann þurftir að fara 

að vinna. Svanur settist niður með bókina og hélt 

áfram að skoða hana. Hann var mjög ánægður með daginn.  
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Verkefni 
Náttúrufræði 

� Nemendur fari út og athugi hvort að þeir sjáir einhvern 

fugl úti eins og Svanur gerði.  

� Nemendur skoði fuglinn sem þeir sáu og athugi svo 

hvort þeir geti fundið hann í fuglahandbók. 

� Nemendur athugi hvort þeir sjái mun á sínum fugli og 

þeim fuglum sem Svanur sá.  

 

Myndmennt 

� Nemendur vinni verk sín á A5 karton. 

� Nemendur teikni mynd af sínum fugli með blýanti eftir 

fyrirmynd. 

� Nemendur fari ofan í blýantsstrikin með neoncolor litum. 

� Nemendur fylli upp í alla fleti myndarinnar með 

vatnslitum. 
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2. bekkur  

Markmið aðalnámskrár 
Náttúrfræði  

� Nemandi geri athuganir þar sem fylgst er með 

einföldum lífsferlum, s.s. sáningu fræja og útungun 

eggja (bls. 30). 

 

Myndmennt  

� Nemandi vinni myndræna frásögn úr nánasta umhverfi, 

upplifun og ímyndunum með því að vinna á 

fjölbreytilegan hátt með viðeigandi efni, verkfæri og 

aðferðir (bls.18)  

 

Markmið kennslunnar 
� Nemendur átti sig á því ferli sem á sér stað þegar nýr 

einstaklingur í jurtaríkinu verður til og sýni vaxtarferli 

einstaklingsins með klippimynd. 

 

Leiðir að markmiðum 
Námsbók  

� Sólrún Harðardóttir.1995.Náttúran allan ársins hring. 

Námsgagnastofnun, Reykjavík 
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� Sigrún Helgadóttir. 2003. Komdu og skoðaðu hringrásir. 

Námsgagnastofnun, Reykjavík  

� Helga Ólafsdóttir, Sigrún Bjarnadóttir og Iðunn 

Steinsdóttir. 2000. Í sveitinni með Æsu og Gauta. 

Námsgagnastofnun, Reykjavík 

 

Verkefnið er unnið á eftirfarandi hátt: 

Kennari les eftirfarandi sögu Fjóla og fræin fyrir nemendur 

sína og í lok hennar fara fram umræður sem nemendur taka 

þátt í. Þar eru þeir fræddi nánar um vöxt nýrra einstaklinga í 

jurtaríkinu.  

 Nemendur sá fræjum af sumarblómum, hver nemandi 

fær sinn bakka til að sá í. Þeir fylgjast með vexti fræjanna og 

sjá um að vökva þau. Þegar vöxtur er orðin nægilegur í c.a. 

2 – 3 vikur þá eiga nemendur að gróðursetja blómin út á 

skólalóð og fylgjast áfram með þeim í blóma.  

 Nemendur vinni fjórar klippimyndir, eina fyrir hverja viku 

frá gróðursetningu þar sem fram kemur það ferli sem á sér 

stað við vöxt fræsins í viku hverri. 
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Saga 
Fjóla og fræin 

Fjólu býflugu finnst ekkert skemmtilegra en að fara snemma 

á fætur þegar sólin skín. Þennan dag sendi sólin geisla 

sína inn til Fjólu og vakti hana. Fjóla geispaði og 

teygði úr sér í svefnrofunum. Hún spratt á fætur 

því að hún mundi allt í einu að í dag var dagurinn 

sem að hún átti í fyrsta skipti að fara í fæðuleit.  

Fjóla bjó ásamt mörgum öðrum býflugum í býflugnabúi 

sem hékk upp í stóru tré sem óx út í garði hjá Pétri blómkarli. 

Pétur var mikill áhugamaður um blómarækt og því uxu mikið 

af allskonar blómum í garðinum og var mikið um fæðu fyrir 

býflugurnar allt í kringum tréð.  

Á hverju vori sáði Pétur fræjum í bakka sem var fullur af 

mold. Næstu vikur hugsaði hann mjög vel um fræin sín með 

því að vökva þau reglulega og að gæta þess að þau fengju 

birtu frá sólinni. Fljótlega mátti sjá að það var eitthvað að 

gerast í moldinni. Örmjóir grænir angar gægðust upp úr 

moldinni og stækkuðu jafnt og þétt eftir því sem tímanum 

leið. Fræin voru orðin að plöntum. Þegar plönturnar voru 

orðnar nægilega stórar og hlýtt var orðið úti var óhætt að 

planta þeim niður úti í garð. Pétur tók suma bakkanna og 



  

 15 

gróðursetti úr þeim í matjurtargarðinn sinn en úr öðrum 

bökkum gróðursetti hann í blómabeðin sín. Plönturnar uxu 

og döfnuð vel í matjurtargarðinum og var greinilegt að 

margar ólíkar plöntur uxu þar. Það sást á lögun og lit 

stönglanna sem og laufblaðanna. Í blómabeðunum var aftur 

á móti að myndast blómhnappar á plönturnar og þegar þeir 

blómstruðu þá mátti sjá allar þær tegundir plantna sem Pétur 

hafði sáð, á bæði lit krónublaðanna sem og á útliti þeirra.  

Ilmur blómanna fyllti vit Fjólu og fegurð litanna sem hún 

sá út um búið sitt lokkuðu hana til sín. Hún hlakkaði svo til að 

fara af stað og leika sér í blómanganum. 

