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Heiti þemaverkefnis: Tré 
 

Hópur   3. bekkur  

Tímabil 28. ágúst  – 4. október 2019 

 

 

Námsefni notað 

Tré  (Jón Guðmundsson) 

Sagan Tré eftir Björgu Vigfúsínu Kjartansdóttur - http://vigfusina.is/index/kveikjur.htm 

Ljóðspor ( Hið hvekkta tré bls. 120 ; Gróðursetning bls. 122 ; Undur bls. 122 ;  

Haust bls. 129  ) 

Ljóðsprotar (Nú er sumar undir trjánum bls. 44 ) 

Óðfluga ( Vor ) 

Ljóðspeglar ( Gamla tréð bls. 41 ; Jólatré bls. 47 ) 

Gestir í gamla trénu (Gestir í gamla trénu bls. 40) 

Ég greini tré  

Plöntur ( hringir tímans bls. 27 ) 

Plöntur, gróður jarðar (  bls. 49, 52, 54, 56, 58-59, 63, 92-93) 

VHS Tré (eyewitness) 

Málshættir, Tré (bæklingur) 

Ég veit af hverju trén eru með laufblöð 

Bók um tré Piotr Sooha og Wojciec  - sniðugt að lesa og skoða með nemendum t.d. í nestistímum 

bls.5.7,9,10,13,14,22,25,30,40-49 

 

 

Ítarefni 

Ýmsar bækur um tré af bókasafni fyrir nemendur að skoða. 

Ýmis ljóð lesin, t.d. 

-  Vertu til 

- Hugleiðingar um haustið 

 

Ljósmyndir af ýmsum trjám, t.d. elsta tré í heimi. Fremst í möppu. 

 

„Trjádrumbar“ geymdir í geymslu. Gott að hafa þá t.d. til að skoða árhringi, börk og fleira. 

 

 

kennsluaðferðir - framkvæmd 

Byrja hvern tíma í krók á fróðleik um tré og útskýra fyrir nemendum það sem á að gera.  
Flest verkefnanna setja nemendur í þemabókina sína. 
 
Farið var í tré ratleik á róló bak við hól, fyrstu vikuna í skólanum sem 
kveikja að tré þema.   
 
1. tími:  
Hugstormun, hvað dettur ykkur í hug þegar þið heyrið orðið ,,tré‘‘. (skrá á töflu) 
Innlögn: Bókin Tré  eftir Björgu Vigfúsínu lesin. 
ATH! Sýna Power P myndir á skjávarpa samhliða sögu (er inni í möppu á sameign) 
 

Framkvæmd 

http://vigfusina.is/index/kveikjur.htm


Verkefni: Forsíða. Skrifa Tré efst á blaðsíðu og teikna tré í þemabók. Nemendur fá postit-miða í 
sitthvorum lit og eiga að skrifa hvað þeir vita á annan og hvað þá langar að vita um tré á hinn og festa á 
T-plaggat : hvað veit ég um tré og hvað vil ég vita? 
 
 
 
2. tími:  
Innlögn: Skoða á netinu tré sem eru mjög gömul ( t.d. 134 ár):  
 https://www.youtube.com/watch?v=RjnKAWxCK3k 
 
Rætur og stofn fróðleikur með verkefninu  
Lesa: Tré e. Jón Guðmundsson:bls.10-11 og 14,  
         Ég veit af hverju trén eru með lauf : bls.8.  
 
Verkefni: Teikna tré og merkja inn á: stofn, króna, rót og grein.  
 
 
3. tími:  
 
 Innlögn: Skoða á netinu tré að vaxa í 5 ár, sjáum breytingar eftir árstíðum og tré stækkar:  
https://www.youtube.com/watch?v=fA-l1t_Aotw 
 
Lesa Bókina : Plöntur, gróður jarðar, bls. 58-59 og  
                      Tré (bls.22-25) 
 Verkefni:   „Árstíðirnar“ – teikna og lita tré  (ljósrit sem límt er inn í bókina) 
 
 
4. tími:  
Innlögn: Skoða myndir af laufblöðum á netinu. 
Lesa: Laufblöð; Ég veit af hverju trén eru með lauf  bls.6,  
                         Tré bls. 17-18 og Tré bls.12. 
Fórum út að skoða tré. Nemendur voru með skráningarblað og merktu við hversu mörg tré þau sáu sem 
voru með laufblöðum eins og á skráningarblaðinu (sjá í möppu). 
 
 
5. tími: 
Innlögn:  Skoða á netinu, fræ verða að tré: https://www.youtube.com/watch?v=4BtKAkP5xOk  og 
 https://www.youtube.com/watch?v=jyRw597JBVg 
 
Verkefni: Teikna laufblað (speglun). Brjóta saman A4 blaðið. lóðrétt eða lárétt. Teikna helming af 
laufblaði á annan helminginn 
 við spegilásinn, opna blaðið og spegla um línuna.  Teikna æðar, miðju og stilk og merkja inn á: stilkur, 
æðar og  
blaðka. (Hvítt blað-gata) 
Lesa: Tré bls. 4-9. 
 
 
 
 
Lesa yfir ljóðið Haust (ljósrit) og reyna að læra utan af. 
 
Verkefni: Ljóð Vilborgar Dagbjartsd. Haust (Lesskilniningur), nemendur myndskreyta og lita mynd sem 
passar  
við ljóðið. 
 
