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Mánuður Helstu markmið Verkefni og viðfang Kennsluefni – aðföng Mat – hæfnimat 

Ágúst • gert grein fyrir 
notkun manna á 
auðlindum 

• dregið ályktanir af 
tilgangi flokkunar 
úrgangs 

• útskýrt þjónustu 
sem náttúrulegir 
ferlar veita 

• greint þarfir fólks í 
nánasta umhverfi 
sínu og tjáð 
hugmyndir sínar um 
lausnir 

• rætt mikilvægi 
samvinnu í 
samstilltum 
aðgerðum sem 
varða eigið umhverfi 

Umræðuverkefni í tengslum 
við hvað við getum gert til 
að minnka plastnotkun. 

Plastlaus september Umræðuverkefni 

September • greint og sagt frá 
hvernig 
tækninotkun og 
sjálfvirkni getur 
aukið eða dregið úr 
lífsgæðum íbúa og 
umhverfi þeirra 

Bls. 44-48. 
Mælingar 
Bls. 33-35 
Leyndardómar flugsins 

Auðvitað – Á ferð og flugi 
Athuganir 

Vinnueinkunn 
 

Október  

• lýst áhrifum tækni á 
íslenskar 
atvinnugreinar 

Bls. 33-35 
Leyndardómar flugsins 
Bls. 36-38  
Á floti 

Auðvitað – Á ferð og flugi 
Athuganir 

Vinnueinkunn 
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Nóvember  

• lýst áhrifum tækni á 
íslenskar 
atvinnugreinar 

 
 

Bls. 39-43 
Vélar 
Bls. 24-29 
Kraftar  

Auðvitað – Á ferð og flugi 
Athuganir 

Vinnueinkunn 
 

Desember • lýst 
bylgjuhreyfingum og 
rætt nýtingu hljóðs 
og ljóss í tækni og 
atvinnulífi 

Bls. 55-61 
Hljóð 
Bylgjur, tónhæð og 
hljóðstyrkur 
Hljóð berst  

Auðvitað – Á ferð og flugi 
Athuganir 

Vinnueinkunn 

Janúar  

• lýst hvernig rafmagn 
verður til, 
eiginleikum segla og 
notkun þeirra 

Bls. 10-21  
Ljós, linsur og speglar 
Bls. 22-23 
Segull og áttaviti 
 
 
Bls. 4-11 
Sjötti bekkur AT 
Að verða stór 
Bls:12-19 
Beinagrind 
Vöðvar 

Auðvitað – Á ferð og flugi 
Athuganir 
 
 
 
 
Maðurinn – Hugur og heilsa 
 

Vinnueinkunn 
 
 
 
 
 
Hópverkefni 

Febrúar  

• lýst helstu 
líffærakerfum 
mannslíkamans og 
starfsemi þeirra í 
grófum dráttum 

 
 

Bls: 20-31 
Blóð og hjarta 
Öndun 
 
Bls: 32-39 
Hreint og fínt  
Húðin 

Maðurinn – Hugur og heilsa 
,,Einu sinni var‘‘ þáttaröðin 

Vinnueinkunn 
Hópverkefni 
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Mars  

• gert grein fyrir 
næringargildi ólíkra 
fæðu og hverskonar 
fæða er framleidd á 
Íslandi 

• Útskýrt tengsl 
heilbrigðis og þess 
sem borðað er 

Bls: 40-49 
Matur og heilsa 
 
Bls: 50-63 
Heilinn 
Skilningarvitin  

Maðurinn – Hugur og heilsa 
,,Einu sinni var‘‘ þáttaröðin. 

Vinnueinkunn 
Hópverkefni 

Apríl • lýst breytingum sem 
verða við 
kynþroskaaldur og 
gert sér grein fyrir 
mikilvægi 
gagnkæmrar 
virðingar í 
samskiptum 
kynjanna 

Bls: 64-75 
Að fullorðnast  
 
Bls: 76-85 
Vinir og óvinir 
 

Maðurinn – Hugur og heilsa 
 

Vinnueinkunn 
Hópverkefni 
 

Maí/júní  

• útskýrt lífsskilyrði 
manna og helstu 
áhættuvalda í 
umhverfinu 

 

Bls: 76-85 
Vinir og óvinir 
 
Bls: 86-89 
Tóbak og áfengi 
Bls: 90-91 
Þú skiptir máli! 
  

Maðurinn – Hugur og heilsa Vinnueinkunn 
 
 
Forvarnarauglýsing  í 
tengslum við kaflana Vinir 
og óvinir og Tóbak og áfengi 
(myndband og veggspjald). 

 


