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Hvernig á að nota heftið 
Tilgangur þessa verkefnasafns er að efla umhverfisvitund barna í gegnum S.T.E.M.-greinar (e. 

science, technology, engineering, mathematics). Með því að tvinna saman þessa tvo þætti er 

unnið með alla grunnþætti menntunar: Læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, 

heilbrigði og velferð og sköpun (Aðalnámskrá leikskóla, 2011), um leið og unnið er að 

heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun (Félag Sameinuðu þjóðanna, e.d.). 

Hugmyndin að þessu verkefnasafni spratt út frá verkefninu eRasmus+ sem leikskólinn sem 

höfundur starfar hjá tók þátt í á árunum 2018 -2020. 

Hugmyndin að S.T.E.M. kviknaði laust fyrir aldamótin 2000 í Bandaríkjunum og gengur út á að 

samþætta námsgreinar á sviði vísinda, upplýsingatækni, verkfræði og stærðfræði. Það sem 

þessar námsgreinar eiga sameiginlegt er að stuðla að rökhugsun og lausnaleit. Að mati 

höfundar passa S.T.E.M.-greinar og umhverfismennt mjög vel saman þar sem þættirnir stuðla 

að betri framtíð hvor á sinn hátt. Rannsókn sýnir fram á að námsgeta ungra barna í S.T.E.M.-

greinum hafi forspárgildi um námsgetu þeirra á sama sviði í framtíðinni (Morgan, Farkas, 

Hillemeier og Maczuga, 2016) og í ljósi þess að tæknistörfum eigi eftir fjölga í framtíðinni 

(Manykia, Lund, Chui, Bughin, Woetzel, Batra, Ko og Sanghvi, 2017) er mikilvægt að beina 

börnum inn á svið þessara greina. Umhverfismennt hins vegar, snýst um að læra um og vernda 

náttúruna. Með því að vekja athygli og áhuga barna á náttúrunni þannig að þau þrói með sér 

sterkar tilfinningar til umhverfisins verða þau líklegri til þess að ganga vel um það (Kristín 

Norðdahl, 2005). Í ljósi þess hvernig umgengni okkar við umhverfi og náttúru hefur verið háttað 

og alvarlegar afleiðingar sem það hefur haft í för með sér er ljóst að umhverfismennt á grunni 

S.T.E.M.-greina á brýnt erindi í leikskóla. Með góðri umhverfiskennslu á vísindalegum grunni, 

má stuðla að sjálfbærni samfélagsins, þ.e.a.s. að við skilum ekki náttúrunni og umhverfinu til 

komandi kynslóða í verra ástandi en við tókum við því. 

Verkefnasafninu er skipt upp í þrjú þemu, loft, náttúru og vatn. Líkt og áður hefur komið fram 

kviknaði hugmyndin að þessu verkefnasafni út frá Erasmus-verkefni sem höfundur tók þátt í. 

Það verkefni spannaði fleiri svið en þar sem ofangreind þrjú þemu stóðu upp úr hjá börnunum 

hvað varðar áhuga þeirra, urðu þau fyrir valinu hér. Telur höfundur það vera vegna nálægðar 

barnanna við þau og reynslu þeirra af þeim.  

Undir hverju þema er stuttur upplýsingakafli um efnið og mikilvægi þess fyrir menn og dýr. 

Fjallað er um hvaðan mengun kemur og hvernig hægt sé að draga úr henni. Gott er að lesa 

kaflann yfir og fá þannig hugmyndir að fræðslu og umræðupunktum fyrir börnin í tengslum við 

viðfangsefnið. Textinn í þessum köflum er byggður á almennri þekkingu og upplýsingum úr 

kennslubókum sem notast er við í náttúrufræðikennslu og lífsleikni í grunnskólum líkt og 

Auðvitað og Komdu og skoðaðu. Þessar bækur er flestar hægt að nálgast rafrænt á heimasíðu 



Námsgagnastofnunar. Upplýsingarnar í þessum inngangskafla hvers þema hafa verið töluvert 

einfaldaðar svo að þær nái til leikskólabarna og kveiki þannig áhuga þeirra á verkefninu.  

