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Um bókina

Bókin er safn verkefna fyrir yngri nemendur sem tengjast öll lífbreytileika (líffræðilegri fjölbreytni). 
Lífbreytileiki felur í sér fjölbreytileika ólíkra lífvera hér á jörðu, þ.e. plantna, dýra, sveppa og örvera. 
Lífverur sömu tegundar geta líka verið ólíkar og sá breytileiki er einnig hluti af lífbreytileika. Allar líf-
verur hafa sitt hlutverk og ef ein lífvera er tekin út þá getur það verið mjög slæmt fyrir kerfið í heild 
sinni. Vistkerfi eru viðkvæmar heildir fjölbreyttra lífvera sem mikilvægt er að vernda.

Bókin tengir við lífbreytileika á ýmsan hátt t.d. með verkefnum þar sem farið er á náttúrusvæði og 
nemendur fræðast um plöntur og dýr sem lifa á svæðinu. Fjölmörg verkefni eru um ræktun en með 
ræktun kynnast nemendur hringrás náttúrunnar og stuðla að sjálfbærum lífsháttum. Nemendur átta 
sig á mikilvægi plantna, þörfum þeirra, uppruna og mikilvægi í vistkerfum heimsins. Markmiðið er 
að efnið sé verklegt, verkefnamiðað og bjóði upp á notkun snjalltækja og stuðli að útiveru.

Bókinni er skipt í fimm kafla: Fyrsti og annar kafli eru með verkefni fyrir yngri börn. Þriðji og fjórði 
kafli með verkefni fyrir eldri börn. Í fimmta kafla eru stærri verkefni sem taka lengri tíma. 

Bókin er samstarfsverkefni á milli Eistlands, Íslands, Lettlands og Slóveníu og voru verkefnin prófuð 
í löndunum fjórum. Mikill munur er á gróðurfari, veðri og menntakerfi þessara landa, því var reynt 
að útfæra verkefnin þannig að þau séu framkvæmanleg þrátt fyrir ólíkar aðstæður. Kennslustundir 
eru t.d. mislangar á milli staða en tímarammanum má breyta eftir þörfum. Í mörgum verkefnum 
er gert ráð fyrir snjalltækjum en oftast er hægt að vinna þau án snjalltækja. Tilgreint er hvaða aldri 
verkefnin henta en upplagt er að prófa þau fyrir aðra aldurshópa og aðlaga eftir aldri nemenda.

Öll verkefni eru birt undir merki Creative Commons CC BY-NC-SA. Leyfilegt er að nýta þau, afrita 
og aðlaga að vild með því skilyrði að minnast á Hob’s t.d. með því að setja Hob’s merkið á verk-
efnið. Ekki má nýta bókina til fjárhagslegs ávinnings. Bókin á að vera ókeypis fyrir alla og er það von  
höfunda að hún auðgi menntun í lífbreytileika.

Þetta verkefni (2018-1-EE01-KA201_047083) var styrkt af Erasmus+ verkefni Evrópusambandsins og 
með stuðningi frá Arcimedes sjóðnum í Eistlandi. Innihald verkefnisins endurspeglar einungis skoðun 
höfunda en ekki annarra sem að því koma. Evrópusambandið er ekki ábyrgt fyrir notkun efnisins.

LIFANDI NÁTTÚRA
Lífbreytileiki á tækniöld 
(Hob's adventure – Hands on  
Biodiversity in a digital era)
ISBN 978-9979-0-2665-5

Þýðandi: Sigurlaug Arnardóttir
Ritstjóri: Andri Már Sigurðsson
Málfarsyfirlestur: Ingólfur Steinsson
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reglum um Creative Commons

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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1. 
1.1. Lauf og form

Nemendur læra að þekkja ólíkar tegundir laufblaða með því að skoða 
laufblöð á inniblómum sem til eru í skólanum.

Árstíð: allar
Staður: innandyra, þar sem hægt er að nálgast margar inniplöntur
Tími: 20–30 mínútur
Efni og áhöld:  nokkrar tegundir af inniplöntum
  spjöld með myndum af ólíkum laufblöðum
Námsþættir: form, laufblöð, inniblóm, rannsókn
Hæfni: nemendur
  læra um ólíka lögun laufblaða
  læra um það sem er sameiginlegt og ólíkt með laufblöðum

Aðferð

1. Skoðið laufblöð á inniplöntum sem eru til í skólanum. Berið saman mynd af laufblaði og 
blómið sjálft.

2. Hver nemandi fær a.m.k. þrjú spjöld með mynd af laufblöðum. Nemandi leitar að blómum í 
kennslustofunni með samskonar laufblöðum og eru á spjöldunum og leggur svo spjaldið við 
blómið.

3. Þegar nemendur hafa lagt spjöldin við blómin má athuga hvort spjöldin séu á réttum stað.

4. Hvert barn velur sér sitt uppáhalds blóm og útskýrir hvers vegna það varð fyrir valinu.

Hér eru nokkrar myndir af laufblöðum sem hægt er að prenta út. Ef þú ert með plöntu í skólanum 
sem er ekki á myndunum, þá er hægt að taka mynd af laufinu og búa til eigið spjald.
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1.2. Að þurrka laufblöð 

Árstíð: allar
Staður: skólastofa, nágrenni skólans 
Tími: vika (fer þó eftir hversu langan tíma tekur að þurrka laufin) 
Efni og áhöld:  inniplöntur

 skæri
 ílát
 bækur eða aðgangur að internetinu
 dagblöð 
 lím
 pappír
 blýantar

Námsþættir: nöfn pottaplantna, rannsókn, skrift, hreyfing, samvinna
Hæfni: nemendur

 þjálfa rannsóknarvinnu
 æfa samvinnu
 þjálfa skrift
 læra að þurrka laufblöð

Aðrir möguleikar

• Fara út í nágrenni skólans og finna lauf af trjám og runnum. Skoða blöðin, bera saman 
hvað er líkt og ólíkt. Hvað heita trén? Eru ber á trjánum?

• Gera listaverk úr laufblöðum.
• Ræða af hverju laufblöð eru ólík?
• Ræða frá hvaða löndum plönturnar koma.

Nemendur þurrka laufblöð og læra um plöntur í nágrenni skólans.

Aðferð

1. Skiptið nemendum í þriggja manna hópa.

2. Hver hópur klippir eitt laufblað af fimm ólíkum inniplöntum (best er að taka blöð sem falla 
sjálfkrafa af blómunum).

3. Skoðið laufblöðin hjá öllum hópunum, tóku einhverjir eins laufblöð? Flokkið laufblöðin og 
skoðið litinn á þeim.

4. Skoðið myndir af plöntum í bók eða á netinu, reynið að finna mynd af plöntunni sem  
á laufblaðið. Finnið nafnið á plöntunni.
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5. Pressið laufblöðin með því að leggja þau á milli dagblaða (laufblöðin þurfa að vera alveg 
slétt). Leggið síðan eitthvað þungt (t.d. bók) ofan á. Látið þurrkast í viku eða lengur.

6. Þegar laufblöðin eru tilbúin skoðið þið þau og ræðið hvað hefur breyst.

7. Límið laufblöðin á stífan pappír og skrifið nafn plöntunnar og hvar laufið fannst.

8. Hengið myndirnar upp.

Aðrir möguleikar

Á vorin og á haustin er tilvalið að fara út og finna laufblöð af plöntum og trjám í nágrenni skólans.
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Árstíð: allar
Staður: skólastofa eða skólalóð
Tími: 60 mínútur
Efni og áhöld:  tölva

 myndavél
 minnislykill
 myndir af blómum
 límband

Námsþættir: plöntur, rannsókn, hreyfing, upplýsinga- og tæknimennt
Hæfni: nemendur

 læra að þekkja plöntur 
 þjálfa samskipti
 þjálfa samvinnu
 þjálfast í að lesa leiðbeiningar
 fá hreyfiþjálfun

1.3. Plöntuhlaupið

Nemendur læra plöntuheiti í gegnum leik.

Aðferð

1. Skoðið blóm sem er úti eða pottablóm sem er til í skólanum. Hvernig er stilkurinn, blómið 
sjálft og laufblöðin? Hvað eru laufblöðin mörg? Prófið að koma við þau. Er lykt af blómunum?

2. Hitið upp líkamann með æfingum t.d. með því að heilsa líkamspörtum (hné, olnbogi,  
mjöðm, tær o.s.frv.), kanínuhopp, fara á fjórar fætur, hoppa á öðrum fæti o.fl.

3. Útbúið myndir af blómunum, tvær af hverri tegund. Setjið myndirnar á mismunandi staði 
með góðu millibili, þetta er hægt að gera bæði úti og inni. Sýnið nemendum mynd af blómi. 
Nemendur leita að myndinni. Þegar þeir finna myndina koma þeir aftur til kennarans sem 
sýnir þeim aðra mynd og nemendur fara aftur af stað.

https://o.fl/
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4. Hægt er að gera leikinn erfiðari með því að vera með mynd sem sýnir bara stilkinn, blómið, 
laufblöðin eða svarthvíta mynd. Einnig er hægt að láta nemendur snerta blómið með lokuð 
augu eða finna lykt og finna síðan myndina af blóminu. Í staðinn fyrir að hlaupa er líka hægt 
að hoppa, skríða, valhoppa, taka hænuskref eða risaskref.

5. Farið í hreyfileik út frá útliti blómanna, t.d. telja hversu mörg laufblöð eru á blóminu og  
hoppa einu sinni fyrir hvert laufblað.

6. Hver nemandi fær teikningu af þremur tegundum af blómum og má ekki sýna hinum  
nemendum myndina. Nemendur ganga um og spjalla saman og lýsa blóminu sínu hver  
fyrir öðrum. Þeir eiga að finna alla sem eru með eins blóm, þá verða til þrír hópar, hver  
hópur er með sömu myndina.

7. Hver hópur leikur kyrrmynd af blóminu. Upplagt að taka mynd af hverjum hóp, skoða  
myndina og ræða.

Aðrir möguleikar

Með sömu aðferð má læra um önnur blóm, tré, runna, fugla eða hvað sem er. Tilvalið er að læra 
um plöntutegundir sem vaxa í íslenskri náttúru eins og birki, ætihvönn, brennisóley og baldursbrá.
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Árstíð: allar
Staður: skólastofa 
Tími: 45 mínútur
Efni og áhöld:  myndir af pottaplöntum með nöfnum þeirra

 pottaplöntur
 númeruð spjöld með stöfum

Námsþættir: skrift, hreyfing
Hæfni: nemendur

 læra um pottaplöntur í gegnum leik
 þjálfa samvinnu

1.4. Læra um pottaplöntur í gegnum leik
Nemendur læra nöfn á plöntum í gegnum leik.

Aðferð

1. Útvegið pottaplöntur og komið fyrir í skólastofunni. Merkið plönturnar með nafni þeirra.

