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Tímabil    

 

2. – 6. janúar Hvernig hefur tæknin áhrif á 

lífsgæði íbúa og umhverfi þeirra. – 

umræður. Skoða myndir.  

Munnleg endurgjöf 2 

9. – 13. janúar Hvernig nýttist tækni í daglegu lífi? Munnleg endurgjöf 2 

16. – 20. janúar Koma auga á þarfir og vandamál í 

umhverfinu – unnið með okkar 

umhverfi t.d. skólann eða bæinn 

okkar. 

Munnleg endurgjöf 2 

23. – 27. janúar Árstíðirnar – verkefni á 

snúningsdisk þar sem þau flétta 

einkennum á gróðri eftir árstíð. 

Munnleg endurgjöf  2 

30. – 3. Febrúar Vinna með náttúruna og virðingu 

fyrir náttúrunni. 

Munnleg endurgjöf 2 

6. – 10. febrúar Vinna með náungakærleik og 

virðingu fyrir náunganum. 

Munnleg endurgjöf 2 

13. – 17. febrúar Skrá veðurfar í eina viku. Átta 

okkur á orðaforða tengdri veðráttu. 

Munnleg endurgjöf 2 

20. – 24. febrúar Mikilvægi hreyfingar hvað gerir 

hún fyrir okkur. Hvað er hreyfing? 

Munnleg endurgjöf 2 

27.- 3. mars Hvað er hollur matur og hvað er 

óhollt.  Verkefni út frá mat og 

flokkun. 

 

Munnleg endurgjöf 2 

6. – 10. mars Hreinlæti hvað þýðir það? Hvað 

getum við gert? Verkefni  

Munnleg endurgjöf 2 

13. – 17. mars Fæðukeðja hvað er það?  Munnleg endurgjöf 2 

20. – 24. mars Vatnstilraunir -  Munnleg endurgjöf 2 

27. – 31. mars Samspil manna við náttúruna. Munnleg endurgjöf 2 

3. – 7. apríl Páskafrí   

10. apríl – 14. apríl Náttúran og afl hennar, hvaða 

náttúran á íslandi getur boðið okkur 

uppá, t.d. eldgos og jarðskjálfta. 

Munnleg endurgjöf 2 



17. – 21. apríl Náttúran og afl hennar, hvaða 

náttúran á íslandi getur boðið okkur 

uppá, t.d. eldgos og jarðskjálfta. 

Munnleg endurgjöf 2 

24. – 28. apríl Hvað eru uppfinningar? Samspil 

uppfinninga við náttúruna og 

menn. Kostir og gallar. 

Verkefni -  koma með hugmynd af 

uppfinningu frjáls aðferð við að 

útskýra hana teikning, upptaka, búa 

til úr t.d. pappa.  

Munnleg endurgjöf 2 

1.– 5. maí Skoða lífverur í kringum okkur.  

Hvaða lífverur eru í kringum 

okkur? 

Munnleg endurgjöf 2 

8. – 12. maí Skoða lífverur í kringum okkur.  

Hvaða lífverur eru í kringum 

okkur? 

Munnleg endurgjöf 2 

15. – 19. maí Skrá veðurfar í eina viku. Átta 

okkur á orðaforða tengdri veðráttu. 

Munnleg endurgjöf 2 

22. -26. maí Bera saman veðurathuganir og 

kynna í litlum hópum. 

Munnleg endurgjöf 2 

29. – 2. júní Kahoot Munnleg endurgjöf 2 

    

    

    

 

 

 

 
 
 


