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Markmið:

Hæfniviðmið náttúrugreina tengjast grunnþáttum menntunar og er skipt í tvo flokka, þ.e. hæfniviðmið um verklag og 
hæfniviðmið úr völdum viðfangsefnum. Unnið er samkvæmt hæfniviðmiðum aðalnámskrár grunnskóla, 2013.

Námsefni:

Námsefni sem notast er við eru nemendabækur námsflokksins Komdu og skoðaðu, auk ýmissa verkefna sem unnin eru í 
tengslum við bækurnar. Einnig verkefni útbúin af kennara.

Kennsluaðferðir:

Í kennslustundum munum við meðal annars notast við verklegar æfingar, hlustun, samvinnuverkefni.

Námsmat:

Hæfniviðmið úr aðalnámskrá grunnskóla liggja til grundvallar námsmats. Mat birtist reglulega yfir veturinn á hæfnikorti hvers 
nemanda.

Hæfni nemenda er metin út frá kvarðanum framúrskarandi, hæfni náð, þarfnast þjálfunar og hæfni ekki náð. 
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 Þekki hvernig tækni hefur áhrif á lífsgæði íbúa og umhverfi þeirra.

 Kunni hvernig tækni nýtist í daglegu lífi þeirra, gert sér grein fyrir hvernig maðurinn er hluti af náttúrunni og 
lífsafkoma hans byggist á samspilinu við hana.

 Geti útskýrt valda atburði og hugmyndir á fjölbreyttan hátt, hlustað á og rætt hugmyndir annarra.

 Þekki algengustu orkugjafa á Íslandi.

 Geti notað ólíkar heimildir við öflun upplýsinga.

 Geti bent á störf sem krefjast sérþekkingar.

 Geti tekið þátt í vali á náttúrufræðilegum verkefnum og kynningu á niðurstöðum.

 Kunni hvernig Ísland myndast og tekur breytingum.

 Þekki hugtakið náttúruhamfarir og viti um þær helstu.

 Geti bent á skaðleg efni og hvernig ýmsir sjúkdómar og sýklar eru smitandi.

 Geti í máli og myndum miðlað hugmyndum sem tengjast náttúruvísindum.

 Geti aflað sér upplýsinga er varða náttúruna.

 Þekki hvernig tækni hefur áhrif á lífsgæði íbúa og umhverfi þeirra.

 Kunni að flokka úrgang.

 Geti rætt hvernig uppfinningar hafa gert líf fólks auðveldara eða erfiðara, á heimilum og í ólíkum atvinnugreinum.

 Geti notað einföld hugtök úr náttúruvísindum í texta skrifum.

 Geti skráð atburði og athuganir, s.s. með ljósmyndum, teikningum, eigin orðum og sagt frá þeim.

 Kunni mikilvægi hreyfingar, hreinlætis, hollrar fæðu og svefns.