2. Hver nemandi fær spjald með mynd af plöntu, allir eiga að kíkja á spjaldið sitt á sama tíma 
og mega ekki sýna sitt spjald. Nemendur eiga að finna plöntuna í skólastofunni og setjast við 
hana. Það verða 2–4 nemendur með hverja plöntu. Nemendur lesa nafnið á plöntunni og 
ræða hvernig hún lítur út.

3. Talningarleikur. Útbúið litla miða. Takið einn miða og skrifið R öðrum megin á hann og töluna 
1 hinum megin, takið annan miða og skrifið Ó öðrum megin og töluna 2 hinum megin og 
á þriðja miðann á að skrifa S öðrum megin og töluna 3 hinum megin. Leggið alla miðana 
á gólfið með tölunar upp. Raðið í rétta talnaröð, 1,2,3. Snúið miðunum við þá kemur upp 
nafnið á blóminu, RÓS. Það er hægt að gera eins með fleiri blómanöfn.

4. Minnisleikur. Skiptið nemendum í tvo hópa og myndið tvær raðir. Fyrir framan raðirnar er 
samstæðuspil með myndum af pottaplöntum. Sá fyrsti í röðinni snýr við tveimur spjöldum og 
reynir að finna samstæðu, ef það gengur ekki þá á næsti í röðinni að prófa og svo koll af kolli, 
þar til allar samstæðurnar eru fundnar.

Myndir af plöntum

Planta sem má borða

Eitruð planta

https://klb.mms.is/media/uploads/2020/12/17/ekki_eitrad.pdf
https://klb.mms.is/media/uploads/2020/12/17/Eitradar_plontur.pdf
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Árstíð: allar
Staður: skólastofa eða hvar sem er í skólanum
Tími: 30–40 mínútur
Efni og áhöld:  pottaplöntur

 heimskort
 pappír
 litir
 QR kóði
 snjalltæki

Námsþættir: lífbreytileiki, stærðfræði, hreyfing, myndlist
Hæfni: nemendur

 læra um ólík form laufblaða
 þjálfa rannsóknarvinnu
 fá hreyfiþjálfun

1.5. Í kringum jörðina með pottaplöntum

Lærdómsapp notað til þess að læra um plöntur.
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1.

2.

3.

4.

5.

Aðferð

1. Útbúið stærðfræðipúsl með því að nota lærdómsapp:

Að nota lærdómsapp

Ýttu á flipa þar sem stendur 
create app og finndu verkefni 
sem heitir „Group Puzzle“.

Opnaðu 

https://learningapps.org/ 
og skráðu þig inn.

Búðu til nýtt verkefni. Settu titil á það 
og mynd sem bakgrunn t.d. mynd af 
íslenskri plöntu eða pottaplöntu.  
Settu inn reikningsdæmi sem henta 
og svörin við þeim.

Dæmi: 

smellið hér

Vistaðu verkefnið þitt. Þú getur fundið  
fleiri verkefni í hægra horninu í möppu  
sem merkt er „My app“.

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/watch?v=psbow8s6a19
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2. Ræðið verkefnið.

3. Skoðið lærdómsappið og leysið það í sameiningu.

4. Skoðið myndina sem birtist, lýsið henni, spjallið um plöntuna og skoðið myndir af henni í 
blóma. Skoðið heimskort og finnið heimkynni plöntunnar. Lærið um upprunaland blómsins, 
hvar er það staðsett í heiminum og hvernig er fáni landsins? Skoðið fleiri blóm frá landinu, 
fugla og dýr.

5. Finnið plöntuna í skólanum. Búið til QR kóða með spurningum og setjið nálægt blóminu, t.d. 
hvaða dýr á sama heimkynni og plantan? Þegar búið er að finna út hvert dýrið er, þá á að 
ganga eins og dýrið aftur í stofuna.

6. Ræðið hvað þið hafið lært. Hver nemandi teiknar mynd af plöntunni eða mótar hana í leir.

Aðrir möguleikar

Hægt er að vinna verkefnið án þess að nota snjalltæki. Nemendur fá blað með heimskorti og teikna 
inn á kortið hvar upprunaland plöntunnar er. Hægt er að setja ýmislegt annað inn á kortið t.d. dýr 
sem tilheyra ákveðnum löndum. Þetta verkefni getur tekið eina kennslustund eða fleiri eftir því 
hversu ítarlega kennarar vilja vinna verkefnið.
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Árstíð: allar
Staður: skólastofa 
Tími: 30–40 mínútur
Efni og áhöld:  græðlingur, í stað þess að nota græðling má nota hvernig plöntu  
 sem er

 pappír
 litir
 stækkunargler

Námsþættir: umhverfismennt, tjáning, list, stærðfræði.
Hæfni: nemendur

 þjálfa rannsóknarvinnu og lýsa plöntum
 læra nöfn á plöntuhlutum
 nota ímyndunaraflið

1.6. Furðuplöntur

Gróðursetja græðling. Nemendur eiga að ímynda sér hvernig græðlingur 
gæti litið út þegar hann stækkar og teikna á blað.

Aðferð

1. Skoðið græðling og aðrar plöntur sem þið getið nálgast. Fræðist um mismunandi plöntuhluta, 
stilkinn, laufblöðin o.s.frv. Skoðið laufblöðin á plöntunni, lit, lögun, snertið varlega og finnið 
áferðina. Er hún mjúk, loðin, með æðar? Skoðið laufblaðið í smásjá eða með stækkunargleri.

2. Spyrjið nemendur hvernig græðlingurinn gæti orðið þegar hann stækkar.

3. Nemendur eiga að ímynda sér hvernig plantan verður þegar hún stækkar og hvað hún gæti 
heitið.

• Nemendur fá pappír og liti og teikna sína ímynduðu plöntu.
• Nemendur gefa plöntunni sinni nafn og merkja hana.
• Nemendur sýna hver öðrum myndirnar og segja nafnið á sinni plöntu.

4. Sýnið nemendum mynd af því hvernig græðlingurinn lítur út í fullri stærð.

5. Myndir nemenda eru hengdar upp á vegg.



23

1.7. Læra heiti á plöntum

Læra um plöntur með því að nota lærdómsapp og verkefnablað.

Árstíð: allar
Staður: skólastofa eða hvar sem er í skólanum
Tími: 45–90 mínútur
Efni og áhöld:  blýantur

 myndir af inniplöntum
 smarttafla

Námsþættir: tjáning, tungumál, umhverfismennt, stærðfræði, hreyfing
Hæfni: nemendur

 þjálfa skipulag
 þjálfast í talningu
 læra að þekkja stafi

Aðferð

1. Fræðsluappið Hengimann notað þar 
sem nemendur giska á stafi til að finna 
ákveðið orð. Orðið er nafn á plöntu. 
Stafirnir eru í röð og nemendur eiga að 
ýta á einn staf í einu. Nota skal þetta 
grunnform. Hægt er að breyta tungu-
málinu. Setjið inn mynd af plöntum og 
spurningar tengdar þeim. Til þess að 
breyta texta og mynd er farið inn  
í appið og ýtt á hlekkinn create similar 
app sem er neðst á síðunni. Hér  
er upplagt að setja inn myndir af  
íslenskum tegundum.

2. Nemendur fá vinnublað með myndum 
af plöntum og merkja hvaða plöntur 
eru í skólastofunni. 

https://learningapps.org/display?v=p1468w5ek19


POTTAPLÖNTUR Í 
LEIKSKÓLANUM 
Finndu plöntuna og merktu  

í viðeigandi hring þegar þú  

finnur hana. ( X )

Epipremnum aureum

Dracaena sp.

 Aloe sp.

 Pelargonium

 Sansevieria

 Plectranthus sp.

  Cyclamen

  Saintpaulia ionantha
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3. Svörin eru skoðuð í sameiningu og nöfnin á plöntunum eru sögð upphátt. Nemendur telja 
hvað þeir merktu við margar plöntur. Ef einhvern vantar að merkja við plöntu hjálpast allir að 
við að finna þær plöntur sem vantar.

Aðrir möguleikar

Upplagt er að læra um íslenskar plöntutegundir á sama hátt, útbúa verkefnablað með íslenskum 
plöntum og læra nöfnin á þeim. Fara í göngutúr með myndir af plöntum og merkja við hvaða plöntur 
þið finnið.

Hægt er að gera leikinn meira krefjandi með því að nemendur fái mynd af plöntuhluta í stað myndar 
af heilu blómi t.d. laufi, stilk eða blómi.
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1.8. Hvað felur sig í jörðinni? 

Nemendur fara út og ná í mold og kanna hvað leynist í henni t.d. plöntur 
og smádýr. Þeir búa til veggspjald með lífverum sem leynast í moldinni.

Árstíð: vor, sumar, haust
Staður: skólastofa og náttúrulegt umhverfi í nágrenni skólans
Tími: tvisvar hálfan dag
Efni og áhöld:  uppflettirit um dýr

 tímarit
 veggspjald
 skæri
 lím
 mold
 stækkunargler
 skóflur
 blómapottar
 myndavél
 sími með appinu Plant Snap

Námsþættir: tjáning, tungumál, náttúrufræði, stærðfræði, hreyfing, rannsókn
Hæfni: nemendur

 auka virðingu fyrir lífi og náttúru
 læra um dýr sem eru falin í náttúrulegu umhverfi  

 í nágrenni skólans eða á skólalóðinni

Aðferð

1. Útbúið fræðsluhorn:

Útbúið setkrók með fræðibókum og tímaritum um dýr, skordýr og plöntur. Nemendur skoða og 
ræða myndirnar. Hvaða dýr er hægt að finna í moldinni?

