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Verkefnasafn þetta hefur að geyma fjölmörg verkefni tengd útikennslu í Elliðaárdal. 

Verkefnin eru ætluð nemendum í 1. – 4. bekk grunnskóla. Verkefnasafnið skiptist í þrjá 

hluta eftir svæðum innan Elliðaárdals. Þessi svæði eru: Skógurinn (GPS, N64°06.981’ 

W021°49.726’), vaðið við ána (GPS, N64°07.203’ W021°50706’) og útieldunarsvæði. 

(GPS, N64°06.995’ W021°49.986’). 

 

Höfundar kynntu sér helstu útivistarsvæði á höfuðborgarsvæðinu og varð Elliðaárdalur 

fyrir valinu vegna fjölbreytileika og staðsetningar hans miðsvæðis. Staðsetningin gefur 

flestum grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu færi á að komast í Elliðaárdal, hvort heldur 

er fótgangandi eða með strætisvagni.  

 

Hugmyndin að verkefnasafninu kviknaði vegna mikils útivistaráhuga höfunda, ásamt 

auknum hug á útikennslu sem vaknað hefur á námsárum við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands. Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla er mikilvægt að stuðla að 

margbreytileika í námi barna og til að ná þeim markmiðum er gott að notast við 

fjölbreyttar kennsluaðferðir. Útikennsla býður upp á vinnu með margvísleg viðfangsefni 

sem leysa má á ýmsa vegu og þar með aukast líkur á að allir nemendur fái verkefni við 

hæfi.  

 

Tilgangur og uppbygging verkefnasafnsins  
 
Tilgangur verkefnasafnsins er að auðvelda kennurum skipulagningu útikennslustunda 

með nemendum í 1. – 4. bekk grunnskóla. Við teljum að verkefnin geti opnað augu 

kennara fyrir þeim möguleikum sem útikennsla býður upp á . Þó verkefnin séu hugsuð 

út frá Elliðaárdal má laga þau að öðrum svæðum og breyta.  

 

Við gerð verkefnasafns var Aðalnámskrá grunnskóla höfð að leiðarljósi, ásamt 

kenningum Dewey, Piaget, Vygotsky og Gardners um þroska og nám barna sem komið 

er inná í greinargerð. Samkvæmt hugmyndum þeirra þurfa nemendur að vera virkir í 

náminu því annars eigi ekkert nám sér stað. Piaget og Vygotsky lögðu áherslu á 

mikilvægi tungumálsins og að samskipti milli nemenda séu meginforsenda til að auka 
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við þekkingu. Mikilvægt er að börn fái tækifæri til að ræða um þá reynslu sem þau 

öðlast, því það eykur skilning þeirra og annarra á verkefninu. Samkvæmt Gardner býr 

hver einstaklingur yfir átta greindarþáttum sem koma þó mismikið fram hjá hverjum og 

einum. Það er hlutverk kennara að örva og styrkja allar þessar greindir hjá nemendum 

með fjölbreyttum kennsluháttum. Vinnufyrirkomulag verkefnanna byggir á samvinnu 

meðal nemenda sem leiðir af sér miðlun á þekkingu og reynslu þeirra á milli. 

 

Uppbygging verkefnanna 
 
Verkefnin eru margvísleg og miðast við náttúrufræði– og stærðfræðikennslu. 

Uppsetning verkefnanna er öll með sama sniði til hagræðis fyrir kennara.  

Í verkefnunum eru tilgreind eftirfarandi atriði: Aldur, markmið, undirbúningur, 

framkvæmd, skipulag, gögn, úrvinnsla og fróðleikur fyrir kennara. Þó er misjafnt eftir 

verkefnum hvort allir þessir þættir eru tilgreindir.  

 

 Viðfangsefni: Heiti verkefnis. 

 Aldur: Sá aldur nemenda sem verkefnið hæfir. Þó skal taka mið af 

nemendahópnum hverju sinni og laga verkefnin að honum.  

 Markmið: Þau markmið sem stefnt er að með verkefninu.  

 Undirbúningur: Nauðsynlegur undirbúningur kennara áður en haldið er af stað í 

útikennslu.  

 Framkvæmd: Lýsing á framkvæmd verkefnisins. Hafa þarf hugfast að 

framgangur verkefnisins getur breyst. Æskilegt er að kennarinn vinni áfram út 

frá áhuga nemenda og að þau auki enn frekar við þekkingu sína.   

 Skipulag: Greint er frá hvernig vinnulagi skal háttað þ.e.a.s. einstaklings-, para-, 

eða hópavinna, það fer eftir eðli verkefnis. 

 Gögn: Greint frá þeim áhöldum sem nota þarf í kennslunni. Æskilegt er að hafa 

þau til reiðu fyrir kennslustundina svo ekkert gleymist og tíminn nýtist 

nemendum sem best.  

 Úrvinnsla: Verkefnin kalla oft á frekari úrvinnslu þó útikennslunni sé lokið. Hér 

verða tilgreindar hugmyndir að framhaldi vinnu við verkefnið – hvort sem er 

innan eða utan dyra. 
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 Fróðleikur fyrir kennara: Undir þessum lið er bent á ítarefni sem kennarar geta 

kynnt sér og aflað frekari fróðleiks um viðfangsefnið.  

 

Áður en lagt er af stað í útikennslu 
 
Nauðsynlegt er að kennari kynni sér vel þann stað sem hann hyggst fara með nemendur 

á til að verkefnin sem hann velur hæfi aðstæðum og að öryggis nemenda sé gætt (Broda, 

H.W. 2007: 69).  

Gott er að kennarinn hafi hópaskiptingu í huga við val á verkefnum. Misjafnt er hvort 

nemendur geti allir unnið að verkefninu samtímis eða hvort betra sé að vinna í 

stöðvavinnu þar sem nemendur vinna að nokkrum verkefnum og skipta svo um stöð 

eftir ákveðinn tíma. 

Við undirbúning útikennslu mælst til þess að kennari finni bakpoka sem hentar við 

útivist. Í bakpokann skal kennari tína til öll þau gögn sem hann hyggst nota við kennslu 

og tryggja að gögnin séu öll til taks áður en haldið er af stað (Broda, H.W. 2007: 71). Í 

hverju verkefni er tilgreint hvaða gögn skal notast við í framkvæmd en mikilvægt er að 

kennari hafi ávallt grunnskyndihjálparbúnað meðferðis í útkennslustundir til að geta 

brugðist við ef minniháttar slys ber að garði (Broda, H.W. 2007: 71).  
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Kort af Elliðaárdal 
 

 
 

(Rathlaupsfélagið Hekla, 1997). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Skógurinn 
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Verkefni 1 - Fuglaskoðun 
 

Aldur 

1. – 4. bekkur 

 

Markmið 

Að nemendur: 

• þekki nokkrar algengar fuglategundir í dalnum 

• þekki muninn á mófugli og spörfugli  

• læri að bera virðingu fyrir fuglum og umhverfi þeirra 

 

Undirbúningur 

Kennari þarf að kynna sér þær fuglategundir sem nemendum ber að leita að í verkefninu 

og þekkja þær. Verkefnablöðin eiga að vera til taks áður en haldið er af stað.  

 

Gögn  

o Verkefnablöð 

o Skriffæri  

o Sjónauki 

o Fuglahandbók 

 

Framkvæmd 

Nemendur fylgjast með fuglunum á staðnum og merkja við þær myndir sem eiga við. 

Fylgst er með athæfi fuglanna og hlustað eftir hljóðum þeirra.  

Það getur reynst gott að hafa fuglahandbók meðferðis til að skoða.  

 

Skipulag  

Verkefnið er unnt að vinna í einstaklings, para – eða hópavinnu. Æskilegt er að allir hafi 

þó verkefnablað við hendi til að fylla út. Sameiginlegar umræður í lokin eru gagnlegar 

og draga saman lærdóm verkefnisins.  
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Úrvinnsla 

Verkefnablöðum heldur kennari til haga á leið í skólann svo hægt sé að nýta þau í 

áframhaldandi vinnu í skólanum.  

Með 1. – 2. bekk er hægt að láta nemendur velja sér einn fugl sem þeir sáu í ferðinni, 

teikna hann og merkja inn á myndina helstu líkamshluta hans.  

Með 3. – 4. bekk er hægt að láta nemendur velja sér einn fugl sem þeir sáu í ferðinni, 

leita eftir frekari upplýsingum um þá tegund og skrifa hjá sér. Hægt er að safna öllum 

verkunum saman og búa til fuglabók bekkjarins.  
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1. – 2. bekkur 

Fuglaverkefni 
 
  
1.Hverja af þessum fuglum sérð þú? Krossaðu við þá. 

 

Mófuglar/Vaðfuglar 

 

 
  
 
    Heiðlóa:_______        Spói:________   Tjaldur:_______
  
 
 
 
 

Spörfuglar 

 

 
Hrafn:_____   Mariuerla:______  Stari:_______ 
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2. Veldu þér einn fugl og fylgstu með honum í 4 mínútur.  

 

Hvað heitir fuglinn?  _________________________________________________ 

 

Merktu við þær hreyfingar fuglsins sem þú sérð. 

