
Kennsluáætlun SHS

Vinnustofur, 8.-10. bekkur, skólaárið 2022-2023

Kennarar: Sólrún Ásta Steinsdóttir og Eyrún Guðmundsdóttir

Markmið: Nemendur þjálfist í að lesa sér til gagns texta í náttúrufræði, sjálfstæðri
vinnu og athugunum.

Kennsluaðferðir: Innlögn kennara, myndbönd, hópavinna, einstaklingsvinna,
rannsóknarvinna, samræður og ýmis verkefnavinna.

Kennslubækur /efni: Mannslíkaminn, ljósrit frá kennara, kvikmyndir og efni af
veraldarvefnum.

Námsmat vorannar:

(sjá einnig í námslotu

á Mentor)

Byggir á hæfniviðmiðum aðalnámskrár. Verkefni eru metin jafnóðum og
matið tekið saman í lok annar.

Metanleg hæfniviðmið: Sjá í lotum á Mentor

Tímabil Námsþáttur Námsefni/verkefni/
námsmat:

Metanleg hæfniviðmið.

22.-26. ágúst
22. skólasetning

Uppeldi til
ábyrgðar og

umhverfismennt

Bekkjarsáttmáli,
þarfagreining,

mitt og þitt
hlutverk

Útskýrt gildi reglna í samskiptum fólks í fjölskyldu,
vinahópi og þjóðfélaginu í heild og tekið þátt í að móta

slíkar reglur
Vegið og metið skoðanir og upplýsingar, brugðist við

þeim á fordómalausan og réttsýnan hátt

Gert sér grein fyrir jafngildi sínu og annarra manna og
útskýrt fyrir öðru fólki mikilvægi þess

Vegið og metið áhrif fyrirmynda og staðalmynda á
mótun sjálfsmyndar og hefur áræði til að móta eigin

ímynd, lífsstíl og lífsskoðun á sjálfstæðan og ábyrgan
hátt

Lýst margbreytileika tilfinninga og bent á víxlverkun
tilfinninga, hugsunar, hegðunar og samskipta

29. ág-2. sept

Mannslíkaminn

Mannslíkaminn

Lífið fyrir
fæðingu

útskýrt hlutverk helstu líffæra og líffærakerfa
mannslíkamans, gerðir frumna, líffæri þeirra og
starfsemi,5.-11. sept

12.-16. sept
útskýrt hvernig fóstur verður til og þroskast, hvað felst í
ábyrgri kynhegðun og rætt eigin ábyrgð á líkamlegu og
andlegu heilbrigði, bæði sín og annarra,

19.–23. sept
19. & 20. ADRA

21. ADRA uppbrot OÍV - ADRA Úkraína og
Eþíópía

Greint hvernig stjórnmál og samfélagsgerð tengjast lífi
einstaklinga

Gert sér grein fyrir jafngildi sínu og annarra manna og
útskýrt fyrir öðru fólki mikilvægi þess

Sýnt fram á skilning á mikilvægi þess að bera virðingu
fyrir sjálfum sér og öðrum, fyrir mannréttindum,

félagslegu réttlæti, jöfnuði og helgi mannlegs lífs
26.-30. sept.

28. starfsdagur

Heilsa

útskýrt hvernig einstaklingur getur stuðlað að eigin
velferð með ábyrgri neyslu og hegðun,

3.–7. okt
útskýrt hvað einkennir lífsskilyrði manna og hvað felst í
því að taka ábyrgð á eigin heilsu,10.-14. okt



17.-21. okt
20. námsviðtöl
21. vetrarleyfi Bekkjarvika

Rökstutt gildi jákvæðra lífsviðhorfa, dyggða og
gildismats, sem mikilvægs þáttar í heilbrigðri

sjálfsvitund

24.-28. okt
24.&25. vetrarleyfi

Matur og
matvæla-

framleiðsla

fjallað á gagnrýninn hátt um aukefni í mat og
aðferðir til að auka geymsluþol matvæla,

31. okt-4. nóv skýrt tengsl mannfjöldaþróunar við framleiðslu og
dreifingu matvæla og þátt líftækninnar í þeim
tengslum.

7.-11. nóv
8. baráttudagur

gegn einelti ÁHUGASVIÐ Hver nemandi velur sjálfur markmið í náttúrufræði til að
vinna eftir

15.–18. nóv
16. dagur

íslenskrar tungu
21.–25. nóv

21. starfsdagur

Kirkjujól og fleira
Markmið valin í samráði við nemendur

28. nóv–2. des

5.–9. des

12. – 16. des

Jólin (saga,
menning, hefðir...

undirbúningur
litlu jóla og
skógarferð)

19. & 20. des
19. litlu jól

20. Kirkjujól

Jólafrí  21. des–2. jan

2.- 6. jan
2. starfsdagur
6. þrettándinn

Tækniþróun og
nýsköpun

Kynnum okkur
sögu hlutar og
tækniframfarir.

Greinum þörf og
hönnum nýjan

hlut.

skýrt með dæmum hvernig náttúruvísindi, tækni,
menning, heimsmynd mannsins og náttúran hafa áhrif

hvert á annað,

gert grein fyrir hvernig niðurstöður rannsókna hafa haft
áhrif á tækni og atvinnulíf í nánasta umhverfi og

samfélagi og hvernig þær hafa ekki haft áhrif,

greint hvernig þættir eins og tæknistig, þekking,
kostnaður og grunnkerfi samfélagsins hafa áhrif á

hvaða lausn viðfangsefna er valin hverju sinni,

metið gildi þess að upplýsingum um vísinda- og
tækniþróun sé miðlað á skýran hátt,

dregið upp mynd af því hvernig menntun, þjálfun,
starfsval og áætlanir um eigið líf tengjast breytingum á

umhverfi og tækni.

unnið með samþætt viðfangsefni með vinnubrögðum
náttúrugreina og tekið gagnrýna afstöðu til

siðferðilegra þátta tengdum náttúru, umhverfi,
samfélagi og tækni.

útskýrt forsendur vistvænnar hönnunar,
greint stöðu mála í eigin umhverfi og aðdraganda þess,

í framhaldi skipulagt þátttöku í aðgerðum sem fela í
sér úrbætur

tekið þátt í skipulagi og unnið eftir verk- og tímaáætlun
hóps við að hanna umhverfi, hlut eða kerfi

9.-13. jan

16.–20. jan.
20. bóndadagur

23.–27.jan.



30. jan–3. feb

6.-10. feb
6. dagur

leikskólans

13.–17. feb

20.–24. feb
20. bolludagur

21. sprengidagur
22. öskudagur

23.&24. vetrarleyfi
27. feb–3. mars
27. námsviðtöl

6.–10. mars
7. starfsdagur

13.-17. mars
13. 15. og 16. orð

í verki
14. dagur

stærðfræðinnar
20.–24. mars

27.-31. mars
30. árshátíð

Páskafrí  2.-10. apríl

10.-14. apríl
10. 2. í páskum

17.-21. apríl
20. sumard. fyrsti

24.-28. apríl
25.

umhverfisdagur

2.-5. maí
2. námsviðtöl

8.-12. maí

15.-19. maí
18 uppstign.dagur

19. starfsdagur

22.–26. maí
25. íþróttadagur

29. maí.-2. júní
29. annar í hvítas.
30.-2. útikennsla



5. & 6. júní
vordagar.

Skólaslit 7. júní