 Fjóla þandi út vængi sína og flaug af 

stað. Það voru mörg blóm sem voru 

greinilega stútfull af fæðu en það var eitt 

bleikt blóm sem vakti sérstaka athygli 

hennar. Það óx aftarlega í einu blómabeðinu í garðinum og 

var svo stórt að það hlyti að vera mikil fæða í því. Fjóla flýtti 

sér þangað áður en einhver önnur býfluga myndi sjá það og 

settist makindalega á það. Hún byrjaði að sjúga upp fæðuna 

og gleymdi sér dágóða stund. Þegar hún hafði sogið upp 

nægju sína ætlaði hún að fljúga heim í bú til að skila af sér 

fæðunni. Þá finnur hún að eitthvað ógeðslegt hafði fest sig  
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við fæturna á henni. „Hvað gat þetta verið“ hugsaði Fjóla, 

hún hafði aldrei séð neitt þessu líkt. Þetta voru gul lítil loðin 

korn og þau voru föst við fæturna á henni. Hún varð 

ofboðslega hrædd og hristi fæturna eins og hún gat en það 

dugði ekki. Fjóla flaug af stað með tárin í augunum, en þá 

allt í einu fann hún hvernig vindurinn feykti kornunum af 

fótum hennar. Fjóla fann til léttis og flýtti sér heim. Þegar 

heim var komið sagði hún býflugunum frá því 

sem gerst hafði. Býflugurnar útskýrðu þá fyrir 

henni að blómin bera fræ til þess að fjölga 

sér og þær hjálpa blómunum að dreifa 

fræjunum. Fjóla gerði sér þá grein fyrir 

því að Pétur sáði fræjum til þess að rækta blóm og að blómin 

bjuggu til fræ til þess að getað fjölga sér. Hún og aðrar 

býflugur sem og vindurinn hjálpa þeim til þess. Næst þegar 

Fjóla varð fyrir þessari reynslu varð hún ekki hrædd við 

loðnu fræin. 
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Verkefni 
Náttúrufræði 

� Nemendur fá sáðbakka, mold og fræ af sumarblómum. 

� Nemendur gróðursetja sín fræ. 

� Nemendur hugsi um þau með því að vökva þau. 

� Nemendur fylgist með þeim vaxa. 

� Nemendur gróðursetji plönturnar út á skólalóð þegar 

þær eru tilbúnar til gróðursetningar. 

 

Myndmennt 

� Nemendur fá 4 karton stærð 20x20 cm til að vinna 

myndir sínar á. 

� Nemendur fá pappírsafganga í mörgum litum til að 

vinna með. 

� Nemendur nota skæri og lím. 

� Nemendur búi til klippimynd af vexti plöntu sinnar í 

hverri viku. 
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3.bekkur  

Markmið aðalnámskrár 
Náttúrufræði  

� Nemandi átti sig á hvað það er sem einkennir lifandi 

verur og greinir þær frá lífvana hlutum, s.s. hreyfing, 

næringarnám, vöxtur og æxlun (bls.32) 

 

Myndmennt  

� Nemandi noti fjölbreytileg efni, verkfæri og aðferðir við 

eigin myndsköpun (bls.19) 

 

Markmið kennslunnar 
� Nemendur læri muninn á lífvana og lifandi hlutum á 

áþreifanlegan hátt. 

 

Leiðir að markmiðum 
Námbækur 

� Sigrún Helgadóttir. 2002. Komdu og skoðaðu 

umhverfið. Námsgagnastofnun, Reykjavík 

� Sólrún Harðardóttir og Hrefna Sigurjónsdóttir. 2006. 

Komdu og skoðaðu hvað dýrin gera. 

Námsgagnastofnun, Reykjavík. 
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Verkefnið er unnið á eftirfarandi hátt: 

Kennari les eftirfarandi sögu Í grænni lautu fyrir nemendur 

sína og í lok hennar fara fram umræður sem nemendur taka 

þátt í. Nemendur benda á þau atriði í sögunni sem tengjast 

lífvana og lifandi hlutum og fjalla nánar um þá. Þar eru þeir 

fræddi um muninn á lífvana og lifandi hlutum.  

 Síðan fara nemendur út á skólalóðina og skrá hjá sér 

það sem þau sjá þar. Þegar inn er komið flokka nemendur 

það sem þeir skráðu hjá sér í lifandi og lífvana hluti. 

 Nemendum er svo skipt niður í hópa. Kennari velur 

síðan einn hlut fyrir hvern hóp af því sem börnin sáu úti. Gott 

er að hafa í huga að skipta verkefnum niður þannig að 

hóparnir vinni með sitthvorn þáttinn, lífvana og lifandi hlut. 

 Nemendur finna upplýsingar um hlutinn í bókum eða af 

netinu. Að lokum búa þau til sinn hlut úr dagblaðapappír, 

límbandi og veggfóðurslími. Þegar hluturinn er fullgerður 

kynna hóparnir fyrir hvor öðrum afraksturinn. 
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Saga 
Í grænni lautu 

Hátt upp í fjalli í stórum helli bjó tröllafjölskylda sem 

mennirnir sáu ekki oft til. Í fjölskyldunni voru tröllamamma, 

tröllapabbi og tvö tröllabörn, strákur og stelpa. Stelpan var 

átta ára og hét Líf en strákurinn var sex ára og hét Steinn. 

Systkinin vissu það að þau voru nátttröll og að þau þyldu 

ekki sólarljósið. Ef sólargeislarnir næðu í 

þau þá myndu þau breytast í stein. Margir 

óheppnir ættingjar þeirra stóðu sem stórir 

klettar eftir að sólargeislarnir höfðu náð í 

þá. Steinn átti það samt til að gleyma sér 

þrátt fyrir allar viðvaranir foreldra sinna og 

var Líf því látin gæta bróður síns.  

Vornótt eina voru systkinin að leika 

sér niður við læk með öðrum tröllabörnum. Þau voru að 

athuga hver gæti stokkið yfir lækinn án þess að blotna. Líf 

gekk vel en Steini gekk ekki eins vel og fór í fýlu og vildi ekki 

leika meira. Börnin reyndu að fá hann til að halda áfram en 

hann þverneitaði því og rauk í burtu. Hann þoldi ekki allir 

aðrir gátu stokkið yfir lækinn nema hann. Steinn var orðinn 

rennvotur eftir að hafa lent ofan í læknum oftar en einu sinni. 

Líf hélt að Steinn hafði rokið heim til að skipta um föt og hélt 
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því áfram að leika sér við hin börnin áhyggjulaus. Steinn fór 

ekki heim heldur fór hann á leynistaðinn sinn lagðist niður og 

hágrét í smástund.  

Leynistaðurinn var ekki langt frá 

helli þeirra, þetta var lítil laut þar sem 

hinar ýmsu jurtir uxu, mosi, lyng, blóm 

og allskonar aðrar plöntur. Þar var líka 

að finna hin ýmsu smádýr t.d. 

kóngulær, margfætlur og snigla . 

Þarna leið Steini vel og leitaði hann 

þangað þegar honum leið illa. Þá lá hann oftast á bakinu 

starði upp í himinninn og hlustaði á náttúruna. Þá gat hann  

heyrt vindinn gæla við steina og lyng, fuglana kljúfa loftið 

með vængjum sínum og rjúfa þögnina með fallegum söng. 