Étur/leitar að fæðu  

Gengur  

Hleypur  

Snyrtir sig  

Syndir/kafar  

Flýgur  

Hefur samskipti við aðra fugla  

Gefur frá sér hljóð 
 

 

3. Teiknaðu fuglinn sem þú fylgdist með. 
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3. – 4. bekkur 

Fuglaverkefni 
 
1. Hvað heita þessir fuglar? Settu hring utan um þá fugla sem þú sérð. 

 

Mófuglar/Vaðfuglar 

  
_______________________  _______________________  _____________________ 
 
 

Spörfuglar 

 

 
_____________________ _____________________    _____________________ 

  

2. Hvað er ólíkt með mófuglum og spörfuglum? Taktu til dæmis eftir gogg, fótum og 

hátterni fuglanna.  
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3. Veldu þér einn fugl og fylgstu með honum í 4 mínútur.  

 

Hvað heitir fuglinn?  _________________________________________________ 

 

Lýstu hegðun fuglsins (hreyfingar, samskipti, fæðuöflun, útlit, hljóð) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Teiknaðu fuglinn sem þú fylgdist með. 
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Verkefni 2 - Gróðurskoðun  
 

Aldur  

1. – 4. bekkur 

 

Markmið 

Að nemendur: 

• þekki sex gróðurtegundir í dalnum.  

• þekki plöntuhluta og hlutverk þeirra.  

 

Undirbúningur 

Kennari þarf að kynna sér þær plöntutegundir sem nemendur eiga að leita að í 

verkefninu og þekkja þær. Verkefnablöðin eiga að vera til taks áður en haldið er af stað.  

 

Gögn  

o Verkefnablöð  

o Skriffæri  

o Plöntuhandbók 

 

Framkvæmd 

Kennari og nemendur skoða í sameiningu verkefnablöðin og ræða saman um plöntur.  

Því næst er leitað að plöntum á staðnum og nemendur merkja við þær myndir sem eiga 

við hverju sinni.  

Það getur reynst gott að hafa plöntuhandbók meðferðis til að skoða. Í lokin er gott að 

draga saman lærdóm kennslustundarinnar og tilvalið fyrir kennara að miðla fróðleik til 

nemenda.  

 

Skipulag  

Verkefnið má vinna í einstaklings, para – eða hópavinnu. Æskilegt er að allir hafi þó 

verkefnablað við hönd til að fylla út. Sameiginlegar umræður í lokin eru gagnlegar og 

draga saman lærdóm verkefnisins.  
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Úrvinnsla 

Verkefnablöðunum Verkefnablöðum heldur kennari til haga á leið í skólann svo hægt sé 

að nýta þau í áframhaldandi vinnu í skólanum.  

Þegar í skólann er komið er hægt að búa til gróðurbók bekkjarins þar sem allir 

nemendur taka eina plöntu fyrir og skrifa um hana.  

Einnig er hægt að safna plöntum í ferðinni og nota þær til að lita garn.  
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 1. – 2. bekkur  

Plöntuverkefni 
 
1. Hvað heita þessar plöntur? Settu hring utan um þær plöntur sem þú sérð. 

 

     
 
Holtasóley:__________      Baldursbrá:_________    
 
 

     
Túnfífill:________      Skriðsóley:________ 
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Hvönn:________           Gulmaðra:________ 
2. Skrifaðu orðin á rétta staði. 

 

 

Blóm 

Krónublað 

Stöngull 

Bikarblað 

Blómhnappur 

Stólparót 

Laufblað 
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3. Veldu þér eina plöntu til að skoða betur.  

 

Hvað heitir plantan?  

____________________________________________________________________ 

 

Hvernig er plantan á litinn? 

_________________________________________________________________ 

 

Eru krónublöð á plöntunni? 

___________________________________________________________________ 

 

Eru laufblöð á plöntunni? 

____________________________________________________________________ 

 

4. Teiknaðu plöntuna sem þú valdir þér. 
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3. – 4. bekkur 

Plöntuverkefni 
 
1. Hvað heita þessar plöntur? Settu hring utan um þær plöntur sem þú sérð. 

     
 
______________________      ______________________    
 
 

     
______________________     _____________________ 
 

       
 
___________________          ___________________ 
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2. Skrifaðu heiti plöntuhlutanna sem vísað er á.  

 

 



 22 

 
3. Tengdu saman.  

 

Rót      Heldur blómi og laufblöðum uppi 

Laufblað     Heldur plöntunni fastri við jarðveginn 

Blóm     Eru sykurverksmiðjur plöntunar 

Stöngull                 Myndar fræ 

 

4. Veldu þér eina plöntu til að skoða nánar.  

 

Hvað heitir plantan?  

____________________________________________________________________ 

 

Hvernig er plantan á litinn? 

____________________________________________________________________ 

 

Eru krónublöð á plöntunni? 

____________________________________________________________________ 

 

Eru laufblöð á plöntunni? 

____________________________________________________________________ 

 

5. Teiknaðu plöntuna sem þú valdir þér. 

 



 23 

 

Verkefni 3 - Jurtalitun  
 

Aldur 

3. – 4. bekkur 

 

Markmið 

Að nemendur: 

• kynnist því hvernig hægt er að notast við plöntur á fjölbreyttan hátt 

• kynnist möguleikum á nýtingu plantna 

 

Undirbúningur 

Kennari þarf að tryggja að til sé hvítt ullargarn í skólanum. Annars þarf að kaupa það.  

 

Gögn  

o Pottur 

o Vatn  

o Áhöld til að hræra með 

 

Framkvæmd  

Nemendur safna plöntum í ýmsum litum t.d. grænar, gular eða fjólubláar. Nemendur 

þurfa að safna nokkru af hverri tegund svo nægur litur verði fyrir alla. Næst flokka þeir 

plöntur eftir lit og setja í poka. Plönturnar eru svo teknar með í skólann og þar eru þær 

notaðar til að lita garn.  

 

Skipulag  

Nemendur vinna fjórir saman í hóp. 

 

Úrvinnsla 

Nemendur lita ullargarnið með plöntunum sem þeir tíndu í dalnum.  

Þegar búið er að lita garnið er hægt að láta nemendur prjóna úr því.  
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Fróðleikur fyrir kennara 

Ferlið er á þann veg að bandið er útbúið í hespur og það þvegið. Gott er að látið 
hespuna vera í sápuvatni yfir nótt og skola hana í kjölfarið. Ekki er ráðlegt að vinda 
hespuna heldur einungis að kreista vatnið úr. Bandið er því næst lagt í blöndu af hreinu 
vatni og ediki.  

Jurtirnar sem tíndar voru í skóginum eru soðnar í vatni í um það bil tvær klukkustundir. 
Því næst eru þær teknar upp úr vatninu og sigtaðar frá vökvanum.  

Þá er bandið lagt í litaða vökvann. Vökvinn má ekki sjóða en þó skal hann vera við 
suðumark. Látið bandið liggja í vökvanum í eina til þrjár klukkustundir og er mælst til 
þess að reglulega sé hrært í vökvanum. Því næst er bandið tekið upp úr vökvanum og 
látið þorna.  

Dæmi um jurtir sem hafa verið notaðar og gefið góða raun: 

• birkilauf 

• beitilyng 

• elfting 

• gulmaðra 

• haugarfi 

• litunarmosi 

• fjallagrös 

• sortulyng 

• njóli 

• hreindýramosi 
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Verkefni 4 - Trjáskoðun  
 

Aldur  

1. – 4. bekkur 

 

Markmið 

Að nemendur: 

• þekki muninn á barrtré og lauftré  

• læri að bera virðingu fyrir trjám og umhverfi þeirra 

 

Undirbúningur 

Kennari þarf að kynna sér þær trjátegundir sem nemendur koma til með að skoða í 

verkefninu og þekkja þær ásýndar. Gott er að kennari hafi aflað sér fróðleiks um 

trjátegundirnar svo hann geti miðlað til nemenda fróðleik að verkefnavinnu lokinni. 

Verkefnablöðin eiga að vera til taks áður en haldið er af stað.  

 

Gögn  

o Verkefnablöð  

o Skriffæri  

o Málband 

o Plastdúkur (hvítur) 

o Stækkunargler 

Greiningarlykill um smádýr 

 

Framkvæmd 

Kennari og nemendur skoða verkefnablöðin í sameiningu og ræða saman um framgang 

verkefnis. Því næst vinna nemendur saman að lausn þess. Í lokin er æskilegt að láta 

nemendur segja frá niðurstöðum sínum og getur kennarinn komið með fróðleik til 

viðbótar inn í umræðurnar.  

 

Skipulag  

Nemendur vinna tveir og tveir saman.   
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o  

Úrvinnsla 

Verkefnablöðum heldur kennari til haga á leið í skólann svo hægt sé að nýta þau í 

áframhaldandi vinnu í skólanum.  

Þegar í skólann er komið er hægt að búa til trjábók þar sem nemendur lýsa muninum á 

barrtré og lauftré í rituðu máli og teikningum.  
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1. – 2. bekkur 

Trjáverkefni 
 
1.Settu hring utan um þau tré sem þú sérð. 

                            
 
Sitkagreni     Birki 

 

2. Veldu þér eitt tré og skoðaðu það nánar.  

 

Hvað heitir tréð?  _________________________________________________ 

 

 

Krossaður við þau atriði sem einkenna tréð þitt 

 

Er það grænt?  

Eru laufblöð á því?   

Er barr á því?  
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3. Teiknaðu tréð sem þú valdir þér. 

 

4. Veldu þér barrtré í skóginum. Finndu út hversu gamalt tréð er og skráðu það hér fyrir 

neðan.  

 

Tréð sem ég valdi er ___________________ ára gamalt. 

