
Kennsluáætlun–Hafið     5. bekkur  Skólaárið  2019-2020  

Námsbækur: Komdu og skoðaðu hafið, Auðvitað – jörð í alheimi, myndbönd og 

annað efni frá kennara.  

Dagsetning Efnisþættir Námsefni 

2. – 6. september 
 
 

 
Kynning á námsefni 

 
K-V-L 
Umræður um hafið, hvað vitum við? 
Horfum á myndband og höldum áfram 
með umræður. 
 
Teiknum forsíðu í þemabókina 
 
 

9. – 13. september 
 
 

Hafið 
- 70 % haf þekur heiminn 
- dýpt, hitastig 
- aðlagaðar lífverur 
- hringrás vatns 

 

 
Setja á töflu stóran sjó, botn, miðja og 
yfirborð, klettar, strönd, skip og 
bryggja. Tökum fyrir fiska og sjávardýr, 
gróður og fleira. 
 

16. – 20. september 
 
 
 

Hafið 
- úthöf og ferskvatn 
- hringrás vatnsins 
- efnin (rusl) í hafinu 
- ruslakisturnar í hafinu 

 

 
Auðvitað bls. 47 – 49 
 
 
Myndband um plasteyjuna og allt 
plastið í hafinu 

23. – 27. september 
 
 
 

Hafið 
- flekaskil 
- höf heimsins 
- flóð og fjara 

 
Hafið lesbók bls. 2 – 5 
Auðvitað bls. 50-51 
Verkefni um flóð og fjöru 
 
 
Myndbönd um „flóð og fjara“ 

30. september – 4. okt 
 
 
 

Hafið 
- fjaran 
- lífverur í sjónum 
- aðlagaðar lífverur 
- undarlegar staðreyndir 

um hafið 

 
Hafið lesbók bls. 6-9 
 
Teikna lífverur í sjónum og staðsetja 
rétt á töfluna 



 

Námsmat: Vinnubók 50%, hópavinna 30%, þátttaka 20% 

 

 

 

7. – 11. október 
 
 

Hafið 
- sjófuglar 
- menn og haf 
- fiskveiðar við Ísland 
- Algengar tegundir sem 

Íslendingar veiða 
- Landhelgi og saga þess 
- hvalir, selir og fleiri 

spendýr í hafinu 

 
Hafið lesbók bls. 10 – 11 og 12 – 17 
 
Nemendur teikna sjófugl í vinnubók 
 
Nemendur skrifa um fiskveiðar og 
teikna fisk sem veiðist við Ísland 
Nemendur gera fuglabjarg á töfluna og 
teikna fugla í það. 
 
Nemendur kynntir fyrir Seatraffic á 
netinu þannig að þeir geri sér grein 
fyrir umferðinni á sjónum 

14. – 18. október Hafið 
- hafnir og skip 
- fiskvinnsla í landi/sjó 
- sjávarþorp og bryggjur 
- vitar 

 
Hafið lesbók bls. 18 – 21. 
 
Nemendur teikna skip í bókina og 
segja frá hvers konar skip það er 

21. – 25. október 
 
Vetrarleyfi 

 
Horft á mynd   

 

28. október – 1. nóv 
 
 

Hafið 
- Sjómannadagurinn 
- Golfstraumurinn 

 

Hafið lesbók bls. 22-25 
 
Skip, bryggja, viti ofl. sett á töfluna 
 

 
4. – 8. nóvember 
 

  
Vinnubók skilað 