Þetta kom honum yfirleitt í gott skap aftur. Þessa nótt tókst 

honum ekki að láta sér líða vel hann fór að hugsa um 

hvernig staðurinn hans liti út þegar sólin náði að verma hann 

upp. Sjá hana skína á plönturnar og fylgjast með 

skordýrunum fara á stjá. Hann vildi óska þess að hann gæti 

séð þetta gerast en það gat hann ekki því þá myndi hann 

breytast í stein. Hann byrjaði að gráta aftur.  

Líf sá að núna yrði hún að fara heim því að það styttist  
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óðum í sólarupprás. Þegar hún kom heim spurðu tröllapabbi 

og tröllamamma hvar Steinn væri. Líf fór að gráta og sagði 

þeim hvað hafði gerst. Tröllapabbi dreif sig í myrkra- 

búninginn sinn sem hann hafði erft eftir pabba sinn og mátti 

hann aðeins notast í neyð. Þegar hann var kominn í hann 

uppgötvaði hann að Steinn kæmist ekki heim því 

búningurinn var of lítill til að þeir báðir kæmust í hann. Þá 

kom Líf með góða hugmynd og stakk upp á því að hún færi. 

Því að  hún og Steinn kæmust bæði í búninginn hans 

tröllapabba. Þetta var samþykkt og Líf lagði strax af stað. 

Þegar Líf kom að leynistað Steins var hann sofandi og flýtti 

hún sér að vekja hann. Hún útskýrði fyrir honum hvað þau 

þyrftu að gera til þess að þau yrðu ekki að steini. Steinn 

skildi það strax, flýtti sér í búninginn til systur sinnar og þau 

hlupu heim á leið.   
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Verkefni 
Náttúrufræði  

� Nemendur fá blað og blýant. 

� Nemendur fari út á skólalóð og skrá niður þá hluti sem 

þeir sjá. 

� Nemendur flokka það sem þeir skráðu niður í lifandi og 

lífvana hluti. 

� Nemendum er skipt í hópa og úthlutað eitt verkefni 

annað hvort úr lifandi eða lífvana flokknum. 

� Nemendur afla sér upplýsinga um sitt verkefni í bókum 

eða af netinu. 

 

Myndmennt 

� Nemendur fá dagblaðapappír og málningarlímband til 

að móta sinn hlut úr. 

� Nemendur krumpa og forma pappírinn eftir fyrirmynd 

(lifandi/lífvana hlut) og styðjast við límbandið til að móta 

hlutinn. 

� Nemendur klæða mótið sitt með álpappír og líma 

samskeyti þar sem þarf. 

� Nemendur rífi dagblaðapappír í ræmur og pensla þær 

með veggfóðurslími.  
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� Nemendur þekja allt mótið 4-5 sinnum með lím bleyttum 

pappírsræmum.  

 

Hluturinn þarf að þorna vel og eftir það er hægt að taka 

innan úr honum mótið (dagblaðakrumpið). Þá er hægt að 

leggja lokahönd á hlutinn, mála hann og skreyta. 
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4. bekkur 

Markmið aðalnámskrár 
Náttúrfræði 

� Að nemendur geri sér grein fyrir hvaða breytingar í 

náttúrunni má tengja árstíðarskiptum og hvernig, t.d 

snjókomu, vorkomu, vöxt platna, lauffall (bls. 34) 

 

Myndmennt 

� Að nemendur beiti litafræði til að kalla fram ákveðin 

áhrif í mynd (bls.20)  

 

Markmið kennslunnar 
� Að nemendur fylgist með breytingu trjáa eftir árstíðum, 

t,d litabreytingu laufblaða, útlitsbreytinga, vexti og geti 

yfirfært litaafbrigði þeirra á myndrænan hátt. 

 

Leiðir að markmiðum 
Námsbók  

� Sólrún Harðardóttir. 1995. Náttúran allan ársins hring. 

Námsgagnastofnun, Reykjavík. 

� Sveinbjörn Markús Njálsson. 2002. Græðlingur - Ég 

læri um laufblað. Námsgagnastofnun, Reykjavík. 
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� Rannveig A. Jóhannsdóttir. 2001. Úti um mela og móa. 

Námsgagnastofnun, Reykjavík. 

 

Verkefnið er unnið á eftirfarandi hátt: 

Kennari les eftirfarandi sögu Vaxtarverkir fyrir nemendur sína 

og í lok hennar fara fram umræður sem þeir taka þátt í. Þar 

eru nemendur fræddir um árstíðarskipti og áhrif þeirra á 

náttúruna. Síðan fara nemendur út á skólalóðina og velja sér 

eitt tré á til að fylgjast með. 

 Nemendur taka eina mynd af trénu á hverri árstíð og 

skoða þann mun sem er sýnilegur. Nemendur geta líka 

skoðað lifandi laufblað í víðsjá, safnað og þurrkað laufblöð 

sem fallin eru.  

 Þegar inn í skólastofa er komið búa nemendur til stórt 

tré úr maskínupappír og hengja upp á vegg. Trénu er breytt 

eftir þeirri árstíð sem nemendur fylgjast með út frá trénu á 

skólalóðinni með tilliti til litaafbrigða, lögun og stærð 

laufblaðanna. Næst eru laufblöð úr pappír máluð eftir 

fyrirmyndunum hverrar árstíðar og þeim raðað á greinar 

trésins. 
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Saga 
Vaxtarverkir 

„Ahhh hvað er að gerast ummm ég er ekki eins stirð eins og 

upp á síðkastið“ hugsaði Björk með sér og teygði úr sér. 

Björk bjó á þéttbýlum stað en þar bjuggu 

ekki manneskjur heldur plöntur af ólíkum 

tegundum.En á þessum stað uxu bæði 

fjölærar og einærar plöntur sem settu 

mikinn svip á umhverfi Bjarkar. Á hverju 

hausti voru gróðursettir margs konar haustlaukar sem komu 

upp að vori. Eigendur garðsins settu niður sumarblóm í 

byrjun hvers sumars þá varð garðurinn fallegur af litadýrð 

blómanna. Björk leið langbest þegar vor var í lofti og hún var 

að vakna af dvala eftir vetrartímann. Á veturna var henni oft 

svo kalt, því hún var svo berskjölduð gagnvart kuldanum, 

hún hafði engin laufblöð, var svo stirð og frosin af snjónum.  

