
   
 

Kennsluáætlun 

 

  
 

Skólaár: 2019/2020 

Kennari/ar: Elsa Rut Óðinsdóttir 

Árgangur: 1. bekkur - 2013 

Önn: Haustönn/Vorönn – Smiðja (kennt í námskeiðsformi í 7 skipti) 

Námsgrein: Útikennsla 

Fjöldi kennslustunda á viku: 1 kennslustund á viku (80 mínútur í senn) 

 



   
 

   

Vika/lota  Hæfniviðmið  Námsmarkmið Viðfangsefni Námsmat  

  Tekið eftir og rætt atriði í 

umhverfinu sínu, sýnt 

félögum og náttúru alúð. 

Fara með nemendur í 

gönguferð, týna rusl og 

ræða mikilvægi þess að 

hugsa um nærumhverfið 

okkar. 

Gönguferðir um 

nærumhverfi. 

Hæfnimarkmið 

skráð í mentor í 

lok smiðju og bréf 

sent á foreldra til 

að upplýsa. 

 Tekið þátt í að skoða, greina 

og bæta eigið umhverfi og 

náttúru. 

Gera nemendum grein fyrir 

mikilvægi þess að hugsa 

vel um umhverfið sitt. 

Gönguferðir um 

nærumhverfi og plokka 

rusl. 

Hæfnimarkmið 

skráð í mentor í 

lok smiðju og bréf 

sent á foreldra til 

að upplýsa. 

 Lýst breytingum á náttúru 

Íslands eftir árstíðum og 

áhrifum þeirra á lífsskilyrði 

fólks. 

Að nemendur geri sér 

grein fyrir að á Íslandi séu 

árstíðir og að ýmsar 

athafnir séu 

árstíðabundnar. 

Fara yfir árstíðirnar og 

benda á ýmsa 

árstíðartengda hluti. 

Hæfnimarkmið 

skráð í mentor í 

lok smiðju og bréf 

sent á foreldra til 

að upplýsa. 

 Flokkað úrgang. Gera nemendur grein fyrir 

mikilvægi þess að flokka 

úrgang. 

Fara yfir þá flokkun sem 

við erum með í 

skólanum. 

Hæfnimarkmið 

skráð í mentor í 

lok smiðju og bréf 



   
 

sent á foreldra til 

að upplýsa. 

 Komið auga á þarfir og 

vandamál í umhverfi sínu. 

Fara með nemendur í 

gönguferð, týna rusl og 

ræða mikilvægi þess að 

hugsa um nærumhverfið 

okkar.    

Gönguferðir um 

nærumhverfi. 

Hæfnimarkmið 

skráð í mentor í 

lok smiðju og bréf 

sent á foreldra til 

að upplýsa. 

 Fylgst með og skráð 

upplýsingar um veður í 

heimabyggð. 

Að kenna nemendum að 

meta klæðaburð eftir veðri. 

Gönguferðir um 

nærumhverfi. 

Hæfnimarkmið 

skráð í mentor í 

lok smiðju og bréf 

sent á foreldra til 

að upplýsa. 

 

Námsaðlögun: Metið hverju sinni og gert eftir þörfum nemanda.  

 

 