2. Veggspjaldsgerð:

Nemendur búa til veggspjald þar sem þeir teikna náttúrulegt umhverfi sem er bæði ofan- og 
neðanjarðar. Nemendur klippa út úr tímaritum myndir af plöntum og dýrum. Þau líma myndirnar á 
veggspjaldið sitt eftir því hvar plönturnar og dýrin búa. Upplagt er að ræða hvort þau hafi séð plönt-
urnar eða dýrin úti í garði, úti í sveit eða í villtri náttúru? Finnið nöfnin á dýrunum og plöntunum 
sem fara á veggspjaldið.
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3. Rannsakið jarðveg í skólastofunni:

Útvegið mold, það gæti verið mold af skólalóðinni eða úr garði í nágrenninu. Dreifið úr moldinni. 
Nemendur rannsaka moldina og nota öll skynfæri (snerta, lykta, skoða). Nemendur fá góðan tíma 
til þess að rannsaka hvað leynist í moldinni (lauf, rætur, greinar, skordýr). Sniðugt er að nota stækk-
unargler eða smásjá til þess að rannsaka moldina betur. Ræðið við börnin hvað þau sjá. Hvaða 
skordýr finna þau? Hvað skyldu þau borða? Hversu stór gætu þau orðið? Einnig er hægt að nota 
sigti til að sjá betur hvað er í moldinni.

4. Gönguferð um nærumhverfi:

Hafið meðferðis sigti, potta, skóflur, stækkunargler og snjallsímasmásjá. Nemendur taka myndir af 
því sem þeim finnst áhugavert í ferðinni. Hægt er að nota Plant Snap til þess að þekkja plöntur 
sem nemendur sjá.

5. Ræðið hvað börnunum fannst áhugavert, skoðið myndirnar sem þau tóku í gönguferðinni. 
Berið saman moldina frá skólalóðinni og mold sem þið finnið í göngunni, er eitthvað ólíkt?

6. Ræðið umgengni við plöntur og dýr.

Hægt er að endurtaka rannsóknina á mismunandi árstímum eða með ólíkum jarðvegi, eins og 
sandi, mýri, graslendi.

Aðrir möguleikar 

Skiptið nemendum í tvo eða þrjá hópa og rannsakið ólíkan jarðveg, hægt er að skoða jarðveg á skóla-
lóð, í garði eða skógi. Merkið svæðið sem ætlunin er að skoða t.d. með bandi (um einn fermetra). 
Áður en rannsóknin fer fram eiga nemendur að giska á hvað leynist í moldinni. Þau snerta, lykta af 
moldinni og hlusta jafnvel líka. Heyrist eitthvað í moldinni? Skoðið moldina með stækkunargleri eða 
snallsímasmásjá. Nemendur skrifa niður hvað þau finna, taka myndir eða teikna mynd. Að rannsókn 
lokinni koma þau aftur inn í skólastofuna og segja frá hvað þau fundu. Þau sýna myndir sem þau 
tóku og teikningar. Ræðið hvaða jarðvegur er bestur, í skógi, garði eða á skólalóð. Nemendur setja 
niðurstöður sínar á veggspjald.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fws.plantsnap2&hl=en
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1.9. Fræ lífsins 

Nemendur sá ólíkum fræjum og fylgjast með vaxtarferli frá fræi til plöntu 
og fræðast um mikilvægi plantna í daglegu lífi.

Árstíð: vor og sumar
Staður: skólastofa
Tími: klukkutími í senn í nokkur skipti
Efni og áhöld:  fræ t.d. úr paprikum eða baunafræ 

 pappír
 íspinnaprik
 blýantar
 eggjabakki
 bjölluvélmenni

Námsþættir: tjáning, tungumál, náttúrufræði, rannsókn
Hæfni: nemendur

 læra um fjölbreytileika plantna
 læra hvernig fræ umbreytist
 fræðast um hollar matarvenjur
 læra um hvernig bestu aðstæður plantna eru

Aðferð

1. Sýnið nemendum 
ýmsar tegundir af 
grænmeti og ávöxtum, 
skoðið og segið hvað 
tegundirnar heita. 
Finnið fræin í þeim og 
ræðið að plöntur séu 
ólíkar en fræin hafa 
alltaf sama hlutverk, 
að búa til nýja plöntu.
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2. Brjótið saman blómapott úr dagblaði. Nemendur sá fræjum í blómapottinn og merkja með 
íspinnapriki. 

1.

4.

7. 8. 9. 10.

11. 12. 13.

16.

17. 18.

15.14.

5. 6.

2. 3.
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3. Ræðið hvort fræið muni verða að plöntu og hvaða aðstæður séu bestar fyrir plöntuna.

4. Fylgist með hvernig plantan þroskast og skráið niður. Ef eitthvað ætilegt vex að lokum er um 
að gera að njóta uppskerunnar saman.

5. Ef skólinn á bjölluvélmenni (bee bots) þá er hægt að forrita bjölluna þannig að hún fari á 
milli staða og á hverjum stað svara nemendur spurningum um plöntur.

6. Ræðið hlutverk plantna í okkar daglega lífi, hlutverk þeirra í matarframleiðslu og hollustu 
þeirra.

Myndaalbúm

https://latvia.exposure.co/sow-eat-recycle-repeat
https://latvia.exposure.co/sow-eat-recycle-repeat


32

1.10. Hvað þurfa plöntur? 

Árstíð: vor, sumar, haust
Staður: skólastofa og skólalóð
Tími: 3x45 mínútur
Efni og áhöld:  kort af skólalóðinni

 blýantur
 pappír
 reglustika
 ílát til að taka sýni
 lítil skófla
 smásjá
 myndavél

Námsþættir: tjáning, tungumál, náttúrufræði, rannsókn, hreyfing
Hæfni: nemendur

 átta sig á fjölbreytileika plantna og nauðsynlegum skilyrðum  
 svo þær geti vaxið og dafnað.
 þjálfa rannsóknar- og ályktunarhæfni
 þjálfast í kortalestri
 þjálfast í að mæla með reglustiku
 þjálfast í notkun á smásjá

Plöntur þurfa ólík vaxtarskilyrði. Plöntur eins og túnfíflar eru með breið blöð og vaxa vel á 
göngustígum, melgresi þrífst vel í sendnum jarðvegi en margar plöntur þurfa jarðveg sem 
er mjög næringarríkur.

Aðferð
1. Nemendur fá kort af skólalóðinni þar sem búið er að merkja inn helstu plöntur.

2. Nemendur fara út, finna plönturnar og kanna aðstæður í kringum eina þeirra: Hvert er hita-
stigið? Er jarðvegurinn rakur? Er birta eða skuggi? Er jarðvegurinn næringarríkur eða ekki? 

3. Nemendur gera rannsókn á algengri plöntu eins og t.d. túnfífli. Hægt er að skoða ólík vaxtar-
skilyrði og skoða fífil sem vex í sól annars vegar og skugga hins vegar. Mælið stilkinn og  
skráið lengd. Er hægt að draga ályktun af mælingunni? Hvort þrífst túnfífill betur í sól eða 
skugga? Ef jarðvegurinn er mjög þurr, þá vex túnfífill í sól hægar en túnfífill í skugga.
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4. Finnið plöntur á skólalóðinni sem eru með ólík vaxtarskilyrði. Takið myndir af þeim og búið til 
veggspjald með ólíkum plöntum og ólíkum vaxtarstað.

5. Safnið saman jarðvegi á ólíkum stöðum og skoðið hann í smásjá.

6. Sáið fræi í ólíkan jarðveg og skoðið í hvernig jarðvegi plantan þrífst best.
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Aðferð

1. Útbúið tólf stöðvar (sjá lýsingu hér neðar).

2. Skiptið nemendum í tvo hópa, (t.d. með því að draga ýmist rautt eða blátt spjald úr poka). 
Báðir hópar byrja á stöð númer eitt. Annar hópurinn fer svo á stöðvar númer 2–6 og hinn á 
stöðvar númer 7–11.

Stöð eitt: Nemendur finna bréf fá álfi, kennari eða nemandi les bréfið.

1.11. Álfaþrautin

Stöðvavinna sem fjallar um plöntur.

Árstíð: allar
Staður: skólalóð eða skógur
Tími: 60 mínútur
Efni og áhöld:  bréf frá álfi sem býr á skólalóðinni

 spjald með upplýsingum á hverri stöð
 poki með táknum fyrir hópaskiptingu
 poki með hlutum úr náttúrunni
 5–6 bönd til þess að binda fyrir augu
 ruslapoki
 stækkunargler eða smásjá
 snæri
 litlir blómapottar
 mold
 vatn
 fræ
 falinn fjársjóður

Námsþættir: tjáning, tungumál, náttúrufræði, hreyfing
Hæfni: nemendur

 kynnast ólíkum aðferðum til að læra um náttúruna
 læra góða umgengni við náttúru 
 þjálfa þrautalausn og sköpun
 þjálfa félagsfærni



Ég er álfur sem bý með vinum mínum í steini á skólalóðinni. 

Ég er lítill og hleyp svo hratt að það er mjög erfitt að sjá mig. 

Ég veit að krakkarnir og kennararnir í skólanum hugsa vel um 

umhverfið. Það er góð hugmynd að rækta plöntur og tré, svo 

er líka frábært að passa að henda ekki rusli á jörðina heldur 

flokka það á réttan stað. Mig langar til að bjóða ykkur að 

gerast umhverfisverðir. En þá þurfið þið að leysa krefjandi 

verkefni, þegar þið eruð búin að leysa það þá fáið þið um-

hverfisverðlaun. Vonandi haldið þið áfram að hugsa vel um 

náttúruna og jörðina okkar.
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Stöð 2: Haldist í hendur og myndið hring sem á að tákna jörðina. Nefnið hluti sem við getum gert 
til þess að vernda hana. Farið hoppandi á næstu stöð.

Stöð 3: Kíkið í kringum ykkur og finnið hluti sem tilheyra ekki náttúrunni.

Stöð 4 (við tré): Lýsið trénu (er það hátt, stutt, stórt, lítið, breitt eða mjótt? Hefur það lauf eða  
nálar, hvernig lítur börkurinn út og hvernig er að koma við hann?). Hvað þarf tré til þess að stækka? 
Þakkaðu trénu fyrir að búa til súrefni fyrir okkur mannfólkið og öll hin dýrin. Farið á næstu stöð eins 
og fugl.

Stöð 5: (poki með könglum, laufblöðum, berki, greinum o.s.frv.). Farið með höndina ofan í pokann 
og reynið að finna og segja frá hvað er ofan í pokanum. Farið á næstu stöð eins og kanínur.