En í dag varð hún vör við breytingar í lofti og fann hún 

það best á því hvernig lífið færðist í hana aftur, hún var að 

vakna af dvala. Björk hlakkaði til að það hlýnaði meira, því 

þá færi hún að finna fyrir því hvernig greinar hennar lifnuðu 

við og það færi að myndast brum en þaðan vaxa síðan 

laufblöðin. Innan skamms yrði hún fallegasta tréð í 

garðinum, laufguð, tignarleg og stór. Björk lenti í því eitt  
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sumarið að flest öll laufblöðin hennar urðu ónýt því að 

blaðlýs gerðu sig heimkomnar á þeim.Vegna þess hve hratt 

þær fjölga sér náðu þær að dreifa sér um hana alla og fleiri 

lauftré í kringum hana. Það er ekkert grín að vera blaðlaus 

yfir sumartímann því það koma ekki ný í staðinn. 

Björk stendur alltaf á sama stað vegna þess að hún 

hefur rætur sem halda henni fastri á jörðinni. Í gegnum 

ræturnar fær hún vatn og ýmis nauðsynleg næringarefni úr 

moldinni sem ferðast um stofn hennar. Í stofni hennar eru 

nokkurs konar æðar sem flytja vatn og næringarefni um 

hana alla og í laufblöðunum verður til efni sem hjálpa henni 

að vaxa og dafna yfir sumartímann. Björk finnst gott að finna 

næringuna streyma um æðar sínar og vatnið seytla inn um 

ræturnar því þá fær hún nóg að borða og þá líður henni vel. 

Stofninn gerir henni líka kleift að standa tignarleg og teygja 

sig upp til himins. Hjá öllum lauftrjám lifir stofninn, greinarnar 

og rætur þeirra yfir vetrartímann og það er eins komið 

með Björk, það er einungis laufin sem falla á 

haustin og lifir áfram. Haustin eru henni 

kærkomin vegna þess að þá fær hún loksins að 

hvíla sig eftir löng og góð sumur. Það fer heilmikil orka hjá 

Björk í það að halda laufblöðunum og vinna næringu úr 

umhverfinu. Hún verður alltaf svo þreytt eftir þennan árstíma 
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því hún þarf að ná að vaxa sem mest yfir sumartímann. En 

sem betur fer er enn langt í haustið og vetrarkuldann því nú 

er vor í lofti. Hún veit að nú mun hún hitta vini sína á ný og 

njóta þess að fylgjast með þeim velja sér hreiðurstað hjá 

henni. Hún veit líka að sumarið er góður tími fyrir allar 

plöntur hvort sem þær eru einærar eða fjölærar. Því þær 

munu allar vaxa og dafna yfir sumartímann en síðan þegar 

haustar og kólnar í veðri deyja þær einæru en 

þær fjölæru leggjast í dvala og bíða eftir 

vorinu.  
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Verkefni 
Náttúrufræði 

� Nemendur velji sér eitt tré á skólalóðinni. 

� Nemendur taka eina mynd af trénu í hverri árstíð. 

� Nemendur skoða lifandi laufblað í víðsjá. 

� Nemendur safna og þurrka laufblöð sem fallið hafa. 

� Nemendur afli sér upplýsinga um lífsferil tegundar 

trésins sem fylgst er með. 

� Nemendur skrá upplýsingar sínar um lífsferil trésins og 

setja þær upp hjá pappírstrénu. 

 

Myndmennt 

� Nemendur fá maskínupappír og teikni stóran trjástofn 

með rótum og greinum. 

� Nemendur skoða ólíka liti hverrar árstíðar á laufblöðum. 

� Nemendur teikni upp laufblöð og notist við fyrirmynd úr 

víðsjáskoðun. 

� Nemendur noti þurrkað laufblað, leggi hvítt blað yfir það 

og liti með vaxlit til að ná fram útlínum þess 

(áferðarþrykk). 

� Tilbúnu laufblöðunum er komið fyrir á trénu og unnin 

eftir árstíðum hvað varðar lit og stærð. 
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Miðstig  

5.bekkur 

Markmið aðalnámskrár 
Náttúrfræði 

� Að nemendur skoði hvernig mismunandi einkenni 

lífvera henta því umhverfi sem þær búa í, t.d. fætur og 

goggar fugla (bls.48). 

 

Myndmennt  

� Að nemendur nýti sér í eigin sköpun aðferðir sem fela í 

sér að kanna form og liti fyrirmynda (bls.23). 

 

Markmið kennslunnar  
� Að nemendur geri sér grein fyrir að búseta og 

fæðuöflun lífvera hefur áhrif á líkamsbyggingu þeirra, 

efli hugmyndavinnu út frá eigin sköpun og fyrirmyndum 

úr umhverfinu. 
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Leiðir að markmiðum 
Námsbók  

� Edda Eiríksdóttir, Jenný Karlsdóttir, Þórey Ketilsdóttir 

og Þorvaldur Örn Árnason. 1994. Lífríki á landi. 

Námsgagnastofnun, Reykjavík. 

 

Verkefnið er unnið á eftirfarandi hátt: 

Kennari les eftirfarandi sögu Vertu þú sjálf fyrir nemendur 

sína og í lok hennar fara fram umræður sem þeir taka þátt í. 

Þar eru nemendur fræddir um dýr og einkenni þeirra, 

búsvæði og eiginleika.Nú fer fram hugmyndavinna hjá 

nemendum þar sem þeir skapa sitt eigið dýr. Síðan er farið 

út og finna nemendur sér svæði á skólalóðinni sem henta 

dýrinu þeirra. Þegar heppilegt landsvæði er fundið taka 

nemendur smá sýnishorn úr því svæði t.d sand, mold, möl, 

gróður o.s.frv.  

 Þegar inn er komið er hugmyndavinnu haldið áfram. 

Hver og einn nemandi fær mjólkurfernu og önnur hliðin 

tekinn úr og sýnishornum er komið fyrir. Nemendur eiga 

síðan að endurskapa sitt landsvæði sem þau fundu út á 

skólalóðinni inn í fernuna með því efni sem þau fundu úti. 