 

5. Hvaða aðferð notaðir þú til að greina aldur trésins? Merktu við viðeigandi aðferð. 

 

Telja greinakransa  

Mæla toppbútinn  

Telja árhringi  
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3. – 4. bekkur 

Trjáverkefni 
 
1. Hvað heita þessi tré? Settu hring utan um þau tré sem þú sérð. 

                            
 

________________________   _________________________ 
 

2. Veldu þér eitt tré og skoðaðu það nánar.  

 

Hvað heitir tréð?  _________________________________________________ 

 

Er tréð með laufblöð eða barrnálar? 

___________________________________________________ 

 

Hvernig eru laufin eða barrnálarnar á litinn? 

_________________________________________ 

 

3. Teiknaðu tréð sem þú valdir þér. 
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4. Veldu þér barrtré í skóginum. Finndu út hversu gamalt tréð er.  

 

 

 

 

5. Farðu að trjábútunum við matarlundinn. Veldu einn bút og finndu út hversu gamalt 

tréð var þegar það var sagað niður.  

 

 

 

6. Teiknaðu tréð og tjábútana sem þú mældir aldur á. 
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1. – 4. bekkur 

Fallegasta tréð 
 

Veldur þér eitt tré. 

 

1. Tréð sem ég valdi heitir:______________________________________________ 

 

2. Ummál stofnsins er __________ cm og hæð þess er um það bil  ___________ m. 

 

Skoðaðu umhverfi trésins. 

Settu plastdúk undir tréð og hristu greinarnar. Mundu að skoða laufblöð í kring því 

margt getur leynst í þeim. Nú væri gott að notast við stækkunargler og athuga hvort 

einhver smádýr hafi lent á dúknum.  

 
3. Voru einhver dýr á dúknum eða í kring um tréð? Ef svo er, lýstu þá útliti dýranna 

með ritun eða teikningu. 

 
 

 
4. Hvernig er umhverfi trésins? Sérðu einhverjar plöntu- eða gróðurtegundir ? 

Teiknaðu eða skrifaðu. 

 



 33 

 

5. Teiknaðu mynd af trénu. 

 

 
6. Tréð mitt er fallegt af því að... 

Teiknaðu eða skrifaðu. 
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Verkefni 5 - Hversu gamalt er tréð? 
 

Aldur 

1. – 4. bekkur  

 

Markmið 

Að nemendur: 

• læri að greina aldur trjáa  

 

Undirbúningur 

Kennarinn þarf að vera búinn að kynna sér hvernig ákjósanlegast er að mæla aldur trjáa.  

 

Gögn  

o Bók til að skrá gögnin í 

o Skriffæri  

o Málband 

 

Framkvæmd  

1. – 2. bekkur. 

Nemendur velja sér grenitré eða furu í skóginum. Næst telja þau greinakransa trésins og 

finna þannig út hvað tréð er gamalt. Gott er að börnin velji ekki of hátt tré til að tryggja 

að þau sjái vel alla greinakransana. Þegar búið er að mæla eitt tré, eiga nemendur að 

leita að tré í skóginum sem er jafn gamalt þeim sjálfum. Finni þau slíkt tré eiga þau að 

kanna hvort sé hærra, tréð eða nemandinn. 

 

3. – 4. bekkur. 

Nemendur velja sér tvö grenitré eða tvær furur í skóginum. Best er að velja tré sem er 

ekki hærra en þau sjálf, því mikilvægt er að þau nái að toppi trésins. Nemendur eiga að 

mæla bútinn frá efsta greinakrans og upp í topp með málbandi. Þau eiga að finna út 

hvort tréð er eldra. Þegar þessu er lokið fara nemendur að niðursöguðu trjábútunum sem 

eru við matarlund og reyna að finna hvað trén hafa verið gömul þegar þau voru söguð 

niður með því að telja árhringina.  
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Skipulag  

Nemendur vinna tveir og tveir saman. 

 

Fróðleikur fyrir kennara 

1. – 2. bekkur. 

Á litlum greni- og furutrjám er hægt að ákvarða aldur út frá greinakrönsum þeirra, 

þ.e.a.s. fjölda raða af greinum. Hver greinakrans á trénu táknar u.þ.b. eitt ár. 

 

3. – 4. bekkur. 

Á litlum greni og furutrjám er hægt að ákvarða aldur með því að mæla toppbút þeirra. Á 

hverju ári vex nýr bútur á topp trésins. Toppbúturinn er hlutinn frá efsta greinakrans að 

toppi trésins.  

Þegar tré vex gildnar stofn þess. Vaxtarlínan liggur rétt fyrir innan börkinn. Frumurnar 

skipta sér og dreifa viðarfrumum um trjástofninn. Vorviðurinn er ljós en vetrarviðurinn 

er dekkri. Eitt ár samsvarar einum dökkum hring. Ef þú finnur trjábút inni í skóginum 

getur þú talið hversu gamalt tréð hefur verið þegar það var höggvið.  

 

GPS punktur af matarlundi er N64°06.981’ W021°49.726’ 
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Verkefni 6 - Hversu hátt er tréð? 
 

Aldur 

3. – 4. bekkur  

 

Markmið 

Að nemendur: 

• læri að reikna hæð  

 

Gögn  

o Bók til að skrá gögnin í 

o Skriffæri /spýta 

o Málband 

o Verkefnablað  

 

Framkvæmd  

Nemendur velja sér tvö tré af sitthvorri tegundinni í skóginum. Nemendur ræða sín á 

milli hvaða aðferð þeir hyggjast nota til að mæla hæð trjánna. Því næst svara þeir 

spurningum á verkefnablaði og er hugmyndin að nemendur byrji á óhefðbundnum 

mælieiningum og færi sig síðan yfir í hefðbundnar.  

 

Skipulag  

Nemendur vinna tveir til þrír saman. 

 

Fróðleikur fyrir kennara 

Aðferð til að mæla hæð trjáa: 

Einn úr hópnum stendur með útrétta hönd í fjarlæð frá trénu þar til að endar spýtunnar 

nema við toppi til rót trésins. Næst er spítunni snúið um 90° og endinn sem áður lá við 

rót trésins helst áfram við sama punkt. Annar úr hópnum gengur í fjarlægð frá trénu þar 

til hann hann stendur við hinn enda spýtunnar, séð frá mælingarmanni. Næst mæla þeir 

lengdina frá þeim punkti að rót trésins með skrefum, faðmlengdum eða málbandi. 
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3. – 4. bekkur 

Hæð trjáa 
 

Tré númer 1 

Hvað haldið þið að tréð sé hátt? 

 

 

Hvað er tréð hátt?  

 

Hvert er ummál trésins með greinunum?  

 

Hvert er ummál stofnsins?  

 
Tré númer 2 

Hvað haldið þið að tréð sé hátt? 

 

 

Hvað er tréð hátt?  

 

Hvert er ummál trésins með greinunum?  

 

Hvert er ummál stofnsins?  



 40 

Nú skuluð þið fá málband hjá kennaranum ykkar og mæla trén með því. 

 

Tré númer 1 

Hvað er tréð hátt? Mælið í metrum 

 

Hvert er ummál trésins með greinunum? Mælið í metrum. 

 

Hvert er ummál stofnins? Mælt í sentímetrum. 

 

 

Tré númer 2 

Hvað er tréð hátt? Mælið í metrum 

 

Hvert er ummál trésins með greinunum? Mælið í metrum. 

 

Hvert er ummál stofnsins? Mælt í sentímetrum. 
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Verkefni 7 - Tré á ólíkum árstíma 
 

Aldur 

1. – 4. bekkur 

 

Markmið 

Að nemendur: 

• kynnist hvernig tré breytast eftir árstímum 

• læri að mæla hæð trjáa 

• læri að mæla ummál trjáa 

 

Gögn  

o Málband 

o Vatnsheld glósubók 

o Skriffæri  

o Litir  

 

Framkvæmd  

Kynna skal verkefnið fyrir nemendum áður en haldið er út og tryggja að allir nemendur 

hafi skilið verkefnislýsinguna. Hver hópur velur sér eitt til tvö tré og þá gjarnan sína 

hvora tegundina af trjám, til dæmis grenitré og ösp.  

Nemendur merkja tré sín, til dæmis með bandspotta, með merkispjaldi sem fest er niður 

í jörðina við tréð eða skrá staðsetningu þess.  

Nemendur teikna mynd af trénu eins og það lítur út hverju sinni. Þau mæla hæð trésins 

og ummál þess. Upplýsingarnar skrá þau í glósubækurnar sínar.  

 

Skipulag  

Nemendur vinna saman í þriggja til fjögurra manna hópum. 

 

Úrvinnsla 

Nemendur geta teiknað mynd af trénu eftir hverja heimsókn. Það gefur nemendum 

sýnilega mynd af trénu á hinum ýmsu árstímum.  
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Verkefni 8 - Hvar er tréð? 
 

Aldur 

3. – 4. bekkur 

 

Markmið 

Að nemendur: 

• þjálfi skynfæri sín 

 

Gögn  

o Treflar, fjöldi þeirra fer eftir fjölda nemenda. 

 

Framkvæmd 

Kennarinn skiptir nemendum í hópa. Nemendur í hverjum hópi binda trefil fyrir augun á 

einum og styðja við hann að tré í skóginum. Tréð verður að vera í sjónlínu frá 

upphafsstað og því gott að fara smá króka með nemandann því það gerir honum erfiðara 

fyrir að vita hvar tréð er. Sá sem er með bundið fyrir augun á nú að þreifa á trénu, lykta 

og reyna að átta sig á einkennum sem hann gæti fundið aftur. Að því loknu er farið með 

nemandann aftur á upphafsstaðinn. Þegar klúturinn hefur verið fjarlægður þá á 

nemandinn að reyna að finna tréð sitt aftur. Þegar rétta tréð er fundið þá skipta 

nemendur um hlutverk svo allir fái að vera með klútinn.  