Stöð 6: (bakki með fræjum, mold, vatni og litlum blómapotti). Nefnið alla hlutina með nafni og sýnið 
hvernig á að nota þá. Farið á næstu stöð tvö og tvö, annað með bundið fyrir augun og hitt leiðir.

Stöð 7: Snúið til hægri. Hvað sjáið þið? Nefnið fimm hluti sem þið sjáið. Farið á næstu stöð syngjandi.

Stöð 8: (við, eða með mynd af, moltutunnu). Útskýrið hvað moltutunna er. Nefnið fimm hluti sem 
mega fara í hana. Farið á næstu stöð gangandi á tánum.

Stöð 9: (ílát með hlutum sem notuð eru til þess að rannsaka náttúruna). Nefnið hlutina og segið 
til hvers þeir eru notaðir. Farið á næstu stöð og haldist í hendur.

Stöð 10: (bindið reipi á milli nokkurra trjáa í mittishæð nemenda). Haldið í reipið með augun lokuð 
og fylgið reipinu á enda, það má alls ekki sleppa reipinu. Farið að stóru tré og þykist vera tröll.

Stöð 11: Þegar allir hafa safnast saman á stöðina ræðið þið hvað ykkur fannst skemmtilegast að gera 
og syngið söng um náttúruna.

3. Til að klára kennslustundina er hægt að segja börnunum að þeim hafi tekist að leysa allar 
þrautirnar mjög vel og að þau séu flottir náttúruverndarar. Nú mega þau skoða í kringum sig 
og athuga hvort þau finni falinn fjársjóð. Verðlaunin geta verið hvað sem er en tilvalið er að 
hafa eitthvað sem tengist náttúrunni eins og fallegan stein eða fjöður.
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1.12. Blómabúðin

Nemendur leika sér í blómabúð, þjálfa samvinnu, skrifa, reikna og læra 
nöfn á inniplöntum.

 
 
 

Árstíð: allar
Staður: skólastofa
Tími: 60 mínútur
Efni og áhöld:  myndir af inniplöntum

 pappír
 blýantar

Námsþættir: tjáning, tungumál, náttúrufræði, stærðfræði
Hæfni: nemendur

 þjálfa félagsfærni
 æfa lestur
 þjálfa skrift og reikning
 læra með leik
 þjálfast í að útskýra
 þjálfa samvinnu

sjá myndaspjöld

Aðferð
1. Skoðið myndir af plöntum og finnið nöfnin á þeim.

2. Nemendur búa til blómabúð. Byrjið á því að skreyta búðina, mála mynd með blómum og 
hengið upp, merkið búðina o.s.frv. Prentið út spjöld með myndum af blómunum og setjið 
nafn plöntunnar við hverja mynd.

3. Hver nemandi býr til reikningsdæmi og leggur við plönturnar sem eru til sölu. Til dæmis að 
nemandi skrifar 2+5 og setur það við mynd af kaktus.

4. Einn er starfsmaður búðarinnar, meðan hinir eru viðskiptavinir. Þau skiptast á að vinna í 
búðinni.

5. Viðskiptavinir koma í búðina og velja sér blóm. Afgreiðslumaðurinn mælir með blómum og 
reynir að finna blóm sem henta. Hægt er að gefa hverjum viðskiptavini mynd af plöntu sem 
er seld í búðinni. Viðskiptavinurinn verður að lýsa plöntunni án þess að sýna afgreiðslumann-
inum myndina. Afgreiðslumaðurinn á að finna út hvaða plöntu hann er með á spjaldinu.

6. Áður en viðskiptavinurinn fær að kaupa plöntuna, þarf að leysa reikningsdæmið sem er  
við plöntuna. Ef svarið er ekki rétt, þarf að reikna aftur. Þegar rétt svar hefur verið fundið  

Eitraðar plöntur 1. hluti
Eitraðar plöntur 2. hluti 

Ekki eitraðar plöntur 1. hluti
Ekki eitraðar plöntur 2. hluti

https://klb.mms.is/media/uploads/2020/12/17/Eitradar.pdf
https://klb.mms.is/media/uploads/2020/12/17/Eitradar2.pdf
https://static1.squarespace.com/static/565c5b2fe4b0acafe1291ede/t/5e3c1b0dc9aae53880fa4ab0/1580997435790/m2.pdf
https://klb.mms.is/media/uploads/2020/12/17/ekki_eitrad.pdf
https://static1.squarespace.com/static/565c5b2fe4b0acafe1291ede/t/5e3c190407c3c237aec0972a/1580996940570/mm1.pdf
https://klb.mms.is/media/uploads/2020/12/17/ekki_eitrad2.pdf


38

á viðskiptavinurinn að gera einhverja hreyfingu. T.d. ef rétta svarið er 5, þá á hann að hoppa 
fimm sinnum.

Aðrir möguleikar 
1. Hægt er að setja fána við hverja plöntu sem segir til um upprunaland hennar. 

2. Nýta leikinn til þess að læra nöfn á íslenskum plöntum, teikna myndir af íslenskum plöntum 
og hafa í búðinni.
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2.
2.1. Að rækta papriku

Nemendur rækta papriku frá fræi og fylgjast með ræktunarferlinu.

 
 
 

Árstíð: vor
Staður: skólastofa eða skólalóð
Tími: allt að fimm mánuðir
Efni og áhöld:  paprika

 heimskort
 eldhúshnífur
 eldhúspappír
 vatn (kalt og heitt)
 töfrasproti
 skeið eða sleif
 rammi
 kökumót 
 pappi til að búa til spil
 hráefni til að skreyta spilin
 oddhvasst verkfæri
 skæri
 plastflöskur
 gegnsær plastpoki
 mold
 vatnskanna
 reglustika
 penni og pappír (eða tölva/spjaldtölva/sími)
 tölva/spjaldtölva/sími til að finna upplýsingar, taka myndir,  

 skoða myndir og horfa á myndbönd
 smásjá

Námsþættir: náttúrufræði, umhverfisfræðsla, hreyfing, listkennsla
Hæfni: nemendur

 læra um hringrás plantna
 þroska sköpun og listræna hæfileika
 þjálfast í notkun snjalltækja
 læra um endurvinnslu
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Aðferð
 
1. Sýnið myndir og myndbönd af paprikum. Skoðið ólíkar paprikur, leyfið nemendum að 

smakka, spyrjið hvort þeim líki bragðið af þeim. Skoðið á korti hvar þær vaxa.

2. Skerið papriku í tvennt og takið fræin úr. Leggið fræin á eldhúspappír og leyfið þeim að þorna.

3. Búið til fræköku: Notið afgangsblöð eða eldhúspappír (ekki nota dagblöð því blekið gæti farið 
í plöntuna). Pappírinn er rifinn og settur í skál með heitu vatni, hrærið í blöndunni með töfra-
sprota þannig að úr verði pappamassi. Takið ramma og setjið hann á bökunarplötu. Raðið 
kökuformum inn í rammann. Setjið pappamassann í formin með skeið og nokkur paprikufræ 
í hvert form og leyfið að þorna. Hægt er að setja matarlit í frækökuna með því að setja hann 
saman við pappamassablönduna. 

4. Búið til merkisspjald: Endilega notið endurunninn pappír, skreytið að vild og merkið með 
nafni. Frækaka og merkisspjald getur verið flott gjöf.

5. Búið til blómapotta úr gömlum plastflöskum með því að klippa þær í tvennt og stinga lítil göt 
á botninn. Skreytið að vild.

6. Setjið frækökurnar í mold. Til að sjá ræturnar byrja að myndast má setja moldina með fræj-
unum í glæran plastpoka.

7. Vökvið reglulega. Hægt er að skipuleggja hver á að vökva í hverri viku.

8. Fylgist reglulega með því hvernig fræið breytist og fer að spíra. Skráið hjá ykkur ferlið og takið 
myndir. Skoðið með stækkunargleri.
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Aðrir möguleikar

1. Hægt er að sá öðrum frætegundum og bera saman vaxtarferlið. 

2. Segið nemendum sögu um papriku, hvernig hún vex frá fræi til plöntu.

3. Nemendur standa í hring. Hver nemendi fær eitt orð sem er notað í sögunni. Í hvert 
skipti sem nemandinn heyrir orðið sitt í sögunni þarf hann að hlaupa einn hring. Nokkrir 
nemendur geta verið með sama orðið.

4. Raðið spjöldum í rétta röð t.d. ef nemendur eru að læra nöfn á plöntum, þá fær hver 
nemandi spjald með einum staf, síðan eiga þau að raða sér í röð þannig að þau geti 
stafað nafn plöntunnar.

5. Samstæðuspil með hreyfingu. Skiptið nemendum í tvo hópa og myndið tvær raðir. 
Nemendur fá annan hluta samstæðunnar en hinn er lagður á hvolf á gólfið nokkrum 
metrum frá röðinni. Sá sem er fyrstur í röðinni, flettir upp fyrsta spjaldinu, hleypur af 
stað, snýr öðru spjaldi við og allir í liðinu fá að sjá. Ef nemandinn fær samstæðu þá 
eru spjöldin lögð til hliðar, ef ekki, þá er þeim snúið aftur við og næsti fær að hlaupa. 
Leikurinn heldur áfram þangað til annað liðið er búið að finna allar samstæðurnar, það 
lið vinnur leikinn.

6. Nemendur standa í hring. Allir fá eina mynd úr samstæðu með mynd af plöntu. Kallið 
upp nafn á einni plöntu sem er á samstæðunum t.d. blómkál þá eiga þeir tveir sem eru 
með mynd af blómkáli að hlaupa einn hring í kringum hringinn og fara aftur á sinn stað. 
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2.2. Baunamaraþonið

Nemendur læra um plöntur og matarframleiðslu með því að sá baunum og 
fylgjast með ræktunarferli þeirra.
 
 
 Árstíð: vetur og vor

Staður: skólalóð
Tími: fjórir til fimm mánuðir
Efni og áhöld:  nokkrir glærir plastpokar

 pappapottar
 merkipennar
 mold (molta)
 baunir

Námsþættir: náttúrufræði, umhverfisfræðsla, upplýsinga- og tæknimennt
Hæfni: nemendur

 kynnast ræktunarferli plöntu
 læra hverjar þarfir plantna eru
 þjálfast í því að rækta plöntu heima
 læra að hugsa um plöntur
 þjálfast í að greina gögn og komast að niðurstöðu

Aðferð

1. Nemendur ásamt kennara finna upplýsingar á veraldarvefnum um baunir. Hægt er að ræða 
hversu margar tegundir af baunum eru til, hvað við græðum á því að borða baunir, hvort  
eitthvað sé slæmt við það að borða baunir og hvað það taki langan tíma að rækta baunir. 
Einnig er hægt að sýna myndbönd sem fjalla um baunir.