Verkefnin sjálf byggjast á kennslufræðilegum leik. Þá leggur kennarinn inn ákveðið efni og býr 

þannig til sameiginlega reynslu sem nýtist svo í leiknum. Einnig eru mörg verkefni þar sem 

notast er við lítið forritunarvélmenni, Beebot, litla hálfkúlu með útlit býflugu og færist áfram 

eftir skipunum sem stimplaðar eru inn með tökkum á baki vélmennisins. Til þess að það nýtist 

vel til kennslu þurfa börn að öðlast reynslu af vélmenninu og því kjörið að leyfa börnunum að 

kynnast því í gegnum frjálsan leik áður en verkefni eru unnin. Í frjálsum leik finnst börnunum 

þau örugg og þar af leiðandi tilbúin að takast á við ný verkefni (Fjóla Þorvaldsdóttir, 2018; 

Bryndís Garðarsdóttir, Guðbjörg Pálsdóttir og Hrafnhildur Eiðsdóttir, 2013). 

  



Nokkrar ábendingar frá höfundi 

• Hægt er að kaupa Bee-Bot og fylgihluti líkt og glæra myndamottu, til þess 

að raða myndum í fyrir Bee-Bot-leiki, til dæmis hjá A4. 

• Á ferð sinni yfir myndir og tákn færist Bee-Botinn 15 cm í hverju skrefi. 

• Hentug stærð af myndum fyrir Bee-Bot leiki í mottuna er 14x14 cm. 

• Auðvelt er að finna myndir á Netinu, t.d. Google, til þess að prenta út og 

nota. Einnig, ef tími gefst til og maður er flinkur, er hægt að teikna þær 

sjálfur eða fá börnin til þess að hjálpa manni að búa til myndirnar.  

• Mottan er ekki nauðsynleg, en það er þægilegt að geta raðað myndunum í 

hana, þannig haldast þær á sínum stað. Ef myndirnar eru lagðar beint á 

borð eða gólf eiga þær til að færast með Bee-Botnum.  

• Gott er að nota örvar (sjá viðauka 1) sem börnin geta lagt niður og sýna 

leiðina sem þau vilja að Bee-Botinn fari. Þannig eiga þau auðveldara með að 

átta sig á því hvernig á að stimpla leiðina rétt inn. 

• Ef ekki er til Bee-Bot er hægt að notast við aðra hluti eða jafnvel börnin 

sjálf. Þá er til dæmis bundið fyrir augun á barninu sem á að vera Bee-Botinn 

og það á að færa sig til eftir því sem hin börnin segja til um. Þá þarf að passa 

að bara einn gefi skipanir í einu og að börnin geri það skynsamlega og beri 

virðingu fyrir félögum sínum. 

• Myndirnar í safninu sýna verkefnin, notkun Bee-Botsins, mottu og mynda, 

og aðra verklega þætti. Við myndirnar eru athugasemdir og útskýringar frá 

höfundi um verkefnin. 

  



Loft 

Hvað er loft / í loftinu? 
Loft er út um allt, við öndum því að okkur bæði inni og úti. Loft er einnig oft notað yfir himininn. 

Í himninum fljúga fuglar og flugvélar, þar eru einnig ský, sólin og stjörnurnar.  

Umhverfis jörðina liggur svokallaður lofthjúpur sem sér til þess að hér sé líf. Hann verndar okkur 

fyrir geislum sólarinnar og geimnum. Í lofthjúpnum verður einnig veðrið til. Það stjórnast af 

samspili sólar, jarðar, lofts og vatns. Þess vegna er til dæmis ólíkt veður hér á Íslandi og á Spáni, 

en Spánn er nær sólinni en Ísland (Helgi Grímsson, 2014). 

Jörðin er á sífelldri hreyfingu. Hún snýst hringinn í kringum sjálfa sig, og einn hring köllum við 

sólarhring, eða dag og nótt. Þegar sólin skín á jörðina öðrum megin er myrkur hinum megin. Svo 

ferðast hún hringinn í kringum sólina, en það tekur hana að meðaltali 365 sólarhringa, eða eitt 

ár. 

Mengun í lofti 

Mengun í loftinu er aðallega koltvísýringur eða mengun frá útblæstri bíla og stóriðju en einnig 

frá landbúnaði. Koltvísýringur er gróðurhúsalofttegund og stuðlar að auknum gróðurhúsa-

áhrifum sem leiða til loftlagsbreytinga, (breytinga í veðri), hækkunar sjávarborðs og súrnunar 

hafsins. Til þess að draga úr koltvísýringi í andrúmsloftinu er hægt að nota einkabílinn minna, 

nota frekar strætó eða ganga og hjóla. Einnig að hugsa vel um plönturnar og gróðursetja fleiri til 

þess að hjálpa til við að binda kolefni, þar sem plöntur nota koltvísýring til þess að búa sér til 

orku (Katrín Magnúsdóttir, 2017). 