 

Skipulag  

Verkefnið má vinna í hópum, tveir til þrír saman í hóp.  
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Verkefni 9 - Hlutverk laufblaðanna  
 

Aldur  

1. – 4. bekkur 

 

Markmið 

Að nemendur: 

• læri um laufblöð 

• læri að laufblöð geti verið mismunandi eftir trjátegundum  

 

Undirbúningur 

Kennari þarf að kynna sér þær tegundir laufblaða sem nemendur koma til með að skoða 

í verkefninu og þekkja þær ásýndar. Gott er að kennari hafi aflað sér fróðleiks um 

laufblöð svo hann geti miðlað þeim fróðleik til nemenda að verkefnavinnu lokinni. 

Verkefnablöðin eiga að vera til taks áður en haldið er af stað.  

 

Gögn  

o Verkefnablöð  

o Skriffæri  

 

Framkvæmd 

Kennari og nemendur skoða og ræða í sameiningu framgang verkefnisins. Því næst 

virða nemendur umhverfið fyrir sér og reyna að finna birkitré og loðvíði. Þegar það er 

fundið þá hefjast nemendur handa við verkefnavinnu.  

 

Skipulag  

Nemendur vinna saman tveir og tveir. Sameiginlegar umræður í lokin eru gagnlegar og 

draga saman lærdóm verkefnisins.  
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Úrvinnsla 

Verkefnablöðum heldur kennari til haga á leið í skólann svo hægt sé að nýta þau í 

áframhaldandi vinnu í skólanum.  

Þegar upp í skóla er komið er hægt að búa til laufblaðabók þar sem nemendur skrifa og 

teikna upplýsingar um laufblöð sem þau skoðuðu eða velja sér önnur.  

Einnig er hægt að láta nemendur búa til laufblað. Þá er laufblað teiknað á blað og klippt 

út. Því næst er spagettí raðað á blaðið sem tákn um blaðstrengina og að lokum er 

álpappír settur yfir.  

 

Tilvalið er að láta nemendur tína fallin laufblöð og búa til fallegar laufblaðamyndir.  
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1. – 4. bekkur 

Laufblaðaverkefni 
 
1. Hér sérðu myndir af laufblöðum birkitrés og loðvíðis. Finndu laufblað af hvoru tré 

fyrir sig.  

                                          
 
 
 

 
          
                  

 

 

Birki                    Loðvíðir 

 

 

2. Krossaðu við þau atriði sem einkenna laufblöðin. 

 

Laufblaðið er : Birki Loðvíðir 

Grænt   

Stórt   

Loðið    

Slétt   

Með línur á sér   

 

3. Teiknaðu laufblöðin. 
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4. Skrifaðu orðin á réttan stað.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
(Námsgagnastofnun, e.d.) 

Blaðstrengir – Axlarblað – Blaðka – Blaðfótur 

 

 

 
Laufblaðaleikur 

 
Nemendur vinna tveir og tveir saman. Þeir eiga að finna eins margar tegundir af 

laufblöðum og unnt er. Taka þarf tvö stykki af hverri tegund.  

Nemendur líma laufblöðin inn í pappadiska og snúa á hvolf. Gæta skal að hver 

laufblaðategund sé límd á tvo diska. Því næst finna nemendur út, af hvaða trjám 

laufblöðin koma og skrifa heiti trésins við hvert laufblað.  

Diskarnir eru svo notaðir í samstæðuspil og er markmið leiksins er að muna heiti trjáa 

og útlit þeirra.  
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Verkefni 10 - Hvert er hlutverk könglanna? 
 

Aldur 

1. – 4. bekkur 

 

Markmið 

Að nemendur: 

• læri að þekkja hlutverk köngla 

• læri að nýta hluti úr náttúrunni til útileikja  

 

Gögn  

o Málband 

o Taska  

o Hlutir til að merkja með 

 

Framkvæmd  

Nemendur tína nokkra köngla í útikennslustundinni. Þegar því er lokið fara nemendur í 

leik sem nefnist könglakast. Nemendur finna grasflöt sem hentar vel fyrir leikinn og því 

næst setja þau bakpoka, kassa, poka eða annað slíkt á jörðina. Þar á eftir mæla þau 10 

metra út frá þeim hlut sem settur var á jörðina og setja annan hlut þar niður til að merkja 

kastpunkt. Þegar kastsvæðið er tilbúið hefja nemendur leikinn.  

Reglur leiksins eru svo: 

Hver nemandi hefur 5 köngla sem hann skal reyna að kasta í töskuna eða hlutinn sem 

lagður var á jörðina. Nemandinn fær eitt stig fyrir hvern köngul sem lendir í töskunni, 

ekkert stig fyrir hina. Nemandinn skráir hjá sér þau stig sem hann fær og leggur þau 

saman. Sigurvegarinn er sá sem hlýtur flest stig. 

Einnig er hægt að láta eldri nemendur setja merkingar með eins metra millibili að tíu 

metra punktinum. Þau fá 10 stig fyrir að hitta í töskuna, 9 stig ef þau hitta innan við 

metra frá töskunni og svo koll af kolli. Þegar þau hafa kastað öllum könglunum sínum 

reikna þau saman hversu mörg stig þau hafa fengið alls.  

Skipulag  
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Úrvinnsla 

Þegar komið er í skólann er hægt að láta nemendur gróðursetja fræin úr könglunum í 

lítið ílát. Næstu daga sjá þau um að vökva moldina og bíða þar til þau sjá fræin spíra. 

Því næst sjá þau tréð vaxa.  
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Verkefni 11 - Upplifa umhverfið í gegnum spegil 
 

Aldur 

3. – 4. bekkur 

 

Markmið  

Að nemendur: 

• upplifi umhverfi sitt með nýjum hætti 

 

Undirbúningur 

Kennari skal taka til öll þau gögn sem notast á við í kennslunni.  

 

Gögn  

o Spegill, stærð u.þ.b. 20 x 15 cm.  

o Glósubók  

o Skriffæri 

 

Framkvæmd  

Tveir nemendur ganga saman. Annar nemandinn heldur spegli upp við andlitið á sér og 

lýsir umhverfinu út frá því sjónarhorni sem hann sér í speglinum. Hinn nemandinn 

gengur með og hlustar á frásögn samnemanda og gætir að öryggi hans. Genginn er 

stuttur hringur og þegar nemendur hafa lokið við að ganga hringinn skipta þeir um 

hlutverk. Hægt er að láta nemendur skoða það sem fyrir ofan þá er í fyrstu umferð, þá 

halda þeir speglinum við nefið á sér og horfa þannig niður á spegilinn. Í næstu umferð 

er hægt að láta þá halda speglinum við ennið á sér og upplifa þannig hlutina sem þau sjá 

fyrir neðan sig í gegnum spegilinn. 

 

Skipulag  

Nemendur vinna tveir og tveir saman. 

 

Úrvinnsla 

Nemendur skrifa um upplifun sína, hvernig það var að skoða umhverfið í gegnum 

spegil.  
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Verkefni 12 - Rýnt í hringinn 
 

Aldur 

1. – 2. bekkur 

 

Markmið  

Að nemendur: 

• þjálfist í að einbeita sér að afmörkuðu svæði 

• þjálfist í að greina það sem fyrir augum ber 

 

Gögn  

o Mengjahringur/húllahringur 

o Glósubók 

o Skriffæri 

o Greiningalyklar 

o Plöntuhandbók 

 

Framkvæmd  

Settur er hringur á jörðina sem nemendur eiga að rýna í. Þeir eiga að skrá niður þær 

gróðurtegundir sem finnast í hringnum. Einnig skrá þeir þá hluti sem finna má í 

hringnum sem ekki tengjast náttúrunni. 

 

Skipulag  

Nemendur vinna tveir og tveir saman. 

Kennari getur notað þessa aðferð sem kveikju að áframhaldandi vinnu með umhverfið.  

 
Úrvinnsla 

Gott er að hafa plöntuhandbók eða greiningalykla um smádýr til að aðstoða nemendur 

við skráninguna.  
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Verkefni 13 - Búa til smádýragildrur 
 

Hér verður greint frá þrenns konar gerðum af gildrum.   

 

Aldur 

1. – 4. bekkur  

 

Markmið  

Að nemendur: 

• geri sér grein fyrir smádýrum í nánasta umhverfi  

• þjálfist í að fanga smádýrin án þess að meiða þau 

 

Undirbúningur 

Kennarinn þarf að vera með öll gögn tilbúin og vita hvernig gildran er gerð.  

 

Gögn  

Gildra númer 1, pappagildra.  

o 50 cm langt prik 

o Bylgjupappi sem er 30 cm á breidd og 1 metri á lengd 

o Skæri 

o Snæri 

o Hvítur plastbakki 

o Stækkunargler 

o Víðsjá  

o Greiningarlykill um smádýr (Landið) 

Gildra númer 2, kartöflugildra.  

o Stóra kartöflu 

o Nagla 

o Hníf 

o Skeið 

o Stækkunargler 

o Víðsjá 

o Garðskóflu  
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o Greiningarlykill um smádýr (Landið) 

Gildra númer 3, fallgildra.  

o Skófla 

o Dolla/krukka 

o Frostlögur 

o Stækkunargler 

o Víðsjá  

o Greiningarlykill um smádýr (Landið) 

 

Framkvæmd  

Gildra númer 1: Pappagildra.  