Hægt er að horfa á myndbönd um baunir t.d: 

Myndband 1
Myndband 2 
Myndband 3

https://www.youtube.com/watch?v=pg92cspLy0I
https://www.youtube.com/watch?v=iZMjBO6A7AE
https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI
https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI
https://www.youtube.com/watch?v=pg92cspLy0I
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2. Smakkið mat með baunum. Gerið könnun á því hverjum finnist baunir góðar og hverjum 
ekki. 

3. Búið til hugarkort um það hvað þarf til þess að rækta baun og hvernig er hægt að hugsa vel 
um plöntuna. Hægt er að gera hugarkort á pappír eða nota forrit sem til eru á netinu.

4. Undirbúið allt sem þarf til að sá bauninni.

5. Hugsið reglulega um baunirnar og skrá niður ferlið:

• sáning
• þegar rætur verða sjáanlegar
• kímblöð byrja að myndast
• smáplantan sett í mold
• fyrstu laufin myndast
• blómaknúppar opnast
• baun myndast og byrjar að þroskast
• mælið vöxtinn einu sinni í viku og skráið hversu lengi

6. Farið yfir vaxtarferli plöntunnar. Ræðið hvað þarf að gera til þess að planta þroskist vel, t.d. má 
ekki vökva of mikið eða lítið.

Myndaalbúm

https://latvia.exposure.co/vai-pupas-izaugs
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Aðrir möguleikar

1. Kannið mismunandi jarðveg og athugið hvaða áhrif það hefur á vöxt plöntunnar. Hægt er t.d. 
að prófa mold sem er keypt, moltumold og frjóvgaða mold sem er bætt með t.d. hæsnaskít. 
Nemendur skoða moldina, áferð, lykt og lit. Notið smásjá til að skoða hana betur. Sáið fræi í 
ólíkar moldartegundir og skráið hvort það sé einhver munur. Hvaða mold er best til þess að 
rækta mat?

2. Rannsakið mun á milli frætegunda, sáið nokkrum tegundum í pott og merkið. Skráið niður 
ferlið, t.d. muninn á því hversu hratt plantan vex. Ræðið af hverju þessi munur er.
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2.3. Síbreytileg náttúra

 
 
 Árstíð: frá hausti til vors

Staður: skólalóð, garður í nágrenni, skólastofa
Tími: tvær kennslustundir á mánuði á meðan á verkefninu stendur
Efni og áhöld:  myndavél

 skjávarpi
 blómapottar
 merkispjöld
 mold
 laukar

Námsþættir: náttúrufræði, umhverfisfræðsla
Hæfni: nemendur

 kynnast því hvernig plöntur dafna frá hausti fram á vor
 skoða hvaða plöntur lifa veturinn af
 skoða hvaða plöntur koma fyrst upp úr moldinni
 læra hvað planta þarf til þess að vaxa og dafna

Aðferð

1. Farið í reglulegar gönguferðir á grænt svæði í nágrenni skólans. Fylgist með hvernig svæðið 
breytist eftir árstíðum. Gott að fara í gönguferð aðra hverja viku, þá sést vel hvernig gróðurinn 
breytist og þróast. Takið myndir og skoðið á skjá í skólastofunni. Ræðið það sem þið sáuð í 
ferðinni. Hvers konar plöntur voru þar? Hvaða liti sáuð þið? Voru plönturnar ungar eða þrosk-
aðar? Takið saman niðurstöður t.d. geta nemendur teiknað myndir eða gert líkan af breyting-
unum.

2. Nemendur gróðursetja haustlauka, vorlauka eða annars konar lauka eins og hvítlauk, rauð-
lauk, skalottlauk. Plastflaska skorin í tvennt er tilvalinn blómapottur. Gróðursetjið laukana bæði 
inni og úti. Fylgist með hvernig plönturnar vaxa og þroskast. Skráið niður þegar plönturnar 
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koma fyrst upp úr moldinni. Takið mynd og skráið þegar plönturnar spíra. Ræðið hvers vegna 
þær vaxa mishratt.

3. Að lokum er allt vaxtarferli plöntunnar skoðað með því að kíkja á myndirnar sem voru teikn-
aðar á tímabilinu. Ræðið breytingarnar sem urðu á meðan verkefnið var í gangi. Hvaða 
breytingar urðu á græna svæðinu eftir árstímum og hvernig þroskuðust plönturnar sem voru 
gróðursettar inni í skólastofunni? Hvaða áhrif hafa ólíkar aðstæður á vöxt plantna og hver er 
munurinn á plöntum sem voru gróðursettar inni eða úti? Hvernig getum við notað plönt-
urnar?

2.4. Blóm og skordýr

Nemendur læra um plöntur og skordýr með fjölbreyttum aðferðum.

Árstíð: allar
Staður: skólastofa og skólalóð eða náttúrusvæði í nágrenninu
Tími: Einn til tveir mánuðir
Efni og áhöld:  fræ

 pappír
 lím
 merkipennar
 blómapottar
 mold
 smarttafla eða annars konar tafla
 skæri
 garn
 grisja
 saga E. Carle the very hungry caterpillar
 Monkey Jam eða svipuð öpp
 litaður pappír, límband sem límir báðum megin, party blowout
 steinar, svört og rauð akríl málning

Námsþættir: tjáning og tungumál, umhverfismennt, stærðfræði,  
 hreyfing, list- og verkgreinar
Hæfni: nemendur

 kynnast þróun frá fræi til plöntu, fylgjast með vexti  
 og þroska plöntunnar
 læra nöfn á plöntuhlutum
 skoða hvernig skordýr og plöntur vinna saman
 afla sér þekkingar um fiðrildi, bjöllur, humlur, hunangsflugur  

 og blaðlýs
 læra um lífsferil fiðrildis og skoða hvað þau borða



49

Aðferð

1. Að rækta plöntur

1.1. Búið til lærdómsapp þar sem tengja á saman myndir af plöntuhlutum og nöfn á 
þeim (stilkur, lauf o.s.frv.). Notið appið hér fyrir neðan sem sniðmát. 

Dæmi um app (á eistnesku)
Til að breyta appinu ýtið þið á hlekkinn Create similar App sem er neðarlega á 
síðunni.

Einnig er hægt að láta nemendur klippa út mynd af plöntum (prentuð mynd, mynd úr 
blaði eða mynd sem nemendur teikna sjálfir), skrifa nöfn á plöntuhlutunum og tengja 
mynd og nafn.

1.2. Útvegið fræ (t.d. sólblóm, Marigold, Calendula) og skoðið með nemendum lögun 
þeirra, stærð, lit o.s.frv. Límið fræin á karton, skrifið nafn plöntunnar, teiknið mynd af 
henni og gerið stutta lýsingu á henni. 

1.3. Sáið fræjum í mold í litlum potti eða bakka.

1.4. Þegar spírur stingast upp úr moldinni og plönturnar fara að vaxa þarf að setja þær 
í stærri pott. Ræðið af hverju þarf að setja plöntur í stærri pott. Ræðið tilgang og mikil-
vægi plantna í okkar daglega lífi.

1.5. Skráið reglulega hvernig plönturnar vaxa og þroskast. Veljið eina plöntu af hverri 
tegund og mælið reglulega t.d. á tveggja vikna fresti. Mælið plöntuna með bandi í hvert 
skipti, límið bandið á blað og skrifið hvenær það var mælt. Þannig er hægt að fylgjast 
með vexti plöntunnar. 

1.6. Ef aðstæður leyfa má setja plönturnar út í garð og fylgjast með vexti þeirra þar. 
Nemendur geta tekið blóm eða kryddjurtir með sér heim þegar farið er í sumarfrí.

2. Kynning á skordýrum

2.1. Búið til hugarkort: Hvaða skordýr þekkið þið? Stafið nöfn þeirra og skrifið þau niður 
á töflu. Ræðið hvort skordýr hjálpi, skaði eða hafi engin áhrif á plöntur. 
2.2. Segið frá skordýrum sem hjálpa plöntum eins og fiðrildum, blaðlúsum, bjöllum, 
býflugum o.s.frv. Gerið hugarkort: Hvað vitið þið um skordýr? Bætið við upplýsingum 
með því að skoða bækur um skordýr eða fá upplýsingar á netinu.
2.3. Búið til lærdómsapp þar sem nemendur tengja saman líkamshluta skordýrs og 
nöfn þeirra (höfuð, fætur, vængir o.s.frv.). Einnig er hægt að klippa út mynd af plöntum 
(mynd úr blaði eða sem nemendur teikna sjálfir) og skrifa nöfnin á plöntuhlutunum og 
tengja mynd og nafn.

https://learningapps.org/display?v=pdrtt2rec19
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Head

Thorax

Abdomen

Two tentacles

Six legs, 
attached to thorax

If having wings, 
then usually four. 
Only �ies and
mosquitos have 
two wings

3. Búið til listaverk eða líkan af skordýri. Til dæmis líma blóm og laufblöð á pappír sem mynda 
smádýr.

4. Einn nemandi leikur hoppandi könguló sem reynir að ná í skordýr. Ef köngulóin snertir  
einhvern má hann ekki hreyfa sig fyrr en annað skordýr kemur til bjargar (þetta getur verið 
einföld snerting eða að skríða á milli fóta þeirra).

5. Hlustið á söguna um svöngu lirfuna (The hungry catepillar). Búið til teiknimyndasögu með 
því að nota MonkeyJam eða svipuð öpp. Hægt er að búa til sögupersónurnar úr leir, taka 
upp senur og setja síðan söguna saman.

6. Farið á grænt svæði og reynið að finna lífveru á laufblöðum. Takið myndir af skordýrum 
sem þið sjáið, prentið út og hengið upp á veggi í skólastofunni.

7. Ræðið hvernig fiðrildi sjúga blómasykur úr blómum. Tengið umræðuna við plönturnar sem 
þið gróðursettuð.

8. Búið til fiðrildi með rana. Nemendur móta fiðrildi í pappír, skreyti það og klippi út. Límið 
partýflautu á fiðrildið. Sýnið hvernig partýflautan líkist því hvernig rani fiðrildisins virkar.