 Dýrið móta þau svo í akrílleir eftir að hafa fyrst teiknað 

það á blað.  
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Saga 
Vertu þú sjálf 

Saga þessi gerist á sveitabæ einum langt út á landi. Á 

bænum var hesthús, fjárhús, fjós og hænsnakofi. Í kringum 

sveitabæinn var mikið tún og 

á miðju túninu var lítil tjörn 

þar sem endur, svanir og 

aðrir sundfuglar syntu á. Hin 

ýmsu húsdýr bjuggu á 

bænum, hestar, kýr, kindur, gæsir, hænur og hanar. Bóndinn 

á bænum hugsaði mjög vel um dýrin sín. Á hverjum degi gaf 

hann þeim að éta hina ýmsu fæðu. Kýrnar, hestarnir og 

kindurnar fengu hey þegar þau voru inni í húsi en annars bitu 

þau gras út á túni. Hænurnar, hanarnir og gæsirnar fengu 

korn bæði í girðingunni úti og inn í hænsnakofa. Dýrin 

bjuggu öll saman í sátt og samlyndi. 

Dag ein ríkti mikil gleði inn í hænsnakofanum vegna 

þess að hún Fríða hæna eignaðist lítinn hænsnaunga. Það 

hafði ekki gerst í mörg ár að ungi hafi komið úr eggi í 

þessum hænsnakofa. Dagurinn hófst þannig að Fríða ætlaði 

að fá sér hænublund eftir morgunmatinn en þegar hún 

lagðist niður í hreiðrið sitt fann hún einhverja hreyfingu undir 

sér. Hún stóð upp til að athuga málið og sá þá glitta í  
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eitthvað hvítt undir hreiðrinu. Hún ýtti við því með gogginum 

og sá þá egg sem var hálf opið og lítinn gogg gægjast út. 

Hún flýtti sér að koma egginu vel fyrir í hreiðrinu og leggjast 

ofan á það. Eftir skamma stund kom unginn allur úr egginu. 

 Fríða gaf unganum sínum nafnið Rúsína því 

hann var svo krumpaður og lítill. Eftir því sem 

Rúsína stækkaði þá varð hún alltaf meira og 

meira vör við það að hún gat ekki gert allt sem 

henni langaði til og henni leiddist. Hana langaði að synda á 

tjörninni, leika sér við folöldin út á túni, fljúga með svönunum 

um loftin blá og margt fleira. Hún var ekki sátt við sitt 

hlutskipti, það eina sem hún gat gert var að verpa eggjum, 

éta korn og rífast við hinar hænurnar. Hinar hænurnar voru 

orðnar mjög þreyttar á þessu stöðuga nöldri í Rúsínu og 

báðu hana um að fara og koma ekki aftur fyrr en hún væri 

hætt þessu nöldri. Hún varð mjög leið og ákvað að fara í 

langan göngutúr. Henni leið eins og hún væri að missa af 

öllu því skemmtilega sem hin dýrin gerðu á bænum og það 

fannst henni ekki gott. Þar sem Rúsína gekk í þungum 

þönkum út á túni heyrði hún rödd segja við sig „Hvað get ég 

gert fyrir þig.“ Henni brá mikið og leit í kringum sig en sá 

engan, þá heyrði hún röddina segja: „Ég er hérna.“ Rúsína 

leit niður í átt að hljóðinu og sá hvar gamall ánamaðkur sat á  
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steini. Rúsína settist hjá honum og þau byrjuðu að tala 

saman og rak Rúsína raunir sínar fyrir hann. Ánamaðkurinn 

hlustaði á Rúsínu og sagði henni að hann gæti hjálpað henni 

að láta óskir sínar rætast. Fyrst yrði hún samt að aðstoða 

hann að velta steininum við sem hann sat á. Rúsína gerði 

það og þegar steinninn hreyfðist úr stað sá hún hvar lítil 

perla lá undir honum. Ánamaðkurinn segir henni að þessi 

perla geti veitt henni þrjár óskir en hún yrði að passa sig á 

því að velja óskirnar vel. Rúsína var fljót að láta perluna vita 

um fyrstu óskina sína, hana langaði að fá svanavængi og 

fljúga um loftin blá. Um leið og hún sleppti síðast orðinu uxu 

stórir svanavængir á hana og hún flaug af stað. Eftir smá 

stund var hún orðin svo þreytt, vængirnir voru svo þungir svo 

hún snéri við og settist aftur niður hjá perlunni og ákvað að 

það væri miklu sniðugra að fá góðar hlaupafætur til að geta 

leikið sér við folöldin út á túni. Það varð sem hún óskaði sér 

og hún hljóp af stað til folaldanna. Þegar folöldin sáu Rúsínu 

byrjuðu þau að gera grín að henni og reyndu að bíta í hana. 

Hún passaði ekki inn í hópinn og eignaðist enga vini sem 

vildu hlaupa með henni. 

Rúsína varð ekkert glaðari við þetta hlutskipti þannig að 

hún hljóp til baka til perlunnar og óskaði sér eftir mikla 

umhugsun að hún fengi sundfit til að geta synt með 
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öndunum niður á tjörn. Hún ætlaði aldrei að komast niður á 

tjörn því fæturnir á henni voru svo flatir og þungir að það var 

erfitt að lyfta þeim. Þegar hún loks kom að tjörninni skellti 

hún sér út á hana og byrjaði að synda. Hún hafði ekki synti 

langt þegar endurnar komu til hennar og buðu hana 

velkomna.  

Loksins var Rúsína glöð og nú virtist hún hafa fundið 

sitt hlutskipti í lífinu. Ekki varð sú ánægja langlíf því fljótlega 

var Rúsínu orðið kalt á vatninu því hún var ekki nægilega 

einangruð gegn kuldanum eins og endurnar. Rúsína gat 

ekkert annað gert en að fara aftur að perlunni til að losna við 

sundfitina. Perlan virkaði ekki því allar óskirnar  

hennar þrjár voru búnar. Ánamaðkurinn heyrði 

til hennar og til allrar hamingju var hann ekki 

búin með sínar óskir og óskaði hann þess að 

Rúsína yrði aftur hún sjálf. Rúsína varð mjög 

fegin og sá að hennar hlutskipti var mjög gott og hún lagði af 

stað heim á leið sátt og glöð. Eftir þetta áttar Rúsína sig á 

því að allir hafa sitt hlutverk og mismunandi einkenni eftir því 

umhverfi sem þeir búa í.  
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Verkefni 
Náttúrufræði 

� Nemendur skoða bækur um dýr, einkenni þeirra og 

eiginleika. 