Skordýragildran er búin til með því að bylgjupappa er vafið um og hann festur með því 

að binda snæri yfir.  Því næst er prik sett niður í jörðina upp við tré. Gott er að láta 

nemendur merkja gildrurnar sínar svo þeir ruglist ekki á þeim. Reikna má með að það 

taki 3 – 4 daga að fá skordýr í gildrurnar.  

Þegar vitja á gildranna er bylgjupappinn tekinn varlega af prikinu og skordýrin losuð úr 

honum yfir plastbakka. Nemendur geta skoðað dýrin með stækkunargleri úti við eða 

farið með þau í skólann og skoðað í víðsjá. Gott er að notast við greiningarlykil um 

smádýr á landi til að átta sig á tegundunum. Að lokinni skoðun þarf ávallt að skila 

dýrunum út í náttúruna aftur.  

Gildra númer 2: Kartöflugildra.  

Kartaflan er skorin í tvennt. Því næst er skeiðin tekin í hönd og hola skafin í hvorn 

helming.  Í annan helming kartöflunnar þarf að skera úr tvo bita af brúninni. Götin eiga 

að vera mótlæg og mynda eins konar dyr sem smádýrin komast inn um.  

Næsta skref er að grafa holu fyrir kartöfluna nálægt tré. Byrjað er á því að leggja þann 

helming kartöflunnar sem inniheldur ekki götin í holuna þannig að opið sé við yfirborð 

jarðvegsins. Ráðlegt er að hafa jarðveginn jafnan efri brún neðri kartöfluhelmings. Hinn 

helmingurinn er svo lagður ofan á og festur með nöglum. Kartaflan er skilin eftir í 1 – 2 

daga. Þegar kartaflan er sótt þarf að taka hana varlega upp og opna hana yfir plastbakka. 

Nemendur geta skoðað dýrin með stækkunargleri úti við eða farið með þau í skólann og 

skoðað í víðsjá. Gott er að notast við greiningarlykil um smádýr á landi til að átta sig á 

tegundunum. Að lokinni skoðun þarf ávallt að skila dýrunum út í náttúruna aftur.  
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Gildra númer 3: Fallgildra.  

Til að búa til fallgildru þarf að grafa holu í jörðina og ílát (t.d. krukka) sett í. Vert er að 

gæta þess að ílátið standi ekki upp úr holunni því þá komast smádýrin ekki ofan í. Gott 

er að láta gildruna standa í 1 – 2 daga. Ef rignir þá má útbúa skjól eða eins konar tjald 

yfir ílátið svo smádýrin drukkni ekki í vatni sem safnast getur fyrir.  

Stundum er settur frostlögur í dolluna til að fyrirbyggja að dýrin sem falla ofan í sleppi 

út aftur og einnit til að dýrin verði ekki öðrum dýrum að bráð. Ílátið má gjarnan hafa 

þannig í laginu að það hafi mjóan háls líkt og flaska því þá er engin hætta á að dýrin 

sleppi.  

Nemendur vitja íátsins og geta skoðað dýrin með stækkunargleri úti við eða farið með 

þau í skólann og skoða í víðsjá. Gott er að notast við greiningarlykil um smádýr á landi 

til að átta sig á tegundunum. Að lokinni skoðun þarf ávallt að skila dýrunum út í 

náttúruna aftur.  

 

Skipulag  

Kennari skiptir nemendum í fjögurra manna hópa og á hver hópur að búa til og setja 

upp sína gildru.  

 
Gildra númer 1, pappagildra.   Gildra númer 2, kartöflugildra.  

 

 
 
  

 

 

 

 

Gildra númer 3, fallgildra.  
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Verkefni 14 - Aðskotahlutir í náttúrunni 
 

Aldur 

1. – 4. bekkur  

 

Markmið  

Að nemendur: 

• geri sér grein fyrir sínu nánasta umhverfi  

• skynji mikilvægi þess að ganga vel um náttúruna og bera virðingu fyrir henni 

• átti sig á aðskotahlutum í náttúrunni og skaðsemi þeirra 

• þjálfi talningu í huganum 

 

Undirbúningur 

Kennari þarf að finna til hluti sem notast á við í verkefninu og ákveða hversu marga 

hluti á að nota.  

 

Gögn  

o Litríkir hlutir 

 

Framkvæmd  

Kennari kemur hlutum fyrir í skóginum sem eru nemendum sýnilegir ef leitað er eftir 

þeim. Nemendur ganga eftir ákveðinni leið sem kennarinn hefur ákveðið og telja í 

huganum hversu marga hluti þeir finna sem ekki eiga að vera í skóginum. Þegar allir 

nemendur hafa gengið þessa leið þá segja nemendur frá sinni tölu einn og einn í einu. 

Gott er að láta nemendur telja upp hlutina sem þeir sáu. 

 

Skipulag  

Nemendur ganga í röð eftir leið sem kennarinn hefur ákveðið.  

 

Úrvinnsla 

Hægt er að taka upp þráðinn aftur með umræðum um umhverfismennt og mikilvægi 

þess að huga vel að náttúrunni. Í kjölfarið má láta nemendur rannsaka skólalóð sína og 
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athuga hvernig umhirðan er þar. Áhugavert gæti verið að láta nemendur skrifa um 

umhverfið og umgengni á skólalóðinni.  

Verkefni 15 – Að efla minnið í skóginum 
 

Aldur 

1. – 4. bekkur 

 

Markmið 

Að nemendur: 

• þjálfi huga og minni 

 

Gögn  

o Nokkra klúta eða dúka u.þ.b. 1m2 á stærð. Helst einlita.  

 

Framkvæmd 

Kennarinn getur byrjað leikinn á að sýna nemendum hvernig leikurinn virkar. Hann 

byrjar á að leggja dúk á jörðina. Því næst safnar hann saman nokkrum hlutum úr 

skóginum á dúkinn og leggur klút yfir. Kennarinn tekur klútinn frá, leyfir nemendum að 

virða hlutina fyrir sér í 30 sekúndur og breiðir svo klútinn aftur yfir. Nemendur eiga því 

næst að leita í skóginum að samskonar hlutum og koma með þá til kennarans. 

Markmiðið er að nemendur muni eftir öllum hlutunum og finni þá í skóginum. Einnig 

væri hægt að láta nemendur einungis segja hvað leynist undir dúknum í stað þess að 

leita að hlutunum.  

Kennarinn skiptir því næst nemendum í hópa og lætur þá um að stjórna framkvæmdinni. 

Meðlimir hópanna verða að skiptast á að stjórna leiknum. 

Önnur leið sem hægt væri að fara er að láta hvern hóp finna fimm til tíu hluti og leggja 

undir dúk. Því næst skipta hóparnir um pláss og færa sig yfir á dúk hjá næsta hóp og 

eiga að finna hlutina sem þar eru. Þá fá allir að prófa hjá öllum. Muna þarf eftir að skila 

þeim hlutum sem notast var við aftur á sinn stað í náttúrunni.  

 

Skipulag  

Verkefnið má vinna í hópum, fjórir til fimm í hóp.  
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Verkefni 16 – Að skynja umhverfið 
 

Aldur 

1. – 4. bekkur 

 

Markmið 

Að nemendur: 

• noti skynfæri sín úti í náttúrunni 

• átti sig á umhverfi sínu og fái tilfinningu fyrir því 

 

Undirbúningur 

Hafa verkefnablöð fyrir hvern nemanda til taks áður en haldið er af stað.  

 

Gögn  

o Verkefnablað 

o Skriffæri  

 

Framkvæmd  

Kennari ræðir við nemendur um helstu skynfæri mannsins. Kennari skiptir nemendum í 

tveggja manna hópa og fær hver nemandi verkefnablað sem hann vinnur með 

samnemanda.   

 

Skipulag  

Nemendur vinna tveir og tveir saman. 

 

Úrvinnsla 

Þegar í skólann er komið skráir kennarinn niðurstöður nemenda á flettitöflu og búið er 

til sameiginlegt stöplarit.   
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1. – 4. bekkur 

Skynfæraverkefni 
 
1. Skoðaðu umhverfið í kringum þig. Teiknaðu í kassana þá hluti sem þú skynjar í 

umhverfinu.  

 
Sjón 

 

Heyrn 

 

Lykt 

 

Bragð 

 

Snerting 

 

Tilfinning 
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2. Bindið fyrir augun á öðrum aðilanum. Hinn fer og safnar saman fimm plöntum eða 

hlutum úr skóginum. Sá blindi á að giska á nöfn hlutana með hjálp lyktarskyns.  

 
Merkið inn í töfluna. 

Nafn á hlut Rétt ágiskun Röng ágiskun 

   

   
   
   
   
 
 
Leikið aftur og notið einungis snertiskyn.  
 

Merkið inn í töfluna. 

Nafn á hlut Rétt ágiskun Röng ágiskun 
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4. Finnið ykkur þægilegan stað til að leggjast niður. Einbeitið ykkur að hljóðunum sem 
þið heyrið.  
 

Hvaða hljóð koma frá náttúrunni, dýrunum eða af mannavöldum? Teiknið eða skrifið.  
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Verkefni 17 - Litir í náttúrunni  
 

Aldur 

1. – 4. bekkur 

 

Markmið  

Að nemendur: 

• greini liti umhverfisins 

• eflist í að para saman lit við hlut 

 

Undirbúningur 

Kennarinn þarf að hafa litaskífu til taks. Hægt er að föndra hana úr litablöðum og 

tilvalið að láta nemendur gera það. 

 

Gögn  

o Litaskífa 

o Skriffæri  

o Glósubók 

 

Framkvæmd  

Kennari ræðir við nemendur um liti náttúrunnar. Því næst skiptir kennarinn nemendum í 

tveggja manna hópa og hefur hver hópur eina litaskífu. Nemendur skiptast á að snúa 

skífunni og eiga að finna hlut í náttúrunni sem inniheldur sama lit og upp kom á 

skífunni.  