9. Búið til bjöllu með því að nota stein og rauða og svarta málningu.

10. Eltingaleikur með bjöllum og blaðlúsum. Skiptið nemendum í tvo hópa, bjöllur og blaðlýs. 
Búið til tvær stöðvar með 15 metra millibili, það má ekki klukka neinn sem er inn í stöð-
inni. Stjórnandi kallar upp staðreynd um plöntur eða skordýr. Ef staðreyndin er rétt  
eiga bjöllurnar að elta blaðlýsnar, ef staðreyndir er röng eiga blaðlýsnar að elta bjöllurnar.  
Ef bjalla nær blaðlús þá breytist hún í bjöllu og öfugt.

Tveir fálmarar

Sex leggir,  
fastir við frambol

Ef skordýr hafa vængi  
eru þeir oftast fjórir

Höfuð

Frambolur

Afturbolur
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11. Búið til leikrit. Nemendur geta leikið ólík blóm, bjöllur, blaðlýs, köngulær. Hægt er að búa til 
búninga í listgreinatímum og skrifa sögu með nemendum.
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2.5. Unnið með moltu

Búa til moltu innandyra með haugormum, læra um hringrás fæðu með því 
að gefa ánamöðkum lífræna afganga sem umbreytast í moltu.

 
 
 Árstíð: allar

Staður: skólastofa
Tími: eitt skólaár
Efni og áhöld:  myndavél

 plastbox (a.m.k. 40–60 lítrar) með loki og bakki undir
 ánamaðkar
 dagblöð
 bylgjupappír
 borvél 
 stækkunargler
 tilraunaglas

Námsþættir: náttúrufræði, umhverfisfræðsla
Hæfni: nemendur

 fræðast um ánamaðka
 læra hvernig ánamaðkar hjálpa til við að breyta matarafgöngum í moltu
 læra um mikilvægi og hlutverk ánamaðka í náttúrunni

Aðferð

1. Skoðið bækur eða leitið á netinu til þess að fræðast um ánamaðka 
(t.d. skoða þetta).

2. Setjið göt á botninn, hliðarnar og lokið á plastboxinu. Setjið dagblöð í botninn, mold yfir og að 
lokum setjið þið maðkana í moldina.

3. Gefið möðkunum reglulega matarleifar úr eldhúsinu eins og grænmeti, eggjaskurn, kaffikorg, 
te o.fl. Það má líka setja lauf, gras, pappír og bylgjupappa, eggjabakka. Forðist að gefa þeim 
mat eins og kjöt, fisk, korn og mjólkurvörur, sítrusávexti, lauk og hvítlauk. Ekki gefa þeim of 
mikið, þá er hætta á að flugur láti sjá sig.

4. Skráið niður ferlið (alla vega einu sinni í viku) og takið myndir reglulega. Skrifið niður hvenær 
þið gefið ánamöðkunum og takið mynd fyrir og eftir. Reynið að finna út hvaða mat þeim líkar 
best við.

5. Passið að moltan sé alltaf nægjanlega rök.

https://o.fl/
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6. Metið verkefnið með því að:

• Gera hugtakakort um hringrás fæðunnar og hlutverk ánamaðkanna. Gott er að gera það 
bæði fyrir og eftir verkefnið til að sjá hvað nemendur hafa lært á ferlinu.

• Ræða hvað nemendum þótti skemmtilegt og hvað ekki? Hægt er að gera könnun þar 
sem nemendur nota broskall eða fýlukall. 
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2.6. Ræktun túlipana – vorboðinn ljúfi

Skoða hvernig túlipanar vaxa frá lauk í blómstrandi blóm. Nemendur fræð-
ast um Holland, land túlipananna, og fleira sem tengist túlipönum.

 
 
 

Aðferð
Segið nemendum sögu:
„Sagan segir að í Hollandi fyrir um 400 árum tilbað fólk túlipana vegna fegurðar. Þeir voru mjög eftirsóttir og var 
hægt að græða mikinn pening á því að rækta og selja túlipanalauka. Túlipanategundin Semper Agustus var ein af 
dýrustu blómategundum sögunnar. Allir vildu eignast hana vegna fegurðar auk þess sem hún var mjög sjaldgæf. 
Árið 1937 kostaði einn laukur af Semper August 10.000 gullpeninga sem var sama verð og flott hús kostaði á besta 
stað í Amsterdam.“

Árstíð: haust til vors
Staður: skólastofa
Undirbúningur: gott að velja lauka sem blómstra snemma og geyma laukana  
 í bréfpoka í kæli í 12 vikur áður en þeir eru settir í mold
Efni og áhöld:  mold

 blómapottar
 stækkunargler
 teikning af túlipanalauk
 myndband af vexti túlipana
 pappír
 blýantar og litir
 málband
 myndir eða myndbönd af túlipönum
 myndavél til þess að taka myndir heima

Námsþættir: tjáning og málnotkun, umhverfisfræðsla, hreyfing,  
 list og verkgreinakennsla
Hæfni: nemendur

 þjálfast í að planta túlipanalaukum og hugsa um plöntu
 rannsaka og mæla
 læra að þekkja ólíka túlipana
 kynnast skapandi ferli
 þjálfa skrift
 þjálfa samvinnu og umræður
 þjálfast í að kynna verkefni
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Scales

Roots

Flower bud

Basal Stem

1. Nemendur skoða kort af Evrópu og finna Holland og Amsterdam. Skoðið myndir frá Hollandi 
og plöntum sem vaxa þar.

2. Skoðið túlipanalauk og skerið hann í tvennt. Skoðið laukinn með stækkunargleri. Skoðið 
myndina hér á síðunni og finnið nöfn á pörtum lauksins. Teiknið laukinn með blýanti. 

3. Hver nemandi fær blómapott, mold og lauk. Sýnið nemendum hvernig á að gróðursetja 
laukinn. Hver nemandi setur lauk í sinn pott og merkir með sínu nafni. Ræðið hvað planta 
þarf til þess að vaxa.

4. Skoðið myndband af vexti túlipana. Ræðið af hverju túlipanar opnast á morgnana og lokast  
á kvöldin. Ræðið hvernig birtan breytist ásamt hitastigi og raka.

5. Mælið vöxt túlipanans vikulega með bandi. Límið bandið eftir hverja mælingu á blað og setjið 
dagsetninguna við. Þegar búið er að skrá í nokkrar vikur ræðið þið af hverju sumar plöntur 
vaxa hraðar og verða stærri en aðrar.

6. Skoðið mismunandi túlipana í görðum í nágrenninu og skoðið ólíkan lit þeirra, hver litur hefur 
sitt nafn. Af hverju eru túlipanar kallaðir vorboðar? Skrifið hugleiðingar og myndir á plakat og 
setjið upp á vegg.

7. Nemendur teikna túlípana með vatnslitum. Skrifið nöfnin á túlipönunum á myndina.  
Nemendur kynna myndina sína fyrir hópnum.

8. Þegar græn blöð eru komin upp úr moldinni, mega nemendur taka túlipanana með heim  
og leyfa þeim að vaxa þar. Þetta gæti verið góð gjöf t.d. á mæðra-, konu- eða bóndadegi. 

9. Þegar túlipaninn fer að blómstra heima tekur nemandinn mynd af honum. Kennarinn fær 
myndirnar frá nemendum og allir skoða myndirnar saman.

Lauklög

Stilkur

Rætur

Blómakúpur
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Aðferð
1. Hugarflug með nemendum um hvað fuglar éta:

• Hvað éta fuglar?
• Éta allir fuglar það sama? 
• Éta þeir eins mat allt árið? 
• Hvernig lifa fuglar af veturinn? 
• Getum við hjálpað fuglum sem búa hér allt árið að lifa veturinn af?
• Geta fuglar étið það sama og við?
• Getum við búið til mat fyrir fugla? 
• Hvaða matur er hættulegur fyrir fugla? (saltur, kryddaður, eitraður o.s.frv. jafnvel brauð 

getur verið vont í stórum skömmtum en það getur valdið næringarskorti).
2. Tveir nemendur vinna saman. Þeir velja sér einn fugl og finna upplýsingar um hann á netinu 

eða í bókum. Nemendur teikna mynd af fuglinum og skrifa niður hvað þeir lærðu um fuglinn. 
Nemendur kynna verkefnið fyrir hópnum. 

2.7. Að búa til fuglafóður

Nemendur rannsaka fugla og næringu þeirra. Skoða og ræða matarsóun 
heima og í skólanum. Nemendur búa til sitt eigið fuglafóður úr matar- 
afgöngum og setja það út yfir vetramánuðina.

 
 
 Árstíð: vetur

Staður: skólastofa, skólalóð
Tími: hálfur dagur í nokkur skipti
Efni og áhöld:  blómapottur

 mold
 ílát fyrir fuglafóðrið
 fræ (sólblómafræ, jarðhnetur (ekki saltaðar), korn, hirsi, hörfræ, maís)
 feiti

Námsþættir: tjáning, málnotkun, samvinna, samfélagsfræði, umhverfismennt,  
 rannsókn
Hæfni: nemendur

 kynnast fuglum sem lifa í nágrenninu
 læra um matarsóun
 nota matarafganga og fræ til þess að búa til fuglafóður
 nota snjalltæki til þess að finna upplýsingar
 kynna verkefni fyrir hóp
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3. Hugarflug með nemendum um mat og matarsóun.

• Hvaða mat er oftast hent heima og í skólanum?
• Af hverju er matarsóun slæm?
• Hvernig er hægt að minnka matarsóun?
• Hvernig er hægt að nýta matarafganga?
• Hvaða matarafganga er hægt að nota til þess að búa til fuglafóður? 

(Skoðið lista úr síðasta hugarflugi).
4. Undirbúið hráefnið í fuglafóðrið.

• Sendið póst til foreldra og fáið þá til þess að hjálpa börnunum að safna fræjum af 
ávöxtum og grænmeti og matarafgöngum sem eru í lagi fyrir fugla.

• Farið í eldhúsið í skólanum og athugið hvort að þar séu matarafgangar sem henta 
fuglum.

• Á haustin er hægt að fara í fæðusöfnunarleiðangur og tína ber, fræ o.fl. og frysta til þess 
að nota seinna.

• Skoðið það sem búið er að safna og ræðið hvort fuglarnir geti étið það.  
Ákveðið saman hvað á að setja í fuglafóðrið.

