
        

    
Verkefni fyrir miðstigVerkefni fyrir miðstigVerkefni fyrir miðstigVerkefni fyrir miðstig    

3. bekkur – 7. bekkur í grunnskóla 

 

 

  



1. R1. R1. R1. Rákirnar á botni ákirnar á botni ákirnar á botni ákirnar á botni 
Farið út að Mývatni. Rýnið í botninn 
og reynið að koma auga á rákir eins 

og sjást hér á myndinni.  

Sjáið þið rákirnar?         

 

Kafendur mynda þessar rákir 
róta upp yfirborði leðjunnar á botninum til að leita sér að fæði.

    

 

2. 2. 2. 2. Sjáið þið fuglana?Sjáið þið fuglana?Sjáið þið fuglana?Sjáið þið fuglana?
Farið að sjónaukunum og horfið í hann í nokkrar mínútur. Reynið að 

koma auga á endurnar á myndunum

 

 

 

SkúfSkúfSkúfSkúföndöndöndönd    

 

ákirnar á botni ákirnar á botni ákirnar á botni ákirnar á botni MývatnMývatnMývatnMývatnssss 

Farið út að Mývatni. Rýnið í botninn 
og reynið að koma auga á rákir eins 

og sjást hér á myndinni.   

  

Kafendur mynda þessar rákir þegar þær 
róta upp yfirborði leðjunnar á botninum til að leita sér að fæði.

Sjáið þið fuglana?Sjáið þið fuglana?Sjáið þið fuglana?Sjáið þið fuglana?    
Farið að sjónaukunum og horfið í hann í nokkrar mínútur. Reynið að 

koma auga á endurnar á myndunum. Merkið við þær sem þið sjáið.

 

                                                                        

RauðhöfðaöndRauðhöfðaöndRauðhöfðaöndRauðhöfðaönd    

 

róta upp yfirborði leðjunnar á botninum til að leita sér að fæði. 

Farið að sjónaukunum og horfið í hann í nokkrar mínútur. Reynið að 

Merkið við þær sem þið sjáið. 

                                                                        Húsönd Húsönd Húsönd Húsönd     

 



3. 3. 3. 3. Teljið stokkendurTeljið stokkendurTeljið stokkendurTeljið stokkendur
 

Farið út að Mývatni og teljið 

10 stokkandarsteggi. 

Stokkönd er algengasta andategund

á Íslandi. 

 

 

 

 

4. 4. 4. 4. Hvað gerir fuglinn?Hvað gerir fuglinn?Hvað gerir fuglinn?Hvað gerir fuglinn?
Farið út að Mývatni og finnið toppönd. Fylgist með fuglinum í 
nokkrar mínútur. Hvað gerir fuglinn?

Setjið X við það sem fuglinn gerir.

Flýgur 
Syndir 
Rífst við annan fugl 
Sýnir sig fyrir öðrum 
Étur 
Kafar 

Teljið stokkendurTeljið stokkendurTeljið stokkendurTeljið stokkendur 

Farið út að Mývatni og teljið  

Stokkönd er algengasta andategund 

Hvað gerir fuglinn?Hvað gerir fuglinn?Hvað gerir fuglinn?Hvað gerir fuglinn?    
út að Mývatni og finnið toppönd. Fylgist með fuglinum í 

nokkrar mínútur. Hvað gerir fuglinn? 

Setjið X við það sem fuglinn gerir. 

 
 
 
 
 
 

                StokkandarsteggurStokkandarsteggurStokkandarsteggurStokkandarsteggur

út að Mývatni og finnið toppönd. Fylgist með fuglinum í 

StokkandarsteggurStokkandarsteggurStokkandarsteggurStokkandarsteggur    



5. 5. 5. 5. Hver er munurinn?Hver er munurinn?Hver er munurinn?Hver er munurinn?
Berið saman eftirfarandi
fuglum? Tengið einkennin við fuglana.

 

Rita og stormmáfur  

Svartbakur og sílamáfur

Hvítmáfur og silfurmáfur

Sjósvala og stormsvala 

Langvía og hringvía  

 

 

6. 6. 6. 6. Egg og ungiEgg og ungiEgg og ungiEgg og ungi
Í eggjabásnum við hliðina á álftinni eru egg álftar og kornhænu. 
Skoðið eggin vel. Finnið síðan kornhænu og álft með ungana sína í 
básunum við hliðina á eggjabásnum. Hugleiðið hvernig ungarnir 
komast fyrir í eggjunum. 

 

Hver er munurinn?Hver er munurinn?Hver er munurinn?Hver er munurinn?        
Berið saman eftirfarandi fugla á safninu. Hvað er ólíkt með þessum 
fuglum? Tengið einkennin við fuglana. 