� Nemendur skapa sitt eigið dýr og skrá hjá sér eiginleika 

og einkenni þess. 

� Nemendur fara út og finna landsvæði sem hentar þeirra 

dýri. 

� Nemendur safna saman sýnishornum af því landsvæði 

sem þau velja sér. 

 

Myndmennt 

� Nemendur fá mjólkurfernu og skera eina hliðina úr 

henni, hylja framhliðar hennar á einhvern hátt s.s. mála, 

líma á hana pappír eða efnisbúta  

� Nemendur koma sýnishornum sínum af því landsvæði 

sem þau völdu sér á viðeigandi stað inní fernunni. 

� Nemendur móta dýr sitt í akrýlleir og staðsetji það í sínu 

landsvæði. 

�  

Nemendur kynna að lokum dýr sitt og eiginleika þess fyrir 

bekknum. 
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6. bekkur 

Markmið aðalnámskrár    
Náttúrfræði 

� Að nemendur kynnist völdum þáttum úr þróunarsögu 

lífs á jörðinni, einkum risaeðlum (bls. 51). 

 

Myndmennt 

� Að nemandi blandi saman ólíkum efnum og noti 

margvísilega tækni í sömu mynd, s.k. blandaða tækni 

(bls.24) 

 

Markmið kennslunnar 
� Að nemendur kynnist umhverfi og þróun risaeðlanna á 

ólíkum tímabilum s.s. Trías, Júra og Krítartímabilunum 

og læri að nýta verðlaus efni til skapandi vinnu. 

 

Leiðir að markmiðum  
Verkefnið er unnið á eftirfarandi hátt: 

Kennari les eftirfarandi sögu Skref fyrir skref fyrir nemendur 

sína og í lok hennar fara fram umræður sem þeir taka þátt í. 

Þar eru nemendur fræddir um ólíkar tegundir risaeðla og 

lifnaðarhætti þeirra á ólíkum tímabilum.Síðan fara nemendur  



  

 39 

út í sitt nánasta umhverfi í kringum skóla. Þar safna þeir öllu 

því verðlausa efni sem þeir finna og er aðgengilegt s.s. 

brotnar greinar, rusl, laufblöð, dagblöð og margt fleira. 

 Nemendur nýta sér það verðlaust efni sem fannst á 

skólalóðinni og í nánasta nágrenni til að skapa sér eigin 

risaeðlu og blandi saman ólíkum efnum og noti margvísilega 

tækni.  

 Nemendur velti því fyrir sér hvernig upphaf og endi 

risaeðlanna hafi borið að og vinni verkefni samhliða því. 
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Saga 
Skref fyrir skref 

Það var allt öðruvísi að litast um á jörðinni fyrir 230 milljónum 

ára en það er í dag. Þá voru öll löndin sem við þekkjum föst 

saman og var aðeins eitt meginland sem kallaðist Pangea. 

Það var líka allt öðruvísi veðurfar, það var mun hlýrra og það 

rigndi mun sjaldnar. Plönturnar sem uxu þá voru frábrugðnar 

þeim sem við þekkjum í dag, t.d. líktust sumar burknum en 

voru risastórar, risafurur fundust líka sem og fleiri plöntur.  

Það tímabil þegar meginlandið var aðeins eitt kallast 

Tríastímabilið, sem hófst fyrir 245 milljón árum og stóð 

samtals í 37 milljón ár. Þá komu fyrstu risaeðlurnar fram. 

Þegar meginlandið skiptist í tvennt hófst nýtt tímabil sem 

kallast Júratímabilið og stóð það í 63 milljóna ára. Á þessu 

tíma voru risaeðlurnar ríkjandi, fiskeðlur syntu í sjónum, 

flugeðlur sveimuðu um loftið og á landi fylltu risaeðlur af 

öllum stærðum og gerðum sérhvern sess í vistkerfinu. 

Meginlöndin héldu síðan áfram að skiptast í fleiri parta, 

í kjölfar þess hófst Krítartímabilið. Það spannaði yfir 80 

milljón ár. Á þessum tíma var fjölbreytni risaeðlanna meiri en 

nokkru sinni fyrr. Er talið að fyrsta risaeðlan hafi getað 

hlaupið, gengið, notað framfæturna til að halda bráð sinni og 

tætt hana í sig með beittum tönnunum. Hafði fæðuöflun mikil 
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áhrif á það hvernig þær þróuðust. Þær fengu beittar tennur til 

að geta rifið í sig bráð sína á meðan aðrar þróuðu mikla hæð 

eða langan háls til að nálgast fæðu sem var hátt upp í tré t.d. 

ávexti. Sumar fengu sterka afturfætur til að geta hlaupið uppi 

bráðina og enn aðrar hálfgerða vængi til að geta svifið um og 

náð sér í fæðu. Með þessari þróun tókst risaeðlunum að nýta 

fæðuna í umhverfinu á sem bestan hátt og skipti það sköpun 

að þær kæmust af. Risaeðlurnar héldu áfram að þróast, 

fengu sterkari beinabygginu, lengri klær, þykkari húð svo 

eitthvað sé nefnt. Þær voru misstórar og skipti það engu máli 

hvort um var að ræða jurtaætur eða kjötætur.  

Risaeðlur fæddu ekki afkvæmin sín lifandi heldur verptu 

þær eggjum með harðri skurn sem þær grófu í leir eða sand. 

Líklegast hafa þær hulið eggið með gróðri sem hélt hita á 

þeim. Hreiðrin gátu verið mjög stór allt að tveir metrar í 

þvermál og einn metri á dýpt.  Allt bendir til þess að foreldrar 

hafi hugsað vel um unga sína eftir að þeir höfðu klakist út. 

Talið er að unginn hafi vaxið alla ævi og stærstu og þyngstu 

risaeðlurnar hafi náð allt að 

100 ára aldri eða meir.  

Á Tríastímabilinu voru 

tvær tegundir risaeðla 

ríkjandi, Sköguleðla og  
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Skolteðla, og voru þær að finna þar sem nú er Afríka og 

suður Ameríka. Sköguleðlan var lítil, álíka stór og köttur. Hún 

var jurtaæta og lifðu hún á burknum og ýmsum runnum. 