5. Setjið saman fuglafóðrið. Blandið saman þurrefnum og feiti, setjið í form og kælið. Þegar 
fuglafóðrið er tilbúið þá er upplagt að fara í göngutúr og finna góðan stað fyrir fuglafóðrið. 
Passið að setja fuglafóðrið ekki of neðarlega svo kettir geti ekki náð fuglunum. Ekki heldur 
nálægt gluggum, því fuglar geta flogið á glerið. Fuglum finnst gott að hafa matinn á greinum 
eða runnum í felum fyrir ránfuglum.

Aðrir möguleikar

Hægt er að sá afgangsfræjum í blómapott í skólastofunni. Ræðið hversu langan tíma það mun taka 
að ný fræ verði til.

https://o.fl/
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2.8. Trjárækt

Nemendur kynnast því hvernig hægt sé að fjölga trjám með því að klippa 
græðlinga og hlúa að þeim þar til þeir verða að trjám.

 
 
 

Árstíð: vor (mars, apríl) til hausts
Staður: skólastofa, skólalóð, skógur
Efni og áhöld: kennsluefni á netinu um ræktun með græðlingum

 klippur
 glær glös
 plöntupottar
 merkimiðar
 mold
 vatn
 skófla
 glær plöntukassi o.fl.
 tré og runnar sem þú vilt nota: t.d. víði, rifsberjarunna, ösp

Námsþættir: náttúrufræði, tjáning, málnotkun, umhverfisfræði, rannsókn
Hæfni: nemendur

 sjá plöntuna vaxa og laufgast og átti sig á hvað plöntur þurfa  
 til þess að vaxa og dafna
 kynnast lífsferli gróðurs og beri saman við eigin lífsferil
 læra að bera virðingu fyrir öllu sem lifir

Aðferð

1. Gott er að hefja verkefnið snemma vors, áður en trén fara að bruma. Útskýrið verkefnið fyrir 
nemendum. Ræðið lífsferil trjáa og runna, hvernig hægt er að fjölga þeim með græðlingum.

2. Nemendur klippi græðlinga af trjágróðri og runnagróðri á skólalóðinni. Passið að græðlingur-
inn hafi þrjú til fjögur brum. 

3. Setjið græðlingana í krukku með vatni og fylgjast með þróun s.s. rótarmyndun, stækkun 
bruma, skráið breytingar og teiknið þróunina.

4. Blandið saman mold og moltu sem búin er til í skólanum. Farið í gegnum framleiðsluferli 
moldarinnar og moltunnar. 

5. Þegar tvær til fjórar vikur eru liðnar, setjið nokkra græðlinga í potta með mold og nokkra í 
glæran gróðurkassa, þá er hægt að fylgjast með þegar rótarmyndun hefst. Vökvið reglulega  
og haldið áfram að skrá og teikna ferlið.

Myndband: Greenhouse Notes: Rooting Fruit Tree Cuttings, skogur.is

https://www.youtube.com/watch?v=bVXBptgCwFw
https://o.fl/
https://skogur.is/
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6. Að hausti eða vori þegar plönturnar hafa myndað gott rótarkerfi er hægt að gróðursetja nýju 
trén. Ef beðið til hausts þarf að setja græðlingana í stærri potta.

7. Ræðið verkefnið við nemendur.
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3. 

Árstíð: allar
Staður: skólastofa
Tími: tvær kennslustundir
Efni og áhöld:  snjalltæki

 vinnublað fyrir hvern nemanda
 heimskort (Google maps)
 pappír og blýantar

Námsþættir: náttúrufræði, ritun, landafræði, þarfir plantna
Hæfni: nemendur

 finna upplýsingar um pottaplöntur
 þjálfa samvinnu
 fá hreyfiþjálfun
 þjálfa tölvu- og tæknilæsi

Aðferð

1. Skiptið nemendum í hópa, fjöldi í hóp fer eftir því hversu margar plöntur eru til. Hver hópur 
fær eina plöntu, finnið nafnið á plöntunni, það má líka gefa henni gælunafn.

2. Hver hópur finnur upplýsingar á netinu um þarfir plöntunnar og fyllir út vinnublaðið. Vefsíða 
um pottaplöntur www.toataimed.eu aðrar á ensku Ambius.com: Guide to indoor plants og 
Ourhouseplants.com: How to propagate householdplants.

3.1. Plöntuvegabréf 

Þarfir plottaplantna

Læra um þarfir plantna og búa til plöntuvegabréf.

https://klb.mms.is/media/uploads/2020/12/17/3.1_plontuvegabref.docx
http://www.toataimed.eu/
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3. Ræðið af hverju sumar plöntur þurfa meiri vökvun en aðrar og mismikið sólarljós.  
Eru fleiri þarfir ólíkar á milli plantna?

4. Skoðið heimskort og finnið staðinn þar sem plantan á sinn uppruna. 

5. Ræðið hvernig veðurfarið er í landinu heitt eða kalt, er það rakt, mikil sól o.s.frv. Ræðið hvort 
er umhverfisvænna að flytja inn plöntur frá fjarlægum löndum eða að taka afleggjara af 
plöntu sem vex í skólanum eða heima hjá vini.

6. Hreyfileikur um þarfir plöntunnar:

• Ef hún þarf mikið sólarljós, farið nálægt glugganum, ef hún þarf skugga, farið frá glugg-
anum.

• Ef hún þarf mikla vökvun þá á að standa uppi á stól. Ef hún þarf litla vökvun, fara undir 
stól. 

• Ef plantan þarf heitt loftslag, þá á að hlaupa í hringi, ef hún þarf kalt loftslag, á að gera 
hnébeygjur.

7. Ræðið um vegabréf, Hverjir þurfa vegabréf og af hverju?

8. Hver nemandi útbýr vegabréf fyrir sína plöntu. Nota A4 blað, brjótið það í tvennt.  
Teiknið mynd af blóminu á forsíðuna. Skrifið nafn plöntunnar og gælunafn og hvenær  
hún var gróðursett, tegund, þarfir (hitastig, vatn, vökvun, blómgun, frjóvgun).

9. Gerið sýningu með vegabréfunum.

10. Nemendur taka vegabréfið heim og segja foreldrum sínum frá þörfum plantna.

Aðrir möguleikar

Búa til QR kóða um hverja plöntu. (sjá 3.2.)
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3.2. Plöntuvegabréf með QR kóða

 
 
 Árstíð: allar

Staður: skólastofa
Tími: ein kennslustund
Efni og áhöld:  spjaldtölva/tölva

 vinnublað um þarfir plantna
 spjaldtölva/sími sem getur lesið QR kóða

Námsþættir: náttúrufræði, ritun, þarfir plantna, upplýsinga- og tæknimennt
Hæfni: nemendur

 þjálfast í að búa til textaskjal
 setja mynd í skjal
 nota QR kóða

Vinnublað:

Þarfir pottaplantna

https://klb.mms.is/media/uploads/2020/12/17/3.1_plontuvegabref.docx
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Aðferð

1. Í verkefni 3.1. fylltu nemendur út vinnublað um þarfir plantna varðandi hita, sólarljós, vatn, 
frjóvgun og blómgun. Nemendur útbúa word skjal með þessum upplýsingum og setja mynd 
af plöntunni við textann. Því næst er textinn settur á valið vefsvæði.

2. Búið til QR kóða með upplýsingunum, með því að nota t.d. 
https://www.qr-code-generator.com/

3. Nemendur skoða QR kóðann með síma eða spjaldtölvu.

4. Prenta út QR kóðann, klippi hann út og setja við hlið plöntunnar sem hann á við. 

3.3. Að safna myndum af plöntum 

 
 
 Árstíð: allar

Staður: skólastofa
Tími: vika til þess að safna myndum og tvær kennslustundir 
 til þess vinna verkefnið
Efni og áhöld:  myndavél eða snjallsími

 netföng foreldra
 tölvur eða spjaldtölva með aðgang að neti og myndavél
 litaprentari

Námsþættir: fjölbreytileiki pottaplantna, náttúrufræði, rannsókn,  
 upplýsinga- og tæknimennt
Hæfni: nemendur

 þjálfa samvinnu milli heimilis og skóla 
 læra um fjölbreytileika pottaplantna

Aðferð

1. Nemendur taki myndir af pottaplöntum sem eru heima hjá þeim. Finni nafnið á plöntunum 
og sendi í pósti til kennarans.

2. Prenta myndirnar (helst í lit) búi til veggspjald, þar sem er mynd af plöntu og nafnið á henni.

3. Búa til graf þar sem skoðað er hvaða planta er algengust. Hægt er að nota Excel, OpenOffice 
Calc, LibreOffice Calc, Google Sheets eða önnur sambærileg forrit.

https://www.qr-code-generator.com/
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POTTAPLÖNTURNAR OKKAR

Aðrir möguleikar

1. Búið til rafrænt plakat með því að nota teikniforrit eða app eins MS paint, Artweaver, GIMP 
eða önnur sambærileg kerfi á netinu eins og Canva, Stencil, Snappa o.s.frv.

2. Nemendur útbúi Powerpoint eða Google slide kynningu um plönturnar sínar eða um sína 
uppáhaldsplöntu.

3. Hægt er að nota myndirnar af plöntunum til þess að búa til spjöld sem hægt er að nota  
í leiki eins og samstæðuspil.

4. Hægt er að nota kortakerfi eins og Google maps eða Apple maps til þess að finna uppruna-
land plantnanna. Skrifið niður nöfn landanna og finnið upplýsingar um veður, landafræði, 
menningu.
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3.4. Veiðum plöntur

Nemendur nota veiðistöng með segli til að veiða myndir af plöntum. QR 
kóði skoðaður til þess að kanna hvort plantan sé eitruð eða ekki.

 
 
 Árstíð: allar

Staður: skólastofa eða skólalóð
Tími: ein kennslustund
Efni og áhöld:  tveir húllahringir (eða eitthvað annað sem getur táknað vatn)

 stangir með bandi og segli í endanum
 bréfaklemmur
 myndir af fiskilaga plöntum með QR kóða
 tvö snjalltæki
 fjögur umslög (tvö merkt „eitruð”)

Námsþættir: plöntur, málnotkun, samvinna
Hæfni: nemendur

 þjálfa lestur
 þjálfa samvinnu
 þjálfa tæknilæsi
 læra að þekkja plöntur

Aðferð

1. Leggið tvo húllahringi á jörðina sem eiga að tákna vatn, finnið myndir af plöntum klippið til 
þannig að þær móti fisk, festið bréfaklemmu á og setjið myndirnar inn í húllahringana.