     Stærð og litur

Svartbakur og sílamáfur     Augu 

Hvítmáfur og silfurmáfur     Fætur 

     Stél 

     Stærð 

Egg og ungiEgg og ungiEgg og ungiEgg og ungi    
Í eggjabásnum við hliðina á álftinni eru egg álftar og kornhænu. 
Skoðið eggin vel. Finnið síðan kornhænu og álft með ungana sína í 
básunum við hliðina á eggjabásnum. Hugleiðið hvernig ungarnir 
komast fyrir í eggjunum.  

fugla á safninu. Hvað er ólíkt með þessum 

Stærð og litur 

Í eggjabásnum við hliðina á álftinni eru egg álftar og kornhænu. 
Skoðið eggin vel. Finnið síðan kornhænu og álft með ungana sína í 
básunum við hliðina á eggjabásnum. Hugleiðið hvernig ungarnir 



7. 7. 7. 7. Steggur, kolla Steggur, kolla Steggur, kolla Steggur, kolla 
Til eru margar tegundir af öndum. 
Kvenkyns önd er kölluð kolla og karlkyns 

önd er kölluð steggur. Finnið urtandar
parið með ungann sinn sem eru á 
myndinni hér til hliðar. Finnið fleiri 
andarpör á safninu og reynið að finna út 
hvor fuglinn er steggurinn og hvor er 
kollan.  

Hvernig er hægt að þekkja stegginn og kolluna í sundur?

 

 

8. 8. 8. 8. Fæðuleit fuglaFæðuleit fuglaFæðuleit fuglaFæðuleit fugla
Farið inn á safnið o

Skoðið vel muninn á fótum þessara fugla. Hvað segja fætur fugla um 
lifanaðarhætti þeirra? Ræðið ykkar á milli.

ÆðarkóngurÆðarkóngurÆðarkóngurÆðarkóngur    

Steggur, kolla Steggur, kolla Steggur, kolla Steggur, kolla og ungiog ungiog ungiog ungi    
Til eru margar tegundir af öndum. 
Kvenkyns önd er kölluð kolla og karlkyns 

önd er kölluð steggur. Finnið urtandar-
parið með ungann sinn sem eru á 
myndinni hér til hliðar. Finnið fleiri 
andarpör á safninu og reynið að finna út 
hvor fuglinn er steggurinn og hvor er 

Hvernig er hægt að þekkja stegginn og kolluna í sundur? 

Fæðuleit fuglaFæðuleit fuglaFæðuleit fuglaFæðuleit fugla 

Farið inn á safnið og finnið básinn sem þessir fuglar eru í

 

 

 

 

 

Skoðið vel muninn á fótum þessara fugla. Hvað segja fætur fugla um 
lifanaðarhætti þeirra? Ræðið ykkar á milli. 

Urtandarpar með ungaUrtandarpar með ungaUrtandarpar með ungaUrtandarpar með unga

TjaldurTjaldurTjaldurTjaldur    

 

g finnið básinn sem þessir fuglar eru í. 

Skoðið vel muninn á fótum þessara fugla. Hvað segja fætur fugla um 

Urtandarpar með ungaUrtandarpar með ungaUrtandarpar með ungaUrtandarpar með unga    



9. 9. 9. 9. Búningar fuglaBúningar fuglaBúningar fuglaBúningar fugla
Finnið básinn sem rjúpurnar eru í. Takið eftir því að
á litinn. Hvers vegna haldið þið að það sé? Ræðið ykkar á milli.

Dragið hring utan um rjúpurnar á myndunum.Dragið hring utan um rjúpurnar á myndunum.Dragið hring utan um rjúpurnar á myndunum.Dragið hring utan um rjúpurnar á myndunum.

    

 

10. 10. 10. 10. Úr eggi kemur ungiÚr eggi kemur ungiÚr eggi kemur ungiÚr eggi kemur ungi
1.Farið í tölvurnar og smellið á 1.Farið í tölvurnar og smellið á 1.Farið í tölvurnar og smellið á 1.Farið í tölvurnar og smellið á 

    

    

2222....Smellið á Smellið á Smellið á Smellið á Skoða nánarSkoða nánarSkoða nánarSkoða nánar    flipann undir lífsferill.flipann undir lífsferill.flipann undir lífsferill.flipann undir lífsferill.

4. Smellið á 4. Smellið á 4. Smellið á 4. Smellið á 
Spilið myndbandið og fylgist vel með Spilið myndbandið og fylgist vel með Spilið myndbandið og fylgist vel með Spilið myndbandið og fylgist vel með 
hvernig unginn þroskast áður en hann hvernig unginn þroskast áður en hann hvernig unginn þroskast áður en hann hvernig unginn þroskast áður en hann 
klekst klekst klekst klekst úr egginu.úr egginu.úr egginu.úr egginu.

