
Kennsluáætlun SHS

Vinnustofur, 5. og 6. bekkur, skólaárið 2022-2023

Kennari: Steinunn Hulda Theodórsdóttir

Markmið: Nemendur þjálfist í sjálfstæðri, vinnu og athugunum, samvinnu.

Að nemendur þekki valda þætti úr vísindum og samfélagsfræði

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

Kennslubækur /efni: Valdir kaflar úr Náttúrulega 1,  Efni frá uppbygging.is, Heil og sæl,
Auðvitað, Frá Róm til Þingvalla 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
umhverfið

Bekkjarsáttmáli,
þarfagreining,
mitt og þitt
hlutverk

● Sýnt fram á skilning á mikilvægum gildum, svo
sem kærleika, mannhelgi, félagslegu réttlæti,
umhyggju fyrir öðrum mönnum og öllu lífi

● lýst sjálfum sér og tekið dæmi um þætti sem hafa
áhrif á sjálfsmynd hans, svo sem úr nær
samfélagi, umhverfi og menningu

● gert sér grein fyrir jafngildi sínu og annarra
manna og útskýrt fyrir öðru fólki mikilvægi þess,

● fylgt ferli orsaka og afleiðinga af gerðum manna
og bent á leiðir til úrbóta

29. ág-2. sept

Mannslíkaminn

Náttúrulega 1
Kafli 2

● Geta lýst helstu líffærakerfum mannslíkamans og
starfsemi þeirra í grófum dráttum,

5.-11. sept

12.-16. sept
● Geta lýst breytingum sem verða við

kynþroskaaldur og gert sér grein fyrir mikilvægi
gagnkvæmrar virðingar í samskiptum kynjanna

19.–23. sept
19. & 20. ADRA

21. ADRA uppbrot OÍV - ADRA Úkraína og
Eþíópía

● gert sér grein fyrir jafngildi sínu og annarra
manna og útskýrt fyrir öðru fólki mikilvægi þess,

●

26.-30. sept.
28. starfsdagur

Heilsa
Líkamlegt og andlegt

heilbrigði

Heil og sæl ● Geta útskýrt tengsl heilbrigðis og þess sem borðað
er

● útskýrt lífsskilyrði manna og helstu áhættuvalda í
umhverfinu,

10.-14. okt Efni frá kennara ● bent á algeng efni á heimilum og í samfélaginu,
notkun þeirra og áhrif á heilsu manna og umhverfi,

● gert grein fyrir næringargildi ólíkrar fæðu og hvers
konar fæða er framleidd á Íslandi.

● tileinkað sér heilbrigða og holla lífshætti

17.-21. okt
20. námsviðtöl
21. vetrarleyfi Heilsa og

líkaminn

● Tjáir  hugsanir sínar munnlega
● Tjáir  hugsanir sínar skriflega
● Tjáir  hugsanir sínar á annan hátt
● Tjáir tilfinningar sínar munnlega



● Tjáir tilfinningar sínar skriflega
● Tjáir tilfinningar sínar á annan hátt
● Getur kennt öðrum
● Getur flutt mál sitt skýrt og áheyrilega
● Tekur þátt í samræðum og rökræðum
● Sýnir skapandi hugsun og frumkvæði í vinnu.
● Getur unnið með öðrum
● Þorir að fara nýjar leiðir
● Getur notað þekkingu sína til að leita nýrra lausna
● Getur nýtt sér bækur og veraldarvefinn til að leita

að upplýsingum
● Getur borið ábyrgð á eigin námi
● Getur metið eigin vinnubrögð og frammistöðu
● Sýnir öðrum virðingu og tillitssemi

● útskýrt tengsl heilbrigðis og þess sem borðað er,
● útskýrt lífsskilyrði manna og helstu áhættuvalda í

umhverfinu
● gert grein fyrir næringargildi ólíkrar fæðu og hvers

konar fæða er framleidd á Íslandi

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

Mannslíkaminn og
heilsa

Náttúrulega 1
Bls. 80 og 81

31. okt-4. nóv Hvaða matur er
framleiddur á

Íslandi?
7.-11. nóv

8. baráttudagur
gegn einelti ÁHUGASVIÐ
15.–18. nóv
16. dagur

íslenskrar tungu
21.–25. nóv

21. starfsdagur

Kirkjujól28. nóv–2. des

5.–9. des

12. – 16. des

Jólin (saga,
menning, hefðir...

undirbúningur
fyrir Kirkjujól og

skógarferð)

19. & 20. des
19. litlu jól

20. Kirkjujól

Jólafrí  21. des–2. jan

2.- 6. jan
2. starfsdagur
6. þrettándinn Tækni og

nýsköpun Náttúrulega 1
kafli 3

●

9.-13. jan

●

16.–20. jan.
20. bóndadagur

Frægir íslendingar
●


