Víðistaðaskóli
Kennsluáætlun

Útikennsla
1. og 2. bekkur.

4 tímar á viku

Kennari: Jóna Margrét Brandsdóttir

Veturinn 2019 - 2020

Tegund

Námsgögn

Ljósrit

Unnin af kennara, tengd innlögn hverju sinni.

„Kennslustofa.“

Hafnarfjörður. Nágrenni skólans, Víðistaðatún, Hellisgerði, fjaran, Hamarinn, Lækurinn,
hraunið.

Annað

Lýsing

Kennslufyrirkomulag

2

tímar á þriðjudögum og 2 tímar á miðvikudögum.

Árgöngunum er skipt í sex aldurshreina hópa og hver hópur er um 6 vikur í
útikennslu. Hver hópur mun vinna svipuð verkefni en þó breytileg eftir árstíðum og
veðurfari.
1. lota er frá 27. 8. - 1. 10
2. lota er frá 2. 10. – 13. 11
3. lota er frá 19.11 – 8. 1
4. lota er frá 14. 1. – 4. 3
5. lota er frá 10. 3. – 21. 4
6. lota er frá 22. 4 – 3. 6

Vika/

Námsefni - viðfangsefni

dagar
Vika 1



Víðistaðatún – leikir þar sem við kynnumst hvort
öðru – skoðum lóðamörkin, skoða
útivinnuaðstöðuna - leikir.



Gönguferð í Hellisgerði. skoða
haustið/veturinn/vorið í garðinum.
Tína laufblöð og blóm – pressa -frjáls leikur.

Vika 2

Vika 3



Búa til verkefnamöppu, vinna laufblaðamynd



Gönguferð í nágrenni skólans, skoðum listaverkin
á Víðistaðatúni – skipulagðir leikir á túninu



Verkefnavinna í Djúpaskógi – raða laufblöðum
eftir stærð, gerð o.fl. skoða mismunandi tré og
runna.
Mæla þykkt trjástofna.
Fela hlut í skóginum.



Fjöruferð, skoða lífið í fjörunni.
búa til turn úr steinum, andlit úr því sem við
finnum í fjörunni, fleyta kellingar
Allir velja sér stein til að taka með „heim“ – vinna
með hann síðar.

Vika 4



Skoða mismunandi laufblöð, gerð, lit o.fl.
þrykkja í gegnum blað.
moldin – áferð, líf – búa til kalla
mála fjörusteininn
mæla snjódýpt, skrá á mismunandi stöðum



Gönguferð uppá Hamar – skoðum Hafnarfjörð og
nágrenni, taka strætó til baka

Vika 5



gönguferð í nágrenninu, skoða umferðarmerki og
rifja upp umferðarreglur, heimsókn á
lögreglustöðina



gönguferð niður í bæ, skrá bíla, lit, stærð og gerð
skrá bílnúmer o.fl.

Vika 6



gönguferð að Læknum – skoðum fuglalífið, skrá
fjölda og tegundir, taka strætó til baka

Þar sem unnið er í lotum þarf að aðlaga námsefni eftir veðri sem og árstíðum.
Kennsluáætlun er sett fram með fyrirvara um breytingar
Námsmat

Lýsing

Símat

Símat gert á virkni og þátttöku nemenda.

Sjálfsmat

Nemendur gera sjálfsmat á eigin virkni og þátttöku

Vægi

Viðmið úr námskrá:
 Tjáð sig á einfaldan hátt um viðfangsefni sitt
 Unnið einföld verkefni í hópi
 Sagt frá og framkvæmt með hversdagslegum hlutum einfaldar athuganir úti og inni
 Sagt frá eigin upplifun á náttúrunni og skoðun á lífveru í náttúrlegu umhverfi
 Flokkað úrgang
 Gert sér grein fyrir gildi náttúru og umhverfis og mikilvægi góðrar umgengi