 
6. tími: 
 
Innlögn: Sýna hvernig risafurur byrja að vaxa á netinu: 
https://www.youtube.com/watch?v=EsKUmFC80HE 

https://www.youtube.com/watch?v=RjnKAWxCK3k
https://www.youtube.com/watch?v=fA-l1t_Aotw
https://www.youtube.com/watch?v=4BtKAkP5xOk
https://www.youtube.com/watch?v=jyRw597JBVg
https://www.youtube.com/watch?v=EsKUmFC80HE


Skoða myndir af trjá með ávöxtum: 
https://www.google.is/search?q=eplatr%C3%A9&espv=2&biw=1517&bih=741&tbm=isch&tbo=u&source
=univ&sa=X&ved=0CBoQsARqFQoTCJDbvNrq9scCFYc4GgodNnMArw&dpr=0.9 
 
Hugleiðingar: Hvað gefa trén okkur? Hvaða dýr búa í trjánum? Hvernig eru þau ræktuð? Ofl. (skoða á 
netinu) 
Tré bls. 26-38 Barrtré og lauftré, Tré bls.21. Sýna börnunum merkileg tré (sýna á netinu:  
stærsta, elsta í heimi, skrýtin tré  
 o.þ.h.)  
Verkefni: Teikna barrtré og lauftré. (A 4 blöð og gata) 
 
 
7. tími: 
Útikennsla: Fara út í göngutúr að tína laufblöð, ber, greinar ofl. Skoða, spá og spekúlera í trjánum☺  
Taka myndir í ferðinni. Komum heim í skóla og græjuðum laufin fyrir pressun. 
 
 
8. tími:  
Jógatími: Allir standa upp og leika tré saman, stöndum á öðrum fæti með hendur beygðar fyrir ofan 
höfuð.  
Ræturnar eru sterkar og ná djúpt ofan í jörðu, tréð bærist rólega í golunni.  
(Ath hægt að sýna video af þessari æfingu á Gonoodle)  
 
Verkefni:  Stærðblaðanna og speglun, ljósritað blað. (ljósrita og gata)  
 
Aukverkefni: Gera myndir eða munstur á A4 blöð úr laufblöðum, taka með heim og pressa, gott að hafa 
til 
dagblöð til að geyma myndir í fyrri heimferð.  
 
9. tími: 
Heimakrókur fara í hugleiðslu: Tókum hugleiðsluæfingu úr bókinni Undir heillastjörnu bls. 51 – 
Þolinmæði. 
Aðrir kennarar hafa gert eftirfarandi æfingu (Lokaðu augunum og ímyndaðu þér að þú sért úti í skógi, þú 
leggst niður í mjúkt grasið og litrík haust laufin, finnurðu hvað laufin og grasið eru mjúkt og notalegt. 
(pása) Þú hlustar á hljóðin í kringum þig, hvað heyrirðu? (pása) Þú heyrir kannski í vindinum leika um 
trjákrónurnar, heyri fallegan fuglasöng, heyrirðu í vatni sem rennur í litlum læk rétt hjá þér… Þú finnur 
kannski lykt af ilmandi laufi, grasi, timri og mold… Þér líður vel og þú ert róleg/rólegur.  
(Ath einnig hægt að lesa hugleiðslusögu í bókinni: Töfrateppi Aladins) 
 
 
10. tími: 
Lesa ljóðið Vor úr vetri í bókinni Árstíðirnar e. Þórarinn Eldjárn. Nemendur skrifa upp í ritunarbók og 
myndskreyta. 
 
11. tími: 
Farið út í náttúruna. Semjum ljóð á þar til gerð blöð Ég sé.. ég finn... ég heyri… mér líður…  
Verkefni: Nemendur semja sitt eigið ljóð um upplifun sína úti við í náttúrunni með orðunum: ég sé , ég 
finn, ég heyri  
og mér líður… og myndskreyta fallega í íslensku stílabók sína þegar inn er komið 
 
Aukaverkefni: krossglíma um orðið rætur, stofn, tré og trjákróna, nota orð af orðavegg. 
 
 
11. tími:  Verkefni: Klára verkefni í möppum og íslensku stílabók. 
 
 
12. tími: 
(Kahoot - Tré spurningar fyrir 2.- 3.bekk 
 
12. tími: 

https://www.google.is/search?q=eplatr%C3%A9&espv=2&biw=1517&bih=741&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBoQsARqFQoTCJDbvNrq9scCFYc4GgodNnMArw&dpr=0.9
https://www.google.is/search?q=eplatr%C3%A9&espv=2&biw=1517&bih=741&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBoQsARqFQoTCJDbvNrq9scCFYc4GgodNnMArw&dpr=0.9


 
„Hvað veit ég um tré“.  
Nemendur skrifa á fallegt template (sjá í möppu) hvað þau vita núna um tré. 
 
 
Skoða á netinu: 
 
 http://boredomtherapy.com/most-beautiful-trees/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=20_S_lUlHjM 
 
https://www.youtube.com/watch?v=BickMFHAZR0 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2-OoHjjh5fM 
 
https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/leikgledi/files/assets/basic-html/page-21.html 
Útikennslu hugmynd 
 
 
 

 

 

 

 

Námsmat  

 

Verkefnabók metin.  

 

Námsferðir  -  vettvangsferðir 

Ratleikur til að læra að þekkja trjátegundirnar á róló bak við hól. 

Farið út á skólalóð að telja trjátegnundir innan girðingu austanmegin. Nemendur unnu í hópum og gerðu 

tíðnitöflu og súlurit með krít á stétt. 

Farið út að tína laufblöð (1 stórt og 1 lítið á mann) mæla stærsta og minnsta laufblaðið og skrá í cm á blað. 

Laufin svo nýtt til að þrykkja laufmynstur á blað með vaxlit.  

Skógarferð, gengið í gengum skóg- göngustíginn fyrir neðan litla róló, nemendur æfa sig í að upplifa í 

gengum skynfærin, ég sé, ég heyri, ég finn, ég skynja- upplifun nýtt til að semja ljóð. 

Gönguferðir til að fylgjast með trjánum breyta um lit. 

 

Listgreinar 
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