
3. bekkur  
 

Heiti þemaverkefnis: Risaeðlur 
 

Hópur  3. bekkur  

Tímabil 9. apríl – 31. maí 

 

Námsefni notað 

 

 

Ítarefni 

Risaeðlur – alfræði barnanna um risaeðlur 

Risaeðlur – undraferð um veröld sem víða var (geisladiskur með) 

Risaeðlur, varúð.  Rosalega flott bók þar sem myndirnar (þrívídd) birtast þegar flett er. 

Bókin um risaeðlur 

Risaeðlurnar - Disney 

Frá risaeðlum til manna 

Risaeðlur – dýr frá horfnum heimi 

Veröldin okkar – alfræði barnanna (höf: Angela Wilkes) 

Risaeðlutíminn 

Risaeðlurannsóknir  

Erlendar risaeðlubækur sem nemendur komu með – flottar myndir. T.d. 

- Dinosaurs (Robert Mash) 

- Stora boken om dinosaurier (John Malam and Steve Parker) 

- Dinosaurer (Ian Jenkins) 

Ýmislegt af Netinu 

- Á safni http://www.youtube.com/watch?v=qIj5Fm12kw0 
 

 

Myndbönd: 

Risaeðlurnar (Disney mynd) – 82 mín. 

Risaeðlur (fræðslumynd frá Eyewitness) – ca. 30 mín. athuga með  leyfi ip fyrir 

nams.is  fræðslumynd  
http://www.nams.is/Namsefni/Valid-namsefni/?productid=39e220ba-17e5-48dc-af83-
a22553bb04ed&categoryid= 

 

Smáeðlurnar (sýna við tækifæri) 

 

 

 

 

 

 

 

Framkvæmd 

http://www.youtube.com/watch?v=qIj5Fm12kw0
http://nams.is/
http://www.nams.is/Namsefni/Valid-namsefni/?productid=39e220ba-17e5-48dc-af83-a22553bb04ed&categoryid=
http://www.nams.is/Namsefni/Valid-namsefni/?productid=39e220ba-17e5-48dc-af83-a22553bb04ed&categoryid=


 

 

Kennsluaðferðir - framkvæmd 

 
 
Í nestistímum lesum við Risaeðlur í Reykjavík eftir Ævar Þór. 
 
 
 
1.lota:  

KVL blað. Fyllt út fyrstu tvo dálkana. 

Lesa: Risaeðlutíminn eftir Ingibjörgu Briem 
 
Vinna: Forsíða í þemabók 

 

2.lota:  
       Lesa:  Tími risaeðlanna 

 
    Verkefni:  Nemendur límdu inn textablað „Tími risaeðlanna“ og myndskreyttu með jörð og 
risaeðlum í kring. 

 

 
3. lota: Jurtaætur 

      Lesa: … 
 
    Verkefni:  Nemendur límdu inn textablað „Jurtaætur“ og myndskreyttu. Notuðu „How to draw a 
dinasaur“ blöðin. 

 

4. lota: Kjötætur 
      Lesa: … 

 
    Verkefni:  Nemendur límdu inn textablað „Kjötætur“ og myndskreyttu. Notuðu „How to draw a 
dinasaur“ blöðin. 

 

5.lota: Afkvæmi 
      Lesa: … 

 
    Verkefni:  Nemendur límdu inn textablað „Afkvæmi“.  Sögugerð (sjá vinnublað í möppu) og 
myndskreyting.  
 
6. lota: Endalok 

      Lesa: … 
 
    Verkefni:  Nemendur límdu inn textablað „Endalok“ og svöruðu spurningunni hvernig þau halda 
að endalok risaeðla hafa verið.  
 
7. lota: Steingervingar 

      Lesa: … 
 
    Verkefni:  Nemendur límdu inn textablað „Steingervingar“ og lituðu mynd. Nemendur lásu 
textann með PALS aðferð. 



8-10 lota  ATH gera Chatterpix í staðin fyrir pp? 
 
Á stöðvum unnum við: 

Sóknarskrift (sjá renninga í möppu). 

PP- verkefni. Nemendur unnu saman í pörum að kynningu á einni risaeðlutegund (engin tvö pör 
með sömu tegundina). Að lokum kynntu nemendur afraksturinn fyrir hópinn. 

 

 

 

 

Námsmat  

 

Vandvirkni og vinnusemi. 

 

Námsferðir  -  vettvangsferðir 

 

 

Listgreinar 

 

 

Tölvu- og upplýsingatækni 

Power Point 

 

Dagbók kennara á stigi  

Skemmtilegt þema ☺ 

 

Annað 

 

 

 

 
 
 
 