Nafn hennar er dregið af þeim tveimur skögultönnum sem 

voru í efri góm hennar. Skolteðlan var hins vegar kjötæta og 

át hún smærri eðlur og hugsanlega hræ. Hún var á stærð við 

úlf og gat orðið allt að tveir metrar að lengd. Þessar tvær 

tegundir risaeðla dóu út í lok tímabilsins. 

Á Júratímabilinu er vitað um 22 tegundir risaeðla. Þar 

má nefna Þórseðluna sem var stærst allra jurtaæta. Hún gat 

orðin 25 metrar á lengd og 17 metrar á hæð og vegið allt að 

90 tonn. Þrátt fyrir stærð sína er talið að hún hafi getað náð 

25 km. hraða á klst. Þórseðlan var dreifð um alla Afríku og 

norður Ameríku á seinni hluta tímabilsins. Talið er að hún 

hafi ekki átt neina óvini vegna stærðar sinnar en ef henni var 

ógnað hafði hún kröftugan hala til að hrekja þá í burtu. Öglir 

var aftur á móti eðlufugl sem var dreifður um alla Evrópu á 

seinni hluta tímabilsins. Talið er að 

hann sé forfaðir allra núlifandi fugla 

og var hann á stærð við kráku. 

Vísindamenn eru ekki sammála um 

hvort Öglir hafi getað flogið, sumir 

telja að hann hafi hlaupið vegna þess að fætur fuglsins voru  
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langir og sterkir. Aðrir segja að fuglinn hafi flogið því 

fjaðrirnar eru svipaðar og á nútíma fugli. Öglir hafði gogg og 

var tenntur, sem hefur eflaust komið sér vel á veiðum en 

hann lifði á skordýrum og litlum skriðdýrum. Í lok 

júratímabilsins dóu sumar risaeðlutegundirnar út á meðan 

aðrar tegundir þróuðust áfram.  

Á Krítartímabilinu er vitað um 39 tegundir risaeðla. Þar 

má nefna Grameðluna en hún var stærsta kjötæta sem hefur 

stigið á jörðina. Hún gat verið 15 metrar lengd, 12 metrar á 

hæð og vegið 7 tonn. Grameðlan hafði mjög sterka 

afturfætur og gat hlaupið á allt að 30 km. hraða á klst. Hún 

var dreifð um alla Asíu og norður Ameríku á seinni hluta 

Krítartímabilsins. Grameðlan hafði litla framhandleggi með 

tveim klóm á, þeir voru svo litlir að þeir náðu ekki upp í kjaft 

dýrsins. Vísindamenn telja að þeir hafi samt sem áður getað 

lyft mörg hundruð kílóum. Hauskúpa hennar er um tveir 

metrar á lengd og tennurnar eru um 18 cm. langar, hannaðar 

til að rífa í sig kjöt. Hún lifði á margskonar eðlum og 

hugsanlega á hræjum. Snareðlu mátti líka finna um alla Asíu 

á seinni hluta Krítartímabilsins en hún var meðalstór kjötæta. 

Hún gat orðið allt að 3 metrar á hæð og tæplega 2 metrar á 

lengd og vó ca. 60 kg. Hún var með sterkbyggða afturfætur 

og er talið að hún hafi náð 50 km. hraða á klst. Menn hafa 
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haldið því fram að Snareðlan hafi veitt í hópum og þær hafi 

drepið bráðina með klóm sínum sem voru bæði á fram og 

afturfótum. Snareðlan hafði sterka kjálka og beitar tennur og 

lifði á margskonar bráð allt frá smáum eðlum til stóru 

jurtaætanna. 

Í lok Krítartímabilsins hurfu allar risaeðlur og tími 

spendýranna hófst. Hvað olli þessari 

mestu útrýmingu sögunnar? Margar 

kenningar eru til um það hvernig 

valdaskeiði risaeðlanna lauk. Sumir 

halda því fram að loftlagsbreytingar og 

auknar árstíðabundnar sveiflur, milli 

sumarhita og vetrarkulda hafi grandað 

þeim. Aðrir telja að plönturnar, sem þær nærðust á, hafi 

horfið og enn benda ýmsir á að fyrstu spendýrin sem á 

jörðinni bjuggu, hafi tekið upp á því að éta egg risaeðlanna 

og þannig truflað æxlun þeirra. 

Einnig er talið að loftsteinn hafi lent á jörðinni sem hafi 

orsakað það að dregið hafi fyrir sól í tugi eða hundruð ára. Í 

kjölfarið rigndi súru regni sem gerði það að verkum að allur 

gróður dó smám saman út.  
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Verkefni 
Náttúrufræði 

� Nemendur kynni sér ólíkar tegundir risaeðla og 

lifnaðarhætti þeirra frá mismunandi tímabilum úr bókum 

og af neti. 

� Nemendur velji sér eina tegund risaeðlu úr sögunni 

Skref fyrir skref og aflar sér meiri upplýsingar um þróun 

hennar, lifnaðarhætti og einkenni. 

� Nemendur skrái hjá sér upplýsingar um risaeðluna sem 

þeir völdu sér.  

� Nemendur komi með sínar eigin kenningar um endalok 

risaeðlutímabilsins 

 

Myndmennt 

� Nemendur fara út á skólalóð og finna verðlaus efni til að 

vinna með s.s. brotnar greinar, rusl, laufblöð, dagblöð 

og margt fleira. Einnig má koma með verðlaust efni að 

heiman. 

� Nemendur skapa sína eigin risaeðlu með því að blanda 

því saman sem þau fundu úti á skólalóðinni. 

� Nemendur vinna með verðlaust efni og noti það til að 

útbúa risaeðlu með sínum eigin aðferðum 
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Nemendur geta útfært verkefnið að mismunandi hátt t.d. 

gert veggmynd, skúlptúr og óróa svo eitthvað sé nefnt. 

 Einungis er notast við verðlausa efnið við gerð 

risaeðlunnar. Einungis verður að notast við, límband, lím, 

málningu, efnisbúta o.s.frv. til að skapa risaeðluna. 
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7.bekkur 

Markmið aðalnámskrár 
Náttúrfræði 

� Að nemendur geri athuganir á eigin líkama, s.s. mæli 

eigin púls, öndunarskynjun húðar, viðbragð heyrnar og 

athugi skynvillur (bls.54) 

 

Myndmennt 

� Að nemandi teikni hluti eftir fyrirmynd, s.s. uppstillingu 

og/eða umhverfisteikningu (bls.26). 