  



Veðrið (verkefni 1) 
Markmið: Að kynna börn fyrir skráningu og hvernig hægt sé að setja upplýsingar fram á 
mismunandi hátt og lesa úr þeim (stærðfræði), fá þau til þess að tala um veðrið, auka orðaforða 
og hugtakaskilning í sambandi við veður. 
 
Verkefni: Halda veðurdagatal, skrá hvernig veðrið er á hverjum degi í mánuð. Í lok mánaðarins 
er farið yfir veðrabreytingar, hversu oft var sólskin, hversu oft rigning o.s.fr. og það sett upp á 
myndrænan hátt. Hægt er að velta fyrir sér mismunandi veðri, hvernig það var oftast og hvað 
sjaldnar. Spyrja má augljósra spurninga. Á vetrarmánuðum mætti spyrja: Af hverju var ekki heitt 
í þessum mánuði? Svo öfugt á sumrin. Hvetja börnin til þess að hugsa um veðrið og tengja við 
mismunandi árstíðir. 
 
Efni: Blað og blýantur eða mismunandi myndir af veðri og dagatal (sjá mynd). 
 

  

Hér má sjá skrá yfir veður fyrir tvo 

mánuði. Farið var yfir veður dagsins í 

samverustund á morgnana og valin 

mynd fyrir daginn. 

Þessa skráningu er svo hægt að taka og 

raða upp í súlurit á mjög einfaldan hátt 

og sjá þannig hvaða veður var algengast 

í mánuðinum og hvað var sjaldgæfast. 

Frostmerki var teiknað inn á sumar 

myndir til að gera greinarmun á köldum 

dögum og hlýrri dögum. 



Sólin og stjörnurnar (verkefni 2 og 3) 
Markmið: Að kynna fyrir börnum himininn og hvað í honum er, gang sólarinnar og muninn á 
degi og nóttu (náttúrufræði, stjörnufræði), að auka orðaforða og hugtakaskilning á orðum sem 
tengjast himninum. Að kynna fyrir börnum skráningar, mismunandi aðferðir, framsetningu og 
að lesa úr þeim (stærðfræði). 
 
Verkefni 1: Vettvangsferð 
Farið út og himinninn skoðaður. Farið í tvær ferðir, eina um morguninn þegar enn er dimmt og 
svo aðra seinna þegar það er bjart. Skrá það sem sést og setja upp í rit. Áhugavert er að skoða 
muninn á nótt og degi.  
 
Verkefni 2: Dagur og nótt  
Bolti er látinn ganga hringinn í kringum bera ljósaperu og börnum bent á hvernig ljósið skín 
aðeins á helminginn af boltanum í einu. Þetta er eins og þegar jörðin fer hringinn í kringum 
sólina. Þar sem ljósið skín er dagur og nótt þar sem skugginn er. Tala um hvað jörðin er lengi að 
fara einn hring í kringum sjálfa sig og svo í kringum sólina. 
 
Efni: Blað og blýantur til skráninga, myndavél, ljósapera (lampi) og bolti. 
 

  

 

Hér til vinstri má sjá þegar lýst er með 

vasaljósi á bolta til þess að útskýra 

muninn á nóttu og degi. Ég mæli með 

að nota ljósaperu og hafa algjört 

myrkur, þá sjást skilin betur. 

Neðri myndin sýnir mun á  degi og 

nóttu, klippimyndir sem börnin gerðu í 

kjölfar tilraunarinnar. 

 

 

Hugmyndinni að ljósaperuverkefninu 

kynntist ég upphaflega á námskeiðinu 

Vísinda- og listasmiðja, þar sem Haukur 

Arason, dósent, fjallaði um ljós og 

skugga og vísindaleiki. 



Þankahríð: Mengun í lofti og áhrif hennar (verkefni 4) 

Markmið: Að vekja börnin til umhugsunar um hvað sé mengun í lofti, hver áhrif hennar séu á 
loftið/andrúmsloftið, hvernig hægt sé að draga úr henni og/eða koma í veg fyrir hana 
(umhverfismennt). Þjálfa börnin í rökhugsun og forritun (upplýsingatækni). 
 