2. Nemendur fari í tvo hópa og myndi röð. Útskýrið að það eru til eitraðar plöntur og mikilvægt 
er að þekkja þær. Hver hópur fær snjalltæki og tvö umslög, annað er merkt eitrað hitt merkt 
ekki eitrað.

3. Sá sem er fremstur í hverri röð byrjar að veiða í vatninu (Húllahoppvatni) Þegar viðkomandi 
hefur veitt plöntu skoðar hópurinn QR kóðann á plöntunni og finnur nafnið á plöntunni og 
athugar hvort hún sé eitruð. Ef hún er eitruð þá fer hún í umslagið sem er merkt „eitruð“ ef 
hún er ekki eitruð fer hún í spjaldið sem er merkt „ekki eitruð“.

4. Þegar búið er að veiða alla plöntufiskana þá þarf að athuga hvort þeir voru flokkaðir í rétt um-
slög.
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3.5. Samstæðuhlaup – Pottaplöntur

 
 Árstíð: allar

Staður: skólalóð eða leikfimisalur
Tími: ein kennslustund
Efni og áhöld:  tveir eins pakkar með myndum af plöntum og nöfn þeirra.

 keilur
Námsþættir: hreyfing, náttúrufræði
Hæfni: nemendur

 læra að þekkja plöntur
 þjálfa lestur 
 þjálfa skipulagshæfni
 njóta þess að vera virkir

Aðferð

1. Leggið keilur á víð og dreif á skólalóðinni með góðu bili á milli, þannig að það sé gott pláss 
til þess að hlaupa. Útbúið samstæðumyndir af plöntum, önnur myndin úr samstæðunni fer 
undir keiluna, látið myndina snúa upp en hin fer í bunka sem nemendur fá.

2. Skiptið nemendum í tvo hópa sem mynda tvær raðir. Hvor hópur fær bunka af spilum og 
flettir upp fyrsta spjaldinu. Sá fyrsti í röðinni hleypur af stað að einhverri keilu og athugar 
spjaldið undir keilunni. Ef það er eins mynd og á spjaldinu sem hann er með fær liðið stig.  
Ef myndin er ekki eins þarf hann að hlaupa til baka og næsti reynir að finna samstæðuna 
undir keilunum.

3. Haldið áfram með leikinn þar til allar samstæðurnar eru fundnar.

4. Takið saman spjöldin og spyrjið börnin hvort þau hafi séð plönturnar með eigin augum.
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Aðrir möguleikar

1. Í staðinn fyrir að hafa eins myndir af plöntu 
á hverri samstæðu er hægt að hafa mynd 
og nafn á plöntunni. Þannig verður leikurinn 
meira krefjandi.

2. Hægt er að fá meiri hraða í leikinn með því 
að börnin taki keiluna með sér þegar þau 
finna samstæðu.

3.6. Rafbók um plöntur

Nemendur taka myndir af plöntuhlutum að hausti og vori og búa til rafbók 
með útskýringum um hlutverk hvers plöntuhluta.

 
 
 Árstíð: haust, vetur og vor

Staður: skólastofa eða skólalóð
Tími: fimm kennslustundir
Efni og áhöld:  pokar, box eða bakkar 

 snjalltæki 
 tölvur
 pappír
 netaðgangur

Námsþættir: plöntur, vísindi, upplýsinga- og tæknimennt, umhverfismennt
Hæfni: nemendur

 læra um ólíka plöntuhluta
 kynnast hlutverkum blóma og fræja
 læra að þekkja ólík blóm og fræ
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2. Önnur kennslustund (45 mínútur)

• Prentið út myndirnar sem teknar voru í haustgöngunni, skoðið þær og finnið nöfnin á 
plöntunum. Búið til rafbók með því að notar BookCreator eða svipað app. Setjið mynd 
af plöntunni á forsíðuna og nafnið á henni. 

• Skoðið það sem safnaðist í haustferðinni, blóm, lauf og fræ. Sumir plöntuhlutar eru  
algengari á haustin t.d. eru fræ algengari en blóm á haustin, af hverju ætli það sé? Hægt 
er að endurtaka gönguna allan ársins hring og fylgjast með hvernig náttúran breytist.

• Ræðið um fræ, hlutverk þeirra, fjölbreytni og að þau séu fæða fyrir dýr og menn. Sum 
fræ eru eitruð, stundum eru fræ eitruð fyrir menn en fuglar og skordýr geta étið þau. 

• Komið með bakka með eplum, plómum, kókoshnetum, næpum, túnfífllum eða öðrum 
plöntum, sem dreifa fræjum sínum á ólíkan hátt. Ræðið hvaða aðferðir plöntur hafa til 
þess að fjölga sér.

• Sýnið nemendum myndir frá göngunni og parið myndirnar af plöntunum við plöntu-
hlutana í boxunum. Hægt að vinna í hópum.

Aðferð
Skiptist í fjóra hluta:

1. Fyrsta kennslustund (90 mínútur)

• Haustganga í náttúru í nágrenni skólans. Takið með poka, box eða bakka til að safna 
hlutum úr náttúrunni.

• Skoðið plöntur og tré og safnið ólíkum hlutum af þeim eins og laufum, berjum, fræjum, 
rótum, kvistum, greinum o.s.frv. 

• Takið myndir af plöntunum, passið að blanda ekki öllu saman sem safnað er.
• Ræðið tilgang hvers plöntuhluta og hvernig hringrás plöntunnar er. Ræðið tilgang berja 

og ávaxta á trjám, þau eru t.d. étin af fuglum. Hægt er að fá upplýsingar í plöntuhand-
bókinni eða á plöntuvefnum.

https://www1.mms.is/flora/
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• Takið myndir af plöntuhlutum og setjið þær í rafbókina. Prófið að kljúfa plöntuhluta, 
takið mynd af því og setjið í rafbókina. Veltið fyrir ykkur hvernig fræ geta ferðast, t.d. 
með vindi, vatni og dýrum.

3. Þriðja kennslustund (45 mínútur)

• Nemendur finna upplýsingar um plöntuhlutann sem þeir eru að fjalla um, skrá eða tala 
inn upplýsingarnar í rafbókina. 

4. Fjórða kennslustund (45 mínútur)

• Gott er að skoða rafbækur nemenda og athuga hvort upplýsingar séu réttar.
• Sýning á rafbókum nemenda, með skjávarpa.
• Setjið inn myndir og útskýringar um hvernig plantan blómgast.
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3.7. Að borða blóm

Skoðaður er munur á ætum og óætum plöntum, blómum af ólíkum plöntum 
er safnað og þau smökkuð. Hægt er að safna því sem vex úti en líka hægt 
að kaupa plöntur í matvöruverslun.

 
 
 Árstíð: allar

Staður: skólastofa, skólalóð 
Tími: tvær kennslustundir
Efni og áhöld:  inni- og útiblóm
  upplýsingar um ætar og óætar plöntur 

Námsþættir: nemendur
Hæfni:  læra um fjölbreytileika plantna og lífsferil þeirra

 læra að þekkja í sundur ætar og óætar plöntur

Aðferð

1. Útskýrið að sumar plöntur geta verið óætar og aðrar ofnæmisvaldandi. Mikilvægt er að kanna 
hvort planta sé skaðleg áður en hún er borðuð (ekki er ráðlegt að borða blóm úr blómabúð).

2. Skoðið myndir og ræðið hvaða plöntur eru óætar í nágrenninu.



72

Myndaalbúm

https://latvia.exposure.co/aped-puki


73

3.8. Pottaplöntur í skólastofunni

Læra latnesk nöfn á plöntum og fylla út vinnublað. Kynning á plöntu.

 
 Árstíð: allar

Staður: skólastofa eða salur
Tími: tvær kennslustundir
Námsþættir: stærðfræði, hreyfing
Hæfni: nemendur

 finna upplýsingar um pottaplöntur
 þjálfa samvinnu
 æfa margföldun og reikniaðgerðir
 þjálfa notkun á snjalltækjum

Efni og áhöld:  stafir prentaðir á blað
 útprentað vinnublað
 netaðgangur (sími eða spjaldtölva) eða tæki sem les QR kóða

 1. Tradescantia zebrina 
 2. Chlorophytum comosum 
 3. Schlumbergera buckleyi 
 4. Kalanchoe blossfeldiana 
 5. Saintpaulia ionantha
 6. Crassula ovata eða Aloe vera

 22 stafir:

T = 12 R = 14 A = 89 D = 24 E = 5 S = 27 C = 18

N = 36 I = 32 Z = 54 B = 10 H = 23  L = 35 O = 40

P = 74 Y = 8 U = 42 M = 7 G = 51 K = 1 F = 6

V = 16

Vinnublað:
Plöntur í skólastofu
Stafalykill

https://klb.mms.is/media/uploads/2020/12/18/3.8_plontur_%C3%AD_skolastofunni.docx
https://klb.mms.is/media/uploads/2020/12/18/3.8_Stafalyklar.docx
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Aðferð

1. Prentið sex eintök af vinnublöðum og hengið staf/tölu upp á vegg (hafið bil á milli). Skiptið 
nemendum í sex hópa, hver hópur fær eina plöntu og hver nemandi fær eitt vinnublað.

2. Hver nemandi fyllir út sitt vinnublað en hjálpist að við að leysa reikningsþautina. Rétt svar 
vísar á ákveðinn staf. Stafirnir eiga að mynda latneskt nafn á plöntu.

3. Þegar hópurinn er búinn að finna nafnið á plöntunni, skoðið þá QR kóðann á vinnublaðinu 
og athugið hvort að það sé rétt. QR kóðinn hjálpar ykkur að finna svarið. Útbúið hugtakakort  
á hinni hliðinni á vinnublaðinu.

4. Finnið samskonar plöntur inni í skólastofunni (ef það eru ekki plöntur í skólastofunni þá er 
hægt að hafa mynd af þeim).

5. Gerið kynningu um plöntu. Hægt er að nota Google Slides, Powerpoint eða önnur svipuð  
forrit/öpp.

Aðrir möguleikar

1. Búið til verkefni með QR kóða og lærið heiti á íslenskum plöntum.

2. Teiknið plöntuna og merkið plöntuhluta.

3. Notið púslaðferðina Jigsaw technique 

https://www.jigsