
 

3. bekkur  
 

Heiti þemaverkefnis: Íslenskir fuglar 
 

Áhersla er á náttúrufræði 
 

Hópur  3. bekkur 

Tímabil 8. ok.t – 23. nóv. 

 

Helstu markmið  

Nemendur læri að þekkja mun á helstu fuglategundum við/á Íslandi (land-, 

máv-, sjó-, spör-, vað-, og vatnafugla).  

Nemendur læri að þekkja helstu fugla í nágrenni sínu.  

Nemendur læri að þekkja hljóð einstakra fugla í þeirra nánasta umhverfi.  

Nemendur læri um hegðun og hætti fugla á Íslandi (varp, fæða, staðsetningu).  

Nemendur viti að fuglar skiptist í stað- og farfugla. 

 

Námsefni  

Bækur:  

Skoðum náttúruna: Páfagaukar. Hitabeltis-og regnskógafuglar. Höf. Tom 

Jackson. Bls. 27 (um fjaðrir) og 50 (um ungann í egginu) 

Ýmsar fuglabækur af bókasafni 

Blöð í þemamöppu kennara 

 

Vefsíður: 

http://www1.nams.is/fuglar/ 

 

Myndbönd: 

Íslenskir fuglar: Álft 

Íslenskir fuglar: Kría 

Íslenskir fuglar: Lundi 

Eyewitness: Fuglar 

Náttúra Íslands: Fuglar 2 

Íslenskir fuglar: Fálki 

 

Ítarefni 

Bækur: 

Ýmsar fuglabækur af bókasafni 

 

Myndbönd: 

Íslenskir fuglar: Vaðfuglar 

Framkvæmd 

http://www1.nams.is/fuglar/


 

Íslenskir fuglar: Spörfuglar 

Íslenskir fuglar: Æðarfugl 

Heimur farfuglanna 

Fuglabjörg 

Æðarvarpið 

 

 

 

Kennsluaðferðir - framkvæmd 

1. lota  
Viðfangsefni:  
Kynning á þemanu í króknum. Stuttar umræður um fugla í tengslum við post-it 
verkefni, t.d. nefna dæmi hvað er hægt að skrifa á miðana. 
Hvert barn fær tvo post-it miða og fara í sætin sín. Á annan miðann skrifa þau 
eitthvað sem þau vita um fugla og á hinn hvað þau langar að vita um 
fugla. Tekur 10-15 mín. Komum svo í krókinn og komum miðunum fyrir á 
réttum stað á KVL-vegg. 
 
Fuglavefurinn: Þróun fugla skoðuð á skjávarpanum. 
Athuga einhvern leik í lokin. 
 
2. lota   
 

-Hvað er fugl? Einkenni fugla rædd og hugmyndir settar á töflu. 
Skoðum svo einkenni fugla á fuglavefnum. 

           (af http://www1.nams.is/fuglar/).  
 
 

-Verkefni í þemabókina – Líkami fugls. Nemendur fá mynd af fugli og 
merkja inn helstu hluta hans; vængur, gumpur, stél o.s.f.rv.. 

 

3.lota 

 
           -Lífsferill fugla skoðaður á fuglavefnum og umræður í tengslum við það. 

 
 
-Verkefni í þemabókina. Nemendur fá fjórar myndir af tímabilum í 

lífsferli fugls. Þeir búa til hring í þemabókinni og líma myndirnar inn og 

skrifa orð til skýringar – pörun, varp, ungi skríður úr eggi, ungi flýgur úr 

hreiðri. 

 

4.lota 

Flokkar fugla.  
Í þessari lotu tökum við fyrir landfugla og máffugla. Við byrjum í krók og 
kynnum þessa flokka fyrir nemendum.  
 
Nemendur skrifa texta í þemabækurnar, annars vegar um landfugla og hins 

http://www1.nams.is/fuglar/


 

vegar um máffugla. Hver og einn dregur svo eina mynd af fugli af hvorri 
tegund og límir inn við hlið textans. 
 
Slóð með fuglhljóðum á Íslandi- hægt að hlusta á meðan unnið er í þema bók 
https://fieldrecording.net/2012/09/01/nature-reserve-in-floi-2012-part2/ 

 
 

4. lota 
Flokkar fugla. 
Í þessari lotu tökum við fyrir sjófugla og spörfugla og vinnum með þá á sama 
hátt og í síðasta tíma. 
 
 

5. lota 
 
Flokkar fugla. 
Í þessri lotu tökum við fyrir vaðfugla og vatnafugla og vinnum með þá á sama 
hátt og í síðasta tíma. 
 
Næstu þrjár vikurnar vinnum við þemað í fjórskiptum þema-og 
íslenskustöðvahringekjum. 
Það þýðir að keyrum eina hringekju á viku. 
 
Allan tímann er ein stöðin Word verkefni þar sem tveir og tveir vinna saman 
verkefni um fugl sem þeir draga sér. Atrið sem þar eiga að koma fram eru 
m.a. almennar upplýsingar, fæða, lengd, þyngd, fjöldi eggja og myndir af 
fuglinum. Upplýsingar ná nemendur í á Fuglavefnum. 
 
Verkefni sem verða unnin í hringekju eru: Fuglinn minn í Word, Lesskilningur 
um heiðlóuna og farfuglana, upplýsingatækniblað unnið í I-pad (sjá 
fuglamöppu), málshættir sem tengjast fuglum, ljóð, Fuglaspilið FUGLAFÁR, 
Furðufuglinn minn, o.fl. 
http://mennta.hi.is/vefir/barnung/kennari/leikskoli/fuglavisur.htm Vefur með 
fuglavísum og gátum. 
 

Fuglar sem unnið verður með í Word: 
 

• Rjúpa (landfugl) 

• Kría (máffugl) 

• Fálki (landfugl) 

• Lundi (sjófugl) 

• Hrafn (spörfugl) 

• Heiðlóa (vaðfugl) 

• Álft (vatnafugl) 

• Skógarþröstur (spörfugl) 

• Hrossagaukur (vaðfugl) 

• Stokkönd (vatnafugl) 

• Haförn (landfugl) 

• Kjói (máffugl) 

https://fieldrecording.net/2012/09/01/nature-reserve-in-floi-2012-part2/
http://mennta.hi.is/vefir/barnung/kennari/leikskoli/fuglavisur.htm


 

• Súla (sjófugl) 

• ugla (landfugl) 

• spói (vaðfugl) 

• lundi (sjófugl) 

• himbrimi (vatnafugl) 

• auðnutittlingur (spörfugl) 

• bjargdúfa (landfugl) 

• jaðrakan (vaðfugl) 
 

 

 
 

Námsmat  

Fuglaverkefni 

Vinnubók og vinnusemi 

 

Námsferðir  -  vettvangsferðir 

 

 

Listgreinar 

Leira fugla í myndmennt 

 

Tölvu- og upplýsingatækni 

Heimildavinna 

Ritvinnsla - Word 

 

 