Búningar fuglaBúningar fuglaBúningar fuglaBúningar fugla    
Finnið básinn sem rjúpurnar eru í. Takið eftir því að þær eru ekki eins 
á litinn. Hvers vegna haldið þið að það sé? Ræðið ykkar á milli.

              

Dragið hring utan um rjúpurnar á myndunum.Dragið hring utan um rjúpurnar á myndunum.Dragið hring utan um rjúpurnar á myndunum.Dragið hring utan um rjúpurnar á myndunum.    

Úr eggi kemur ungiÚr eggi kemur ungiÚr eggi kemur ungiÚr eggi kemur ungi    
1.Farið í tölvurnar og smellið á 1.Farið í tölvurnar og smellið á 1.Farið í tölvurnar og smellið á 1.Farið í tölvurnar og smellið á fróðleikfróðleikfróðleikfróðleik    efst í hægra horninu á fuglavefnum.efst í hægra horninu á fuglavefnum.efst í hægra horninu á fuglavefnum.efst í hægra horninu á fuglavefnum.

 

 
 

  

flipann undir lífsferill.flipann undir lífsferill.flipann undir lífsferill.flipann undir lífsferill.    3. Smellið svo á flipann 3. Smellið svo á flipann 3. Smellið svo á flipann 3. Smellið svo á flipann 
hreiður og klakhreiður og klakhreiður og klakhreiður og klak
síðunni.síðunni.síðunni.síðunni.    

4. Smellið á 4. Smellið á 4. Smellið á 4. Smellið á Spila Spila Spila Spila flipann hjá egginu. flipann hjá egginu. flipann hjá egginu. flipann hjá egginu. 
Spilið myndbandið og fylgist vel með Spilið myndbandið og fylgist vel með Spilið myndbandið og fylgist vel með Spilið myndbandið og fylgist vel með 
hvernig unginn þroskast áður en hann hvernig unginn þroskast áður en hann hvernig unginn þroskast áður en hann hvernig unginn þroskast áður en hann 

úr egginu.úr egginu.úr egginu.úr egginu.    

þær eru ekki eins 
á litinn. Hvers vegna haldið þið að það sé? Ræðið ykkar á milli. 

 

efst í hægra horninu á fuglavefnum.efst í hægra horninu á fuglavefnum.efst í hægra horninu á fuglavefnum.efst í hægra horninu á fuglavefnum.    

3. Smellið svo á flipann 3. Smellið svo á flipann 3. Smellið svo á flipann 3. Smellið svo á flipann Varp, Varp, Varp, Varp, 
hreiður og klakhreiður og klakhreiður og klakhreiður og klak    hægra megin á hægra megin á hægra megin á hægra megin á 



11. 11. 11. 11. Farfuglar og staðfuglarFarfuglar og staðfuglarFarfuglar og staðfuglarFarfuglar og staðfuglar
Sumir fuglar eru alltaf á Íslandi og kallast staðfuglar en sumir fuglar eru hér 
aðeins yfir sumartímann og kallast því farfuglar. 
Farfuglar fljúga mislangt til hlýrri staða og flýgur 
krían fugla lengst.  

Finndu kríuna á safninu og skoðaðu lögun hennar. 
Takið þið eftir því að hún líkist smárri 
orustuflugvél? Hvernig hjálpar lögun hennar og stærð henni við að fljúga langar 
vegalengdir?     Ræðið ykkar á milli.

 

 

12. 12. 12. 12. RánfuglarRánfuglarRánfuglarRánfuglar    
Finnið branduglu og haförn á safninu. 

Ræðið ykkar á milli hvað er líkt með þessum fuglum og af hverju svo er.

 

Farfuglar og staðfuglarFarfuglar og staðfuglarFarfuglar og staðfuglarFarfuglar og staðfuglar    
Sumir fuglar eru alltaf á Íslandi og kallast staðfuglar en sumir fuglar eru hér 
aðeins yfir sumartímann og kallast því farfuglar. 
Farfuglar fljúga mislangt til hlýrri staða og flýgur 

kríuna á safninu og skoðaðu lögun hennar. 
Takið þið eftir því að hún líkist smárri 
orustuflugvél? Hvernig hjálpar lögun hennar og stærð henni við að fljúga langar 
vegalengdir?     Ræðið ykkar á milli. 

    
Finnið branduglu og haförn á safninu. Skoðið vel fætur þeirra og gogg. 

Ræðið ykkar á milli hvað er líkt með þessum fuglum og af hverju svo er.

Sumir fuglar eru alltaf á Íslandi og kallast staðfuglar en sumir fuglar eru hér 

orustuflugvél? Hvernig hjálpar lögun hennar og stærð henni við að fljúga langar 

Skoðið vel fætur þeirra og gogg.  

 

Ræðið ykkar á milli hvað er líkt með þessum fuglum og af hverju svo er. 