Nemendur skrá í bókina sína hvaða litir komu upp og hvaða hluti þeir fundu sem 

pössuðu við 

 

Skipulag  

Nemendur vinna tveir og tveir saman. 

 



 62 

 

Verkefni 18 - Augun í skóginum  
 

Aldur  

1. – 4. bekkur 

 

Markmið  

Að nemendur: 

• læri að þekkja viðbrögð augna við ljósaskipti (stækka – minnka) 

• læri um vaxtarskilyrði plantna 

 

Undirbúningur 

Verkefnablöðin eiga að vera til taks áður en haldið er af stað.  

 

Gögn  

o Verkefnablöð  

o Skriffæri  

 

Framkvæmd 

Kennari og nemendur skoða í sameiningu verkefnablaðið og ræða saman um 

framkvæmd þess. Því næst hefjast nemendur handa við verkefnavinnu.  

Sameiginlegar umræður í lokin eru gagnlegar til að draga saman lærdóm 

kennslustundarinnar. 

 

Skipulag  

Verkefnið geta tveir og tveir unnið saman.  

 

Úrvinnsla 

Verkefnablöðum heldur kennari til haga á leið í skólann svo hægt sé að nýta þau í 

áframhaldandi vinnu í skólanum.  

Þegar upp í skóla er komið er hægt að búa til augnabók bekkjarins þar sem nemendur 

vinna áfram í pörum og teikna augu hvors annars. Tilvalið er að hafa ritunarverkefni í 

kjölfarið um augu.  
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3. – 4. bekkur 

Er munur á birtu inni í skógi eða fyrir utan 
 

  
 
 
 
 
Hversu stór er augasteininn félaga þíns annarsvegar fyrir utan skóginn og hinsvegar inni 

í skóginum? Teiknaðu augastein hans inn í augun hér að neðan. Hér að ofan má sjá 

misstór sjáöldur og eru þau númeruð frá 1-7. Skrifaðu viðeigandi númer í kassana undir 

augunum hér að neðan. 

 

  �      � 
 
1. Hver var munurinn á stærð augasteinanna og hvernig stendur á því? 

 
____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
2. Hvar heldur þú að planta vaxi og dafni best, inni í skógi eða fyrir utan hann? Hvers 

vegna heldurðu það? 
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

 (Uteskoleveven.no, e.d.) 

Verkefni 19 - Formin í umhverfinu 
 

Aldur  

1. – 4. bekkur 

 

Markmið 

Að nemendur: 

• þekki helstu grunnform stærðfræðinnar 

• kynnist stærðfræðilegum formum í náttúrunni  

 

Undirbúningur 

Kennari þarf að kunna skil á helstu grunnformum sem nemendur vinna með. 

Verkefnablöðin eiga að vera til taks áður en haldið er af stað.  

 

Gögn  

o Verkefnablöð  

o Skriffæri  

 

Framkvæmd 

Kennari og nemendur skoða í sameiningu verkefnablaðið og ræða saman um 

framkvæmd þess. Því næst hefjast nemendur handa við leita að formum í umhverfinu og 

leysa meðfylgjandi verkefnablað.  

Sameiginlegar umræður í lokin eru gagnlegar til að draga saman lærdóm 

kennslustundarinnar. Nemendur geta kynnt þau form sem þeir fundu fyrir 

samnemendum og kennara.  

 

Skipulag  

Verkefnið geta nemendur unnið tveir og tveir saman.  
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Úrvinnsla 

Verkefnablöðum heldur kennari til haga á leið í skólann svo hægt sé að nýta þau í 

áframhaldandi vinnu í skólanum.  

Þegar í skólann er komið er hægt að búa til formabók þar sem hver og einn nemandi 

klippir út form og límir inn í bók.  

1. – 4. bekkur 

Verkefni um form  
 
Hvaða hlutur er eins og ferningur? 

Nefndu hann og teiknaðu. 

Hvaða hlutur er eins og ferhyrningur? 

Nefndu hann og teiknaðu. 

Hvaða hlutur er eins og rétthyrndur 

þríhyrningur? Nefndu hann og teiknaðu. 

Hvaða hlutur er eins og jafnarma 

þríhyrningur? Nefndu hann og teiknaðu. 

Hvaða hlutur er eins og jafnhliða 

þríhyrningur? Nefndu hann og teiknaðu. 

Hvaða hlutur er eins og sexhyrningur? 

Nefndu hann og teiknaðu. 
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Hvaða hlutur er eins og tígull? 

Nefndu hann og teiknaðu. 

Hvaða hlutur er eins og hringur? 

Nefndu hann og teiknaðu. 

 
Hve marga ferninga sérðu?  

Í hvaða hlutum eru þeir? Teiknaðu einn 

hlutinn.  

 

Hve marga ferstrendinga sérðu?  

Í hvaða hlutum eru þeir? Teiknaðu einn 

hlutinn.  

 

Hve marga þrístrendinga sérðu?  

Í hvaða hlutum eru þeir? Teiknaðu einn 

hlutinn.  

 

Hve marga pýramída sérðu?  

Í hvaða hlutum eru þeir? Teiknaðu einn 

hlutinn.  

 

Hve marga sívalninga sérðu?  

Í hvaða hlutum eru þeir? Teiknaðu einn 

hlutinn.  

 

Hve margar kúlur sérðu?  

Í hvaða hlutum eru þær? Teiknaðu einn 

hlutinn.  
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Hve margar keilur sérðu?  

Í hvaða hlutum eru þær? Teiknaðu einn 

hlutinn.  

 

Annað  
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Verkefni 20 - Fljóta / sökkva  
 

Aldur 

1. – 2. bekkur 

 

Markmið 

Að nemendur: 

• átti sig á þyngd hluta 

• átti sig á eðlismassa hluta 

 

Undirbúningur 

Kennari þarf að vera búinn að finna til hluti sem notast á við í verkefninu. Æskilegt er 

að festa band við hlutina áður en haldið er af stað.  

 

Gögn  

o Misþungir hlutir 

o Misstórir hlutir 

o Band 

o Glósubók 

o Skriffæri  

 

Framkvæmd  

Kennari skiptir nemendur í tveggja manna hópa. Hver hópur fær nokkra ólíka hluti til 

að framkvæma verkefnið. Nemendur byrja á því að skoða hlutina og giska á hvort þeir 

fljóti eða sökkvi. Þeir skrá ágiskun sína á blað. Því næst láta þeir reyna á hvort ágiskun 

þeirra reyndist rétt eða röng. Nemendur velta fyrir sér hvað einkennir þá hluti sem fljóta 

og þá sem sökkva.  

 

Skipulag  

Nemendur vinna tveir og tveir saman. Miðað er við að fjórir einstaklingar geti unnið að 

þessu verkefni samtímis. Ákjósanlegt er að vinna verkefnið í stöðvavinnu.  
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Skráningarblað 
 
 

Nafn hlutar Ágiskun Niðurstaða 
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Verkefni 21 - Hitastig árinnar 
 

Aldur 

3. – 4. bekkur 

 

Markmið 

Að nemendur: 

• læri að mæla hita vatns 

• átti sig á hugtakinu hitastig og gagnsemi þess 

 

Undirbúningur 

Kennari þarf að vera búinn að finna hitamæla sem auðveldir eru í notkun.  

Gott er að kennari sé búinn að kenna nemendum hvernig nota skal hitamæla og útskýra 

fyrir þeim hvað gerist þegar hitinn fer undir og yfir 0°C. Það getur reynst vel að hafa 

slíkan mæli fyrir utan gluggann í kennslustofunni og láta nemendur fylgjast með 

hitanum þar í nokkra daga áður en haldið er af stað í dalinn. 

 

Gögn  

o Hitamælar (gott að hafa þá í bandi) 

o Skriffæri 

o Glósubók 

 

Framkvæmd  

Kennari lætur hvern hóp fá hitamæli sem þeir fara með að ánni. Nemendur byrja á því 

að stinga höndinni ofan í ána og giska á hitastig hennar, ræða saman um ágiskun sína á 

hitamælingu árinnar og skrá í glósubók. Því næst mæla nemendur hitann með hitamæli 

og skrá niðurstöður að lokinni mælingu. Í lokin bera nemendur saman ágiskun sína og 

niðurstöður mælinga. Æskilegt er að minna nemendur á að gæta fyllsta öryggis áður en 

verkefnavinna hefst. Ef hitamælirinn fellur úr höndum þeirra þá mega þeir ekki sækja 

hann heldur kalla eftir aðstoð kennara.  
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Skipulag  

Nemendur vinna tveir og tveir saman. Miðað er við að fjórir einstaklingar geti unnið að 

þessu verkefni samtímis. Ákjósanlegt er að vinna verkefnið í stöðvavinnu. 
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Verkefni 22 - Hve hratt siglir báturinn? 
 

Aldur 

3. – 4. bekkur 

 

Markmið  

Að nemendur: 

• læri að mæla hraða 

• þjálfi fínhreyfingar 

 

Undirbúningur 

Kennari þarf að gefa nemendum tíma til að búa til pappabátinn áður en haldið er af stað.  

 

Gögn  

o Pappabátur 

o Skeiðklukka 

o Glósubók 

o Skriffæri 

o Háfur 

 

Framkvæmd  

Hver hópur fær skeiðklukku til afnota. Kennarinn finnur ákjósanlegan stað til að 

framkvæma tilraunina og vísar nemendum á staðinn. Áður en báturinn er settur á flot, 

giska nemendur á tímann sem það mun taka bátinn að sigla 10 metra og skrá í glósubók. 

