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Markmið:

Að nemendur geti unnið myndrænt með mismunandi búsvæði fersks vatns og fjalla um aðlögun lífveranna að umhverfinu 
og fæðunni.
 Þeir kunni skil á fæðukeðjum í fersku vatni og kynni vatnafugl svo eitthvað sé nefnt.                             Kunni skil á 
lifnaðarháttum geitunga og hornsíla á Íslandi og helstu hugtök tengdum þeim.
Kunni skil á helstu hugtökum sem lært verður um í eðlisfræði sem koma frá bókinni Auðvitað: Á ferð og   flugi

Námsefni:

Auðvitað- á ferð og flugi, geitungar, hornsíli.

Kennsluaðferðir:

Að nemendur öðlist grunn orðaforða í ensku. Geti lesið létta texta um efni sem þeir geta tengt við eigið líf og áhugamál.
Nemendur þjálfist í að tjá sig munnlega og skriflega um málefni sem eru þeim kunnugleg.
Nemendur verði færir um að beita helstu málfræði- og málnotkunarreglum.

Námsmat:

Símat. 



Seljaskóli 2019-2020

VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

SEL Náttúrugreinar  6. bekkur 2019 - 2020 - Geta til aðgerða

 Greint og sagt frá hvernig tækninotkun og sjálfvirkni getur aukið eða dregið úr lífsgæðum íbúa og umhverfi þeirra. 

 Rætt mikilvægi samvinnu í samstilltum aðgerðum sem varða eigið umhverfi. 

SEL Náttúrugreinar  6. bekkur 2019 - 2020 - Nýsköpun og hagnýting þekkingar

 Fjallað um þekktar tækninýjungar eða vísindauppgötvanir og áhrif þeirra á atvinnuhætti og mannlíf í heimabyggð, 
umhverfi og náttúru. 

 Fjallað um hvernig ólík hæfni nýtist í störfum nútímans. 

SEL Náttúrugreinar  6. bekkur 2019 - 2020 - Gildi og hlutverk vísinda og tækni

 Gert sér grein fyrir mikilvægi gagna og líkana við að útskýra hluti og fyrirbæri. 

 Útskýrt áhrif tækni og vísinda á líf fólks. 

SEL Náttúrugreinar  6. bekkur 2019 - 2020 - Vinnubrögð og færni

 Framkvæmt og útskýrt einfaldar athuganir úti og inni.

 Hlustað á, metið og rætt hugmyndir annarra. 

 Sett fram og rætt niðurstöður athugana á skýran og skipulegan hátt. 

SEL Náttúrugreinar  6. bekkur 2019 - 2020 - Ábyrgð á umhverfinu

 Tekið eftir og rætt atriði í umhverfinu sínu, gert grein fyrir áhrifum þeirra á lífsgæði íbúa. 

 Gert grein fyrir eigin lífssýn og skilningi á samspili náttúrunnar, mannsins og heilbrigði eigin líkama. 

 Tekið þátt í að skoða, skilgreina og bæta eigið umhverfi og náttúru. 

SEL Náttúrugreinar  6. bekkur 2019 - 2020

 Lýst reynslu sinni, athugun og upplifun af lífverum í náttúrulegu umhverfi.

 Dregið ályktanir af tilgangi flokkunar úrgangs.

 Lýst hvernig rafmagn verður til, eiginleikum segla og notkun þeirra.
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 Lýst bylgjuhreyfingum og rætt nýtingu hljóðs og ljóss í tækni og atvinnulífi.

 Útskýrt innbyrðis afstöðu sólar og jarðar og hvernig hreyfing þeirra tengist árstíða - og dægraskiptum og því að 
tíminn líður.

 Lýst og útskýrt hvernig orka í íslensku umhverfi getur breytt um mynd.

 Lýst áhrifum tækni á íslenskar atvinnugreinar.




