
1 

 

 

Víðistaðaskóli 

 

 

Kennsluáætlun 

 

Útikennsla 3.- 4. bekkur 

Engidalur 

tímar á viku 4  

Mánudagar og 
fimmtudagar 

  
Kennari:  Aldís Baldvinsdóttir 

 
Veturinn 2019 - 2020 

 

Tegund Námsgögn: 

  

Myndbönd Af neti 

Ljósrit  Verkefni útbúin af kennara. 

 

Kennslu- 
fyrirkomulag 

Sýnikennsla, vettvangsferðir, einstaklings- og hópavinna. 

Börnum í 3. og 4. bekk er skipt niður í 7 blandaða hópa. 

Markmiðin að barnið kynnist nærumhverfi sínu og skólans. Að kynnast 
náttúrunni og læra að bera virðingu fyrir henni.  

 

 

Vika/ 

dagar 

Námsefni – viðfangsefni  

Vika 1 

 

 Skoðum nágrenni skólans og týnum upp rusl.Farið 

í leiki og við lærum nöfn hvors annars í leikjum og 

söngvum. 

Seinni dagurinn 

 Skoðum flokkunargámana við Netto.  

 Farið yfir flokkun á rusli og nauðsyn þess að halda 

náttúrunni hreinni. Við erum grænfána skóli og 

viljum auðvitað vernda náttúruna. 

Pokar 

Vika 2 

 

 Förum í og finnum reynitré, tökum reyniber í poka. 

 Gott nýta þessa stund og tala um mismunandi 

trjátegundir sem verða á vegi okkar. 

 Annað tekið úr náttúrunni í þeim tímum sem 

reyniber finnast ekki. Eins og greinar o.fl. og 

föndrað úr því. 

Seinni dagurinn 

 Klippum blómavír niður og þræðum reyniberin 

upp á í hjarta, hengjum upp í stofunni. Tekið 

heim í lok lotunnar. 

 

 

Poki. 

 

 

 

 

 

 

Reyniber og 

blómavír. 
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Vika 3 

. 

 Skoða orma og ýmis smádýr sem leynast í 

náttúrunni.  

 Öllu sleppt í moldina eftir skoðun. 

Seinni dagurinn 

 Gengið að Víðistaðatúni. börnin teiknuðu mynd á 
A4 blað og máluðu síðan með vatnslitum – 
notuðum vatnið í tjörninni. 

 Einnig hægt að nota polla á skólalóðinni. 
 

 

 Skóflur og box, 

krukkur. 

Stækkunargler 

 

Blöð, blýantar, 

vatnslitir og penslar. 

Harðspjald 

Vika 4 

 

 Stærðfræðikennsla með steinum. 

 Plús og mínus. 

 París í lokin. 

 Skjóta steinum (hve mörg skref) 

 

             Seinni dagurinn 
 
Æfum okkur í að mæla og telja 

 hlið skólans í allskonar skrefum, glugga o.fl. 

 Fótboltavöllur talinn í skrefum.  

 Skráð niður. Minnst, stærst, flest o.s.frv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blöð, blýantar. 

Harðspjald. 

 

Vika 5 

 

 Vasaljós og endurskinsmerki. 

 

Seinni dagurinn 

 

 Rúntur í strætó( leið 22, farið hringinn) Hvað 

sjáum við? Hverjir voru í strætó?  

 

 Endurskinsmerki 

falin og farið út að 

leita með 

vasaljósum. 

 

 

 

 

Vika 6  Flugdrekagerð 

 

            Seinni dagurinn 

 Út með flugdrekann að leika. 

 

Maskínupappír, 

vatnslitir, grillpinnar, 

límbyssa og band. 
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Vika 7 

 

 Búa til fuglafóður. 

 Helstu fuglar sem hafa vetursetu á Íslandi. 

 Farfuglar og staðfuglar, hver er munurinn? 

 

Seinni dagurinn 

 Í síðasta tímanum förum við í ,,útilegu” við 

eldstæðið okkar. Þar poppum við og syngjum 

útilegu söngva og leikum okkur. 

 Ef veður leyfir ekki útilegu þá höfum við útilegu inni 

og poppum örbylgjupopp og sitjum í hring og 

syngjum,spjöllum saman og höfum frjálst. 

Fræ og kókósolía. 

 

Popp, eldvökvi og 

kveikjari. 

 

 

 

 

Kennsluáætlun er sett fram með fyrirvara um breytingar 

 

Námsmat Lýsing Vægi 

Símat Nemendur metnir á virkni og þátttöku.   

                             Viðmið úr námskrá: 

 Sýnt virkni og látið sig varða nánasta umhverfi og lífsskilyrði lífvera í því. 

 Komið auga á þarfir og vandamál í umhverfi sínu. 

 Sagt frá og framkvæmt með hversdagslegum hlutum einfaldar athuganir úti og inni. 

 Tekið eftir og rætt atriði í umhverfinu sínu, sýnt félögum og náttúru alúð. 

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

 

  
Verkefni ganga hringinn þar sem hóparnir eru sjö og ,,rúlla´´ 
yfir veturinn, sjö lotur eru í hverri smiðju. Nemendur geta 
verið ólíkir með ólíkar þarfir og þá aðlagar kennari verkefnin 
eftir því. Verkefni breytast einnig lítillega eftir veðri og 
árstíðum. 

 

 

 

 