Verkefni: Kennari og börn koma saman og ræða mengun í lofti með Bee-Bot leik. Kennarinn 
stillir upp myndum af hreinu lofti og menguðu lofti og börnin eiga að færa Bee-Botinn á milli 
mynda, frá menguðu lofti yfir í hreint loft. Á meðan ræðir kennarinn við börnin um mengun í 
lofti: Hvað er mengun, hvaðan kemur hún, er hægt að hreinsa loftið, hvernig er hægt að draga 
úr henni eða koma í veg fyrir hana.  
 
Efni: Bee-Bot, glær myndamotta, 4 pör af myndum af lofti (hreinu vs. menguðu). 
  

Hér má sjá hvaða hugmyndir börnin höfðu  

um LOFT á meðan á þankahríðinni stóð. 

Meðal annars að það sé ósýnilegt, er himinninn, 

byrjar á L, súrefnið sem við öndum að okkur. 



Land 

Hvað er land / náttúra? 
Landið okkar er einstaklega fallegt. Náttúran er allt í kringum okkur, sem fjöll og fossar, tré, 

blóm og gras, fuglar og önnur dýr, svo fátt sé nefnt. Það þarf að hugsa vel um náttúruna til þess 

að hún haldist falleg og heilbrigð. Margir koma hingað alsstaðar að úr heiminum til þess að 

skoða hana.  

Plöntur og dýr gegna lykilhlutverki fyrir hringrás náttúrunnar og endurnýjun hennar.  

Mengun í náttúrunni 

Náttúran er heimili planta og dýra, en þar er líka að finna margt sem á ekki heima þar. Rusl og 

annar úrgangur hefur slæm áhrif á náttúruna og lífverur hennar. Útblástur frá bílum og stóriðju, 

plast og annað rusl sem fýkur út um allt og brotnar ekki niður í náttúrunni er skaðlegt dýrum og 

gróðri. Þess vegna er mikilvægt að passa upp á náttúruna. Þegar farið er í vettvangsferðir er 

mjög sniðugt að taka með sér ruslapoka og safna ruslinu í hann. Þannig getum við hjálpast að 

við að halda náttúrunni hreinni. 

Plöntur (verkefni 5 og 6)  
Mikilvægt hlutverk plantna er að hreinsa andrúmsloftið og vera fæða fyrir dýr og menn. Ef ekki 
væri fyrir plöntur gætum við nánast ekki andað að okkur loftinu úti. En plöntur stunda það sem 
kallast ljóstillífun til þess að afla sér orku til þess að vaxa og dafna. Í leiðinni binda þær 
koltvísýring (mengun) úr loftinu (Kristín Norðdahl, 1995). 
 
Í bókinni Komdu og skoðaðu - Hringrásir (Hafdís Finnbogadóttir og Jórunn Magnúsdóttir, 2003) 
er ljóstillífun plantna gerð góð skil . 
 
  



Lífsferill planta 
Markmið: Að kenna börnum um lífsferil plantna (náttúrufræði), rökhugsun og forritun 
(upplýsingatækni). 
 
Verkefni: Bee-Bot-leikur þar sem þarf að stýra vélmenninu á milli mynda af mismunandi stigum 
í lífsferli plantna (fræ, blóm, frævun, nýtt blóm). Gott er að velja blóm sem börnin þekkja, hér er 
valinn fífill. Myndunum er raðað í hring, eða óreglulega fyrir lengra komna, og börnin leiða Bee-
Botinn á milli mynda í réttri röð. Við hverja mynd er stoppað og rætt um hvert stig.  

• Fræ: Fræ frá biðukollu lendir á jörðinni. 

• Blóm: Fræið vex og verður að fífli.  

• Frævun: Fífillinn breytist í biðukollu og vindurinn (eða við) blásum fræjunum af 
stað og þau lenda á jörðinni á nýjum stað og búa til nýtt blóm. 

 
Efni: Bee-Bot, glær myndamotta og myndir af lífsferlinum.  
 
  

 

Hér má sjá „Bee-Bot-mottu“ sem börnin hjálpuðust að við að gera. Þetta var áður en við 

fengum myndamottuna og settum því lífsferilinn bara upp á stórt karton. 



Fæðuöflun (ljóstillífun) 
Markmið: Að kenna börnum um fæðuöflun plantna og getu þeirra til þess að hreinsa 
andrúmsloftið (náttúrufræði) og rökhugsun og forritun (upplýsingatækni). 
 