 

Markmið kennslunnar 
� Að nemendur læri inn á líkama sinn og á hans takmörk, 

einnig að teikna eftir fyrirmynd. 

 

Leiðir að markmiðum 
Námsbók 

� Andréassson, Berth og Lennart Edqvist. 1996. Líkami 

mannsins. Þýð. Örnólfur Thorlacius. 

Námsgagnastofnun, Reykjavík.  
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Verkefnið er unnið á eftirfarandi hátt: 

Kennari les eftirfarandi sögu Í takt við sjálfan sig fyrir 

nemendur sína og í lok hennar fara fram umræður sem þeir 

taka þátt í.Þar eru nemendur fræddir um hjarta, lungu og 

æðar. 

 Nemendur fara út á skólalóðina og reyna á sig, hlaupa 

fram og til baka og mæla púls, andadrátt, hjartslátt, mæla 

brjóstkassa við innöndun, útöndun. Nemendur vinna tveir og 

tveir saman við að strika útlínur af hvor öðrum í fullri stærð. 

Síðan teikna þeir líffæri sín inn á líkamann eftir fyrirmynd t.d. 

eftir glæru eða líkani. Inn á eftirmyndina líma þeir líffæri sitt 

og skrá upplýsingar um sjálfan sig eftir því sem rannsakað er 

t.d. hjartað, skrefastærð, andadráttur og fleira.  
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Saga 
Í takt við sjálfan sig. 

Óli hlaupagarpur ætlaði að skrá sig í 

víðavangshlaup FH á 17 júní. Hann hafði alltaf 

langað að vera þátttakandi og nú lét hann 

verða af því. Hann fór ekki til að vinna heldur 

bara ánægjunnar vegna. Þetta sumar bjó 

Sigurviss 15 ára frændi hans utan að landi hjá Óla og konu 

hans. Hann vildi gjarnan koma með honum í hlaupið. Hann 

var sannfærður um að vinna gamla karlinn því hann taldi sig 

vera í betra formi. Sigurviss var búin að æfa frjálsar frá 8 ára 

aldri og spila fótbolta samhliða þeim sl. tvö ár. Óli hafi hins 

vegar skokkað reglulega sl. þrjú ár einu sinni í viku.  

Þeir frændur fóru glaðir og ánægðir að skrá sig í 

víðavangshlaupið en þegar þangað var komið kom í ljós að 

þeir voru ekki sammála hvaða vegalengd þeir ætluðu að 

hlaupa. Sigurviss vildi hlaupa hálft maraþon en Óli taldi þá 

ekki tilbúna til þess. Eftir nokkuð þref gat Óli sannfært 

frænda sinn um að fara 10 kílómetrana í þetta sinn. Þátttaka 

Óla olli konu hans töluverðum áhyggjum vegna þess að Óli 

hafði fengið vægt hjarta áfall fyrir tveimur árum. Hún var 

hrædd um að hann myndi ofgera sér í hlaupinu með því að 

reyna of mikið á sig til að halda í við unga ofurhugann. 
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Ákvað hún að kaupa púlsmæla handa þeim svo þeir gæru 

fylgst með púlsinum. 

Dagurinn rann upp og mættu þeir tímanlega á staðinn 

og fengu sitthvort rásnúmerið sem þeir hengdu á sig. Þeir 

drifu sig að rásmarkinu og biðu þess að hlaupið færi af stað. 

Múgur og margmenni hafði safnast saman við rásmarkið og 

var þar að finna fólk á öllum aldri. Hópurinn rann af stað um 

leið og merkið var gefið að hlaupið væri byrjað. Það voru 

kjöraðstæður til víðavangshlaups, það 

var hálfskýjað, logn og hlýtt í veðri. Í 

byrjun hlupu þeir frændur samhliða og 

spjölluðu lítið eitt saman. Eftir því sem 

þeir hlupu lengra breikkaði bilið á milli þeirra. Óli leit á 

púlsmælinn og sá að hann var mjög góður aðeins 82 slög á 

mínútu, þannig að hann hélt sínum hraða áfram ótrauður. 

Sigurviss var farinn að finna fyrir þreytu þegar líða tók á 

hlaupið lét á púlsmælinn og sá að hann var kominn upp í 97 

slög á mínútu. Sigurviss hélt áfram þrátt fyrir sviða í lungum 

staðráðinn í að vinna Óla gamla og gaf í. Hann þaut fram úr 

honum og skaust á milli þeirra sem undan voru. Eftir smá 

tíma fann Sigurviss að hann gæti ekki haldið þessum hraða 

lengi í viðbót. Hann hægði á sér og en eftir smá stund gafst 

hann upp þar sem hann hafði reynt of mikið á sig. 
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Þegar Óli kom í mark fann hann ekki mikið fyrir þreytu. 

Kom það honum á óvart að hann var með þeim fyrstu sem 

komu í mark. Hann svipaðist um eftir frænda sínum en sá 

hann hvergi. Eftir korters bið ákvað hann að skokka til baka 

og sá hann þá hvar Sigurviss sat við vegarkantinn og gat sig 

hvergi hreyft. Ofurhuginn var sprunginn.  
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Verkefni 
Náttúrufræði 

� Nemendur aflir sér upplýsingar um hjarta, lungu og 

æðar í námsbókum og neti. 

� Nemendur skoði myndir af líffærum og átti sig á 

starfsemi þeirra. 

� Nemendur búa til hugarkort af blóðrásarkerfinu. 

� Nemendur fara út á skólalóð og gera hinar ýmsu 

æfingar sem koma hjartanu til að slá hraðar.  

� Nemendur mæla púls í hvíld og áreynslu. 

� Nemendur mæla inn- og útöndun bæði í hvíld og í 

áreynslu á mínútu. 

� Nemendur skrá niðurstöður inn á pappírslíkanið sitt. 

 

Myndmennt 

� Nemendur leggjast ofan á maskínupappír og 

samnemandi strikar eftir líkama hans og klippi út. 

� Nemendur sitji fyrir hjá hvor öðrum og teikni andlit hvors 

annars sem límt er á eftirmynd viðeigandi nemanda. 

� Nemendur teikni hjarta, lungu og æðar eftir fyrirmynd 

eftir glærum eða líkönum og klippi út. 

� Nemendur líma líffærin á sinn stað á eftirmynd sína úr 

pappírnum. 