Því næst framkvæma þeir athugunina. Annar nemandinn stendur 10 metrum ofar en 

hinn og sleppir bátnum niður lækinn/ána. Hinn setur klukkuna í gang um leið og 

bátnum er sleppt. Tíminn er stöðvaður þegar báturinn kemst á endapunkt mælinga. 

Nemendurnir skrá niðurstöðu að mælingu lokinni og bera þær saman við ágiskun.  

Æskilegt er að minna nemendur á að gæta fyllsta öryggis áður en verkefnavinna hefst. 

Ef báturinn kemur ekki sjálfur að árbakka, skal ekki reyna að teygja sig eftir honum því 

það býður hættunni heim. Kennarinn getur notað háf til að sækja bátinn. 
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Skipulag  

Nemendur vinna tveir og tveir saman. Miðað er við að fjórir einstaklingar geti unnið að 

þessu verkefni samtímis. Ákjósanlegt er að vinna verkefnið í stöðvavinnu. 

 

 

Að búa til bát  
Origami 

(DLTK’s Sites. 1998-2011). 

 
 
Brettið upp á brúnir blaðsins sem nemur við þríhyrninginn. 
 
 
 
 
 

Brjótið blaðið til helminga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Brjótið brúnirnar að neðanverðu inn að 
þríhyrningnum við rauðu línuna.               

 

 
Brjótið hornin niður beggja megin 
 svo úr verði þríhyrningur.               
 

 
 
 

 



 76 



 77 

 
 

Brjótið litlu bútana beggja megin aftur 
fyrir stóra þríhyrninginn. 
 

 
Leggið neðra hornið upp að því efra.               
 

 
Dragið brot við rauðu línuna.  
 

 
Snúið blaðinu við og brjótið alveg eins 
við rauðu línuna, en sleppið þó að 
brjóta hornin afturfyrir á þessari hlið. 
 

 
Opnið inn í opið eins og þið ætlið að 
setja hatt á höfuðið. Snúið þumlunum 
inn í opið eins og myndin sýnir og 
dragið þumlana í sundur.  
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Þá ætti blaðið að líta svona út.               
 

 
Þá ætti báturinn að líta svona út 
fullbúinn. Gott er að laga hann aðeins 
til með því að brjóta hliðarnar svo 
hann haldist betur.  

 

 
Snúið blaðinu við og dragið neðra 
hornið upp að því efra eins og áður.               
 

 
Opnið aftur formið og dragðu endana í 
sundur líkt og áður. 
 

 
Dragið endana varlega í sitthvora 
áttina.  
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Verkefni 23 - Smádýr í mýrinni  
 

Aldur 

1. – 4. bekkur 

 

Markmið 

Að nemendur: 

• geri sér grein fyrir smádýrum í nánasta umhverfi  

• þjálfist í að greina smádýr 

 

Undirbúningur 

Kennari þarf að vera meðvitaður um þau smádýr sem líklegt er að finna á staðnum og 

vera búinn að lesa sér til um þau. Bakpokinn þarf jafnframt að vera tilbúinn með öllum 

þeim gögnum sem notast á við.  

 

Gögn  

o Ílát með loki 

o Háfur 

o Töng 

o Stækkunargler 

o Greiningarlykill um smádýr (Vatn) 

 

Framkvæmd 

Nemendur fara í hópa og halda sig saman. Hver hópur fær áhöld og skoðar sig um við 

mýrina. Þau leita eftir lífverum og safna þeim í ílát. Tilvalið er að hreyfa við steinum og 

skoða vandlega í vatnið. Þegar nemendur hafa fundið einhver dýr væri tilvalið að koma 

sér vel fyrir á góðum stað og ræða saman um verkefnið, hvernig vinnan hafi gengið, 

hvort einhver staður hafi betri en annar, hvaða smádýr þeir fundu o.s.frv. Því næst fá 

nemendur stækkunargler í hendur og skoða nánar innihald ílátsins. Gott er að notast við 

greiningarlykil um smádýr á landi til að átta sig á tegundunum. Ef um áhugaverð 

smádýr er að ræða sem erfitt er að skoða í stækkunargleri, þá er um að gera að taka þau 

með í skólann.   
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Skipulag  

Nemendur vinna saman í litlum hópum u.þ.b. þrír til fjórir í hóp. Hver hópur notast við 

töng, ílát og háf.   

 

Úrvinnsla 

Þegar í skólann er komið er hægt að setja upp nokkrar tilraunastöðvar. Á hverja stöð 

kemur kennari smádýrunum fyrir í þeim tilgangi að hægt sé að skoða þau nánar í víðsjá. 

Við slíka skoðum geta nemendur notast við greiningarlykla til að átta sig á 

smádýrunum. Ritun í kjölfar vinnunnar hentar vel. Ef dýrin eru enn á lífi er mikilvægt 

að skila þeim aftur til náttúrunnar að lokinni rannsókn.  
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Verkefni 24 – Að skoða steina  
 

Aldur 

1. – 4. bekkur 

 

Markmið 

Að nemendur: 

• horfi á náttúruna með augum stærðfræðinnar  

• þjálfist í notkun mælinga 

 

Undirbúningur 

Kennarinn þarf að vera með verkefnablöðin til taks áður en haldið er af stað.  

 

Gögn  

o Verkefnablað 

o Málband 

o Vog  

 

Framkvæmd 

Kynna skal verkefnið fyrir nemendum áður en verkefnavinnan hefst og tryggja að allir 

nemendur skilji verkefnalýsingu. Því næst hefjast nemendur handa við verkefnavinnu.  

Sameiginlegar umræður í lokin eru gagnlegar til að draga saman lærdóm 

kennslustundar. Nemendur geta sagt frá sínum niðurstöðum og borið þær saman 

niðurstöður samnemenda. 

 

Skipulag  

Nemendur vinna í einstaklingsvinnu.  
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3. – 4. bekkur 

Steinaverkefni 
 

Veldu þér einn stein. 

1.Hvar fannstu steininn? 

_____________________________________________________________________ 

 

Dagsetning ____________________  Tími  ________________________ 

 

2. Af hverju valdirðu þennan stein? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
3. Lýstu steininum  
 

Áferð  

Litur  

Lögun  

 
4. Mælingar á steininum  
 
 Ágiskun  Mæling  
Þyngd   

Ummál   

Þvermál    



 
 

Útieldunarsvæði 
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Verkefni 25 - Ísgerð 
 

Aldur 

1. – 4. bekk 

 

Markmið 

Að nemendur: 

• kynnist fjölbreyttum mælieiningum 

• kynnist og læri um efnaskipti sem verða við bráðnun íss 

 

Undirbúningur 

Kennari þarf að athuga hvort snjó sé að finna á svæðinu. Ef enginn snjór er til staðar 

þarf hann að taka ísmola með í ferðina. 

 

Gögn  

• Nestispokar með rennilás, tvær stærðir 

• Nýmjólk 

• Íssósa – gott er að hafa súkkulaði og jarðaberjabragð 

• Sykur 

• Snjór eða ísmolar 

• Salt 

 

Framkvæmd  

Hver hópur fær tvo nestispoka með rennilás á. Annar pokinn skal vera örlítið stærri en 

hinn. Í minni pokann setja nemendur 2,5 ál af mjólk, 1 ask af sykri og 1 – 2 ask af 

íssósu. Ráðlagt er að smakka blönduna áður er haldið er áfram til að athuga hvort hún er 

of sæt. Í stærri pokann setja nemendur talsvert af snjó og hella smá salti út í snjóinn. 

Næst er minni pokanum lokað og hann settur ofan í þann stærri og þeim poka lokað. 

Nemendur velta pokanum í höndum sér í dágóðan tíma. Gott er að nemendur skiptist á 

að velta pokanum, því fingurnir geta orðið kaldir. Þegar ísblandan er orðin nokkuð þykk 

er minni pokinn tekinn úr þeim stærri og nemendur bragða á ísnum.  
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Skipulag  

Nemendur vinna tveir til þrír saman í hóp 

 

Fróðleikur fyrir kennara 

Saltið er notað til að hraða fyrir bráðnun íssins og því flýtir það fyrir ísgerðinni. 
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Verkefni 26 - Fasaskipti vatns 
 

Aldur 

3. – 4. bekkur 

 

Markmið 

Að nemendur: 

• læri um fasaskipti vatns 

• upplifi fasaskipti vatns af eigin raun 

 

Undirbúningur 

Kennari þarf að vera búinn að kynna sér hvort snjó sé að finna á svæðinu svo hægt sé að 

framkvæma verkefnið. 

 

Gögn  

o Pottur 

o Eldiviður/kol 

o Eldspýtur 

o Skeiðklukka 

 

Framkvæmd  

Nemendur safna snjó í pott. Því næst setja þau pottinn yfir eld og láta hann bráðna. 

Þegar snjórinn er bráðinn er potturinn látinn vera áfram yfir eldinum þar til vatnið sýður 

og gufar upp úr pottinum. Nemendur skrá hjá sér það ferli sem þau sjá og hvað hvert 

stig ferlisins tekur langan tíma. 

 

Skipulag  

Nemendur vinna tveir og tveir saman. 