Verkefni: Bee-Bot leikur þar sem færa þarf Bee-Botinn á milli mynda (frá sól til plöntu, frá vatni í 
moldinni til plöntu og frá koltvísýringi í gegnum plöntuna og að súrefni) og útskýra í leiðinni 
hvernig ferlið virkar. Við hverja mynd er stoppað og rætt um hana eða ferlið sem á sér stað. 

• Plantan sýgur vatn úr moldinni í gegnum ræturnar. 

• Plantan sýgur inn koltvísýring (mengun) í gegnum laufblöðin og skilar frá sér 
hreinu lofti. 

• Sólarorkan hjálpar plöntunni svo að breyta vatni og koltvísýringi í næringu fyrir 
sig. 

 
Efni: Bee-Bot, glær myndamotta, myndir af helstu punktum í ljóstillífun (blóm með rótum, sól, 
koltvísýringur/mengun, hreint loft, vatn). 
  

 

Hér má sjá Bee-Bot leikinn í notkun. Hérna teiknaði ég myndirnar. 

Þarna sést einnig í Blue-Bot sem er alveg eins og Bee-Botinn nema hann er hægt að tengja við 

„tölvu“ þar sem kubbum með skipunum er raðað á.  

Á myndinni til hægri sjást örvarnar (viðauki 1) í notkun. Þær vísa bæði Bee-Botinum og Blue-

Botinum á réttan stað. Bee-Botinn er sólarorkan og Blue-Botinn er koltvísýringur/mengunin. 



Dýr (verkefni 7 og 8) 
Dýr eru allskonar, stór og lítil, grimm og ljúf. Sum dýr eigum við sem gæludýr, líkt og ketti, 
hunda og gullfiska, önnur sem húsdýr, líkt og kýr, kindur og hesta. Einnig eru mjög mörg dýr 
sem lifa villt, líkt og fuglar og fiskar. En öll hafa þau tilgang. Gæludýrin gleðja okkur, húsdýrin 
veita okkur til dæmis fæðu og aðrar afurðir til notkunar, líkt og kindin gefur okkur ull. Villtu 
dýrin sjá til þess að hringrás náttúrunnar haldist gangandi. Til dæmis éta sumir fuglar ber af 
trjám sem þeir melta og skila svo frá sér. Þá lenda fræin úr berjunum á nýjum stað og úr verður 
ný planta.  
 
Í bókinni Komdu og skoðaðu - Hringrásir (Hafdís Finnbogadóttir og Jórunn Magnúsdóttir, 2003 
er góð samantekt um hlutverk dýra í hringrás náttúrunnar. 
 

Lífsferill dýra 
Markmið: Að kenna börnum um lífsferil dýra (náttúrufræði), rökhugsun og forritun 
(upplýsingatækni). 
 

Verkefni: Gott er að velja sér eitt dýr sem börnin þekkja vel og við nýtum eftir dauða þess, t.d. 
kind eða kú.  
 

Bee-Bot leikur: Færa vélmennið á milli mynda af lífsferli dýranna, (fæðist, stækkar, elur af sér, 
deyr, er fæða fyrir menn og dýr). 
 
Efni: Bee-Bot, glær myndamotta, myndir 
af lífsferli dýra (viðauki 2). 

 
 
  

 

Hér má sjá leikinn í notkun. Bee-Botinn 

var látinn fara á milli mynda í réttri röð: 

Lamb – kind – kjöt – lopapeysa.  
 

Á meðan var farið yfir hvert stig fyrir sig 

og notast við punktana úr viðauka 2. 



Fæðuöflun 
Markmið: Að kenna börnum um fæðuöflun dýra og fugla (náttúrufræði), aðferðir til þess að búa 
til fuglahús (verkfræði) og endurnýta efni (umhverfismennt). 
 
Verkefni: Byrjið að ræða við börnin um hvernig dýr afla sér fæðu, vekið athygli á þeim dýrum 
sem eru í næsta nágrenni, t.d. fuglum. Hvað borða þeir? Hvernig afla þeir sér fæðu? Er það 
alltaf jafn auðvelt? Látið svo börnin útbúa „fuglaveitingastað“ úr endurnýtanlegum efniviði og 
fylla á hann og fylgjast með hvort og hvaða fuglar heimsækja staðinn.  
 
Efni: Allur sá endurnýtanlegi efniviður sem fellur til hverju sinni.  
 
Hugmyndir af Netinu 
  

 

Þessi hugmynd er fengin úr bókinni Making & tinkering with STEM eftir Cate Heroman (2017). Einnig var 

svipað verkefni kynnt á námskeiðinu Sjálfbærni, náttúra og listir – könnunaraðferðin í Háskóla Íslands. 

Einnig má setja ávexti og fuglafræ út á diski og fylgjast með fuglunum sem koma og fá sér gott í gogginn á 

erfiðum tímum. En ef farin er leiðin sem sýnd er á myndunum eru fleiri þættir í verkefninu nýttir s.s. 

endurnýting. 

Mynd 2 Sótt af: https://www.pxfuel.com/en/free-photo-jstbr Mynd 1 Sótt af: https://www.pxfuel.com/en/free-photo-
jstbr 

  



Þankahríð: Mengun í náttúrunni og áhrif hennar (verkefni 9) 
Markmið: Að vekja börnin til umhugsunar um hvað mengun í náttúrunni sé, hvað hún geri við 
náttúruna, hvernig hægt sé að draga úr henni eða koma í veg fyrir hana (umhverfismennt).  
Að þjálfa börnin í rökhugsun og forritun (upplýsingatækni). 
 
Verkefni: Kennari og börn koma saman og ræða mengun í náttúrunni með hjálp Bee-Bot. 
Kennarinn stillir upp myndum af hreinni náttúru og mengaðri náttúru og börnin eiga að færa 
Bee-Botinn á milli mynda, frá mengaðri náttúru yfir í hreina náttúru. Á meðan ræðir kennarinn 
við börnin um mengun í náttúrunni. Hvað hún sé, hvaðan hún komi, hvort það sé hægt að draga 
úr henni og hvernig, eða koma alveg í veg fyrir hana.  
 
Efni: Bee-Bot, glær myndamotta, 4 pör af myndum af náttúrunni (hreinni vs. mengaðri). 
 
  

 

Hér má sjá börn í Bee-Bot leik.  

Þessar myndir eru teknar áður 

en við fengum glæru mynda-

mottuna. Myndirnar eru 

plastaðar og lagðar á gólfið. Það 

gekk mjög vel en stundum þurfti 

að laga til myndirnar þegar þær 

færðust til, annað hvort út af 

Bee-Botnum eða af því að börnin 

rákust í þær.  



Vatn 

Hvað er vatn? 
Ein af ástæðunum fyrir því að líf er á jörðinni er vatn, upphaf lífsins er í hafinu. Hafið þekur um 

70% af yfirborði jarðar, það getum við séð með því að skoða myndir af jörðinni. Í hafinu lifa 

allskonar lífverur svo sem fiskar, stórir og smáir, þörungar og margskonar plöntur, sem allar 

hafa sinn tilgang. Við borðum fiska, stórir fiskar éta minni fiska, sumir fiskar lifa á þörungum og 

plöntum. Vegna loftslagsbreytinga og hlýnunar sjávar hefur dýralíf í sjó breyst mikið. Fiskar og 

aðrar lífverur í sjónum hafa flutt sig um set vegna hitabreytinga og það hefur áhrif á lífríkið sem 

verður eftir (Helgi Grímsson, 2014). 

Hringrás vatns 

Vatnið gengur í sífelldri hringrás. Sólin hitar upp sjóinn, hluti af honum gufar upp í himininn og 

þar kólnar gufan og þéttist aftur og verður að skýi. Þegar skýið verður nógu stórt fer að rigna, 

annað hvort yfir sjónum eða yfir landi. Þegar rignir yfir sjónum fer rigningin beint í hafið, en 

þegar rignir yfir landinu, lenda droparnir á jörðinni og það verða til pollar. Vatnið úr þeim seytlar 

svo niður í jörðina og rennur þannig aftur í sjó (Hafdís Finnbogadóttir og Jórunn Magnúsdóttir, 

2003). 

Mengun í hafinu 

Í gamla daga hentu margir ruslinu sínu í sjóinn og því miður gera sumir það enn. Einnig fer allt 

sem við sturtum niður í klósettið eða fer ofan í niðurfallið í baðkarinu út í sjóinn, eftir að hafa 

verið hreinsað í skolphreinsistöðvum. Margar verksmiðjur losa sig við úrgangsefni eins og olíu í 

sjóinn. Þess vegna er hægt að finna allskonar mengandi efni í hafinu, en sérstaklega er þar mikið 

af plasti því það eyðist ekki. Plast, hvort sem það er stórt eða lítið, er stórhættulegt fyrir dýrin í 

sjónum. Fiskarnir geta fest í stórum plasthlutum og óvart gleypt litlu hlutina. Þess vegna er 

mikilvægt að við pössum að við flokkum rusl og hendum því á réttan stað (Helgi Grímsson, 

2014). 