 

Úrvinnsla 

Hægt er að láta nemendur klára ferlið í skólanum þar sem vatn er sett í ílát og látið 

frjósa úti í snjónum eða í frysti. 
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Verkefni 27 - Grillað brauð 
 

Aldur 

1. – 4. bekkur 

 

Markmið 

Að nemendur: 

• læri að umgangast eld og eldfæri 

• læri um notkun ólíkra mælieininga 

• læri að fara eftir uppskrift og baka brauð 

 

Undirbúningur 

Nemendur mæla hveiti, salt, þurrger, matarolíu og vatn eftir uppskrift. Gott er að setja 

blönduna í plastpoka með rennilás og hnoða deigið í honum. Þetta er gert áður en haldið 

er af stað. Nemendur geyma pokann innan á sér á meðan þeir koma sér á staðinn sem 

útikennslan fer fram á. Á þeim tíma nær deigið að hefast og er því tilbúið til notkunar 

þegar mætt er á staðinn. 

 

Gögn  

• Eldiviður eða kol 

• Kveikivökvi 

• Eldspýtur 

• Innihald í brauði sem sjá má hér að neðan 

 

Framkvæmd  

Byrjað er á að safna trjágreinum - annað hvort tína þær af jörðinni eða klippa af 

trjánum. Nemendur taka því næst smábút af deiginu og vefja um greinina. Best er að 

hafa ekki of mikið af brauði á greininni hverju sinni því meiri líkur eru á að skorpa 

brauðsins brenni á meðan að beðið er eftir því að brauðið sé fullbakað.  

Nemendur halda brauðinu kyrru yfir eldinum þangað til að sú hlið sem snýr að eldinum 

er orðin brún. Þá skal brauðinu snúið og bakað áfram þar til sú hlið er einnig orðin brún. 

Að því loknu ætti brauðið að vera tilbúið. 

 



 89 

Skipulag  

Nemendur vinna tveir og tveir saman. 

 

Fróðleikur fyrir kennara 

Brauðuppskrift 

Fyrir 5  

3 dl. hveiti, ½ matskeið sykur, 1 tsk. salt og 1 dl vatn 

 

Fyrir 10  

6 dl. hveiti, 1 matskeið sykur, 2 tsk. salt og 2 dl vatn 

 

Fyrir 20 

1,2 lítrar hveiti, 2 matskeiðar sykur, 3 tsk. salt og 4 dl vatn 

 

Tilvalið er að setja pylsu á greinina/prikið, vefja brauðinu utan um pylsuna og grilla 

svo.  
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Verkefni 28 - Popp í náttúrunni 
 
Aldur 

1. – 4. bekkur 

 

Markmið 

Að nemendur: 

• kynnist möguleikum útieldunar  

• læri að umgangast eld og eldfæri 

 

Undirbúningur 

Mikilvægt er að kennari kunni til verka áður en hafist er handa. Kennarinn 

þarf að þekkja svæðið. 

 
Gögn 

• Poppmaís 

• Olía í fljótandi eða úðaformi 

• Salt  

• Kol 

• Eldspýtur  

• Tvö poppsigti (fyrir hvert par) 

 
Framkvæmd 

Ef nemendur eru margir þarf kennari að huga að því að biðtími hvers hóps er langur og 

er því ráðlagt að hafa eitthvað fyrir stafni hjá þeim nemendum sem eru að bíða. 

Nauðsynlegt er að kennarinn notist við sýnikennslu svo nemendur viti við 

hverju megi búast og nota þá tímann til að fara yfir umgengnisreglur við 

eldunarstæðið.  

Byrjað er á því að kveikja upp í kolunum og láta þau hitna en það getur tekið dágóðan 

tíma. Notast er við tvö pottsigti sem búið er að festa saman með vír á tveimur stöðum 

svo þau myndi kúlu. Sigtin eru svo fest við spýtu. Því næst eru poppbaunirnar settar í 

sigtin og örlítið af olíu spreyjað yfir. 

Gott er að fá hreyfingu á baunirnar með því að hreyfa sigtið til svo allar baunirnar nái að 
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springa út. Fara þarf gætilega með sigtið því ef það fer of nálægt kolunum þá 

getur komið gat á það. Æskilegt er að halda sigtinu í 4 – 5 sm fjarlægð frá 

kolunum/eldinum. Taka þarf sigtið frá þegar baunirnar hafa poppast því annars byrjar 

poppið að brenna. Að lokum er poppið saltað og borðað með góðri lyst. 

 

Skipulag 

Paravinna á vel við í þessu verkefni. Kennarinn þarf að fylgjast með 

nemendum við vinnu og æskilegt er að láta þrjú til fjögur pör poppa í einu. 

 

Úrvinnsla 

Hægt er að hafa ritun í kjölfarið, þar sem nemendur skrifa um tímann og hvernig hafi 

gengið. 
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Verkefni 29 - Fyllt epli 
 

Aldur 

3. – 4. bekkur 

 

Markmið 

Að nemendur: 

• læri að umgangast eld og eldfæri 

• læri um notkun ólíkra mælieininga 

 

Undirbúningur 

Mælt er með að nemendur séu búnir að skera holu í eplin, búa til fyllingu og hræra í 

Royal vanillubúðing áður en haldið er í útkennslu. Uppskrift að fyllingu er eftirfarandi: 

50 gr. af súkkulaði, 2 tsk. kanil, ½ dl. sykur, ½ dl. rúsínur. Þessu er blandað saman í 

poka og haft meðferðis.  

 

Gögn 

• Epli  

• Súkkulaði 

• Kanilsykur 

• Rúsínur 

• Álpappír 

• Smjör 

• Royal vanillubúðingur  

 

Framkvæmd  

Hvert par fær tvo eplabita með holu. Nemendur smyrja álpappír vel með smjöri og 

pakka eplunum inn í hann. Því næst eru eplin sett á eldinn og þau látin bíða þar í u.þ.b. 

15 – 20 mínútur. Þá eru eplin tekin af eldinum og þess gætt að varlega sé farið því 

álpappírinn er mjög heitur. Gott er að bera eplin fram með 2 dl. af Royal vanillubúðing.  

 

Skipulag  

Nemendur vinna tveir og tveir saman.  
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Verkefni 30 - Kakó  
 

Aldur 

3. – 4. bekkur 

 

Markmið 

Að nemendur: 

• læri að búa til eldstæði 

• læri að umgangast opinn eld 

 

Undirbúningur 

Kennari þarf að vera búinn að útbúa uppskriftarblað sem hver og einn hópur fær ásamt 

lýsingu á framkvæmd. 

 

Gögn 
• Eldiviður/kol 

• Kveikivökva 

• Eldspýtur 

• Tveggja lítra pottur 

• Skeið 

• Uppskriftarblað  

• Glös 

 

Framkvæmd  

Nemendur búa til eldstæði í sameiningu þar sem tveim stórum steinum er raðað hlið við 

hlið, sprek eða kol sett á milli og potturinn lagður á steinana. Sjá má útfærslu hér að 

ofan. Þegar eldstæðið er tilbúið og kennarinn búinn að meta það fær hópurinn pott, 

hráefni og mælitæki til að útbúa kakó. 

 

Skipulag  

Nemendur vinna þrír til fjórir saman í hóp. 
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Fróðleikur fyrir kennara 

Uppskrift af kakó 

1 dl. kakó 

1 ½ dl. sykur 

3 dl. vatn 

2 ½ dl. mjólk 

sykurpúða ef vill. 

 

Aðferð 

Setjið vatn í pottinn og hitið yfir eldinum þangað til að suða kemur upp. Kakó og sykri 

er bætt útí. Hellið blöndunni í glös og bætið mjólk út í eftir þörfum. Að lokum er 

sykurpúða bætt út í



Námsmat  
 
Dæmi um mat fyrir kennara 
 
Nafn nemanda :__________________________________________________________ 
 
Bekkur:____________________________________ 

  
(Lilja M. Jónsdóttir, 1996:94). 

 
Dæmi um matsblað yfir nemendur  
 

Nafn Viðfangsefni 
og 

tímasetning 

Sinnir 
verkefni 

Ekki við 
vinnu 

Aðrar 
athugasemdir 

     

     
     
     
     
     
 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999:89). 

 ALLTAF OFT STUNDUM ALDREI 
Fylgir 
fyrirmælum  

    

Sýnir 
samstarfsvilja 

    

Sýnir 
frumkvæði  

    

Er vandvirkur      

Lýkur verkefni      

Gengur frá      
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Dæmi um sjálfsmat fyrir nemendur 
 

Hvernig líkaði mér 
verkefnið 

   

Ég gerði eins vel og ég gat 

   

Mér gekk vel að vinna 
verkefnið 

   

Ég kom vel fram við 
samnemendur mína 

   

Ég sýndi frumkvæði í vinnu 

   

Allir í hópnum mínum tóku 
jafnan þátt í lausn verkefna. 
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Gagnlegar krækjur  
 

Fróðleikur fyrir kennara 

 

Fuglar 

http://www1.nams.is/fuglar/ 
 
http://stofnanir.hi.is/snaefellsnes/sites/files/snaefellsnes/skjol/Mófuglar%20og%20Skóg
rækt.pdf 
 
 
Plöntur og tré 

http://www.nams.is/library/Kynningarefni/plontubaeklingur.pdf 
 
http://www.floraislands.is/ 
 
http://www.yrkja.is/ 
 
http://www1.nams.is/flora/greining 

 

Jurtalitun  

http://www.natturaniull.is/jurtalitun/litunarferlid/ 

http://jurtalitun.blogspot.com/ 
 
 
Skordýr 

http://is.wikipedia.org/wiki/Listi_yfir_smádýr_sem_fjallað_er_um_%C3%AD_Dulin_v
eröld 
 
http://www.ni.is/poddur/ 
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