  



Hringrás vatns (verkefni 10 og 11) 
Markmið: Kenna um hringrás vatns (náttúrufræði), forritun og rökhugsun (upplýsingatækni). 
 
Verkefni 1: Bee-Bot leikur  
Bee-Botinum er stýrt á milli mynda sem sýna hringrás vatns (vatnið gufar upp úr sjónum – 
þéttist og myndar ský – sem ferðast um heiminn – það rignir á sjó/landi – vatnið fer aftur í 
sjóinn).  
 
Efni: Bee-Bot, glær myndamotta, myndir af helstu punktum hringrásarinnar (hafið, uppgufun, 
þétting, rigning, vatnið rennur aftur í sjóinn). 
 

 

 
 
 
Verkefni 2: Tilraun – Að hreinsa vatn/hringrás vatns 
 
Vatn er sett í stóra skál og lítið glas í miðjuna. Plastfilma er sett yfir skálina og lítill steinn á miðja 
filmuna, yfir glasinu. Svo er fylgst með því hvernig vatnið gufar upp úr skálinni og þéttist á 
filmunni og rennur í glasið. Gott er að blanda svolítilli mold við vatnið í skálinni því þá sést 
hreinsunarferlið betur. Þegar vatnið gufar upp, verður moldin eftir. Börnin átta sig frekar á því 
hvað hefur átt sér stað þar sem vatnið í skálinni og glasinu er þá ekki eins á litinn. Það tekur 
vatnið svolítinn tíma að gufa upp, þess vegna er gott að setja skálina á góðan stað þar sem 
auðvelt er að fylgjast með henni í nokkra daga.  
 
Efni: Stór glerskál, lítið glas sem passar í skálina, plastfilma, lítill steinn, vatn og mold. 
  

 

Hér má sjá Bee-Bot leik með teiknuðum myndum af hringrás vatns. 



Lífríki hafs og vatna (verkefni 12) 
Markmið: Börnin læri að þekkja lífríki hafsins í kringum okkur (náttúrufræði) og þjálfist í 
rökhugsun og forritun (upplýsingatækni). 
 
Verkefni: Fiskarnir í sjónum: Bee-Bot-samstæðuspil með algengustu fiskunum í hafinu í kringum 
Ísland. Fiskamyndum er raðað óreglulega. Hvert barn fær að velja sér fisk til þess að byrja á og 
þarf svo að finna samstæðumyndina og leiða Bee-Botinn þangað. Fyrir lengra komna, má gefa 
ákveðin fyrirmæli um leiðina, t.d. að Bee-Botinn þurfi að beygja tvisvar eða fara aftur á bak um 
einn. 
 
Efni: Bee-Bot, glær myndamotta, myndir af fiskum (viðauki 3). 
 

 

  

 

Bee- Bot samstæðuspil 

Fimm fiskar (viðauki 3) 

sem börnin þekktu til:  

Ýsa, þorskur, lax og bleikja, 

sem þau voru vön að 

borða, og svo makríll, þar 

sem faðir eins barnsins var 

sjómaður á makrílveiðum.  

Á neðri myndinni sjást 

örvarnar úr viðauka 1  

í notkun.  



Þankahríð: Mengun í vatni og áhrif hennar (verkefni 13) 
Markmið: Að vekja börnin til umhugsunar um hvað mengun í vatni sé, hvaða áhrif hún hafi á 
vatnið, hvernig hægt sé að draga úr henni og/eða koma í veg fyrir hana (umhverfismennt).  
Þjálfa börnin í rökhugsun og forritun (upplýsingatækni). 
 
Verkefni: Kennari og börn koma saman og ræða mengun í vatni með Bee-Bot leik. Kennarinn 
stillir upp myndum af hreinum sjó og menguðum sjó og börnin eiga að færa Bee-Botinn á milli 
mynda, frá menguðum sjó yfir í hreinan sjó. Á meðan ræðir kennarinn við börnin um mengun í 
sjónum: Hvað mengun sé, hvaðan hún komi, hvort hægt sé að hreinsa sjóinn, hvernig hægt sé 
að draga úr menguninni eða koma í veg fyrir hana.  
 
Efni: Bee-Bot, glær myndamotta,  
4 pör af myndum af vatni (hreint  
vatn og mengað vatn). 

 

Eftir leikinn settist ég niður með börnunum 

og þau teiknuðu hvernig þau vildu hafa 

hafið. Einnig skrifaði ég niður það sem þau 

töluðu um. 

Þau vildu hafa sjóinn hreinan og fínan, 

ekkert rusl og glaða fiska. 
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Viðauki 1 Bee-Bot örvar  
 

  



 

  



Viðauki 2 Lífsferill dýra 
 

 

• Lömbin fæðast á vorin, gimbrar og hrútlömb. Þau nærast á mjólk úr mömmu  
sinni og bíta gras. 

 

• Þegar lömbin vaxa og verða stór kallast þau annað hvort ær, ef þau eru kvenkyns, 
eða hrútar, ef þeir eru karlkyns. Ærnar eignast svo fleiri lömb næsta vor. 
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• Á haustin er mörgum lömbum slátrað til að fá mat í búðir og á borðið. 
Á Íslandi borðum við mikið lambakjöt og þykir mörgum það herramannsmatur.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Kindur eru rúnar á hverju ári, þá fáum við ull sem er til dæmis notuð til þess  
að prjóna úr lopapeysur. 
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Viðauki 3 Fiskasamstæðuspil 
  

MAKRÍLL 

      

    Smá fróðleikur um makríl 

• Makríll er uppsjávarfiskur. 

• Fullorðinn fiskur er 40-60 cm og um 600 gr. 

• Hann þekkist á mynstrinu, 30-35 dökkum 

hlykkjóttum þverrákum eftir endilöngu bakinu.  
 

               Heimild: https://fiskbokin.is/uppsjavarfiskar/makrill/ 

https://fiskbokin.is/uppsjavarfiskar/makrill/


 

  

ÞORSKUR 

 

     Smá fróðleikur um þorsk 

• Þorskur er botnfiskur. 

• Fullorðinn fiskur er um 70-90 cm eða 3-7 kg. 

• Þorskar geta þó orðið allt að 50 kg og 30 ára gamlir. 

• Hann þekkist á skegginu sem hann notar til að leita 

sér að fæðu á sjávarbotninum. 
 

              Heimild: https://fiskbokin.is/botnfiskar/thorskur/ 

https://fiskbokin.is/botnfiskar/thorskur/


  

ÝSA 

     

     Smá fróðleikur um ýsu 

• Ýsa er botnfiskur. 

• Fullorðinn fiskur er um 50-65 cm. 

• Ýsur geta orðið allt að 100 cm og 15 ára gamlar. 

• Ýsan þekkist á litnum, hún er blágrá að lit með dökka 

rák eftir bolnum aftur að sporði og stóran svartan 

blett yfir eyruggum. 

               Heimild: https://fiskbokin.is/botnfiskar/ysa/ 

https://fiskbokin.is/botnfiskar/ysa/


  

LAX 

     

    Smá fróðleikur um lax 

• Lax lifir í sjó og stöðuvötnum. Hann elst upp í 

ferskvatni en syndir til sjávar þegar hann verður 

kynþroska. Svo kemur hann aftur í árnar til að 

hrygna. Hann er einnig ræktaður í kvíum og slátrað 

til fæðuframleiðslu. 

• Getur orðið allt að 150 cm langur og 50 kg. 

• Algengast er að hann verði 50-100 cm og 2-12 kg. 

• Er silfurgljáandi og blágrænn á baki. 

Heimild:  

https://fiskbokin.is/eldisfiskar/lax/  

https://is.wikipedia.org/wiki/Atlantshafslax 

https://fiskbokin.is/eldisfiskar/lax/
https://is.wikipedia.org/wiki/Atlantshafslax


  

 

BLEIKJA 

   

    Smá fróðleikur um bleikju 

• Bleikja lifir í sjó og vötnum. Hún verður sjaldan 

þyngri en 500 gr, en getur orðið allt að 12 kíló. 

• Hún er einnig ræktuð í kvíum til matvælaframleiðslu. 

• Hún þekkist á rauðbleika litnum á kviðnum sem hún 

dregur nafn sitt af.  
 

               Heimild: https://fiskbokin.is/eldisfiskar/bleikja/ 

https://fiskbokin.is/eldisfiskar/bleikja/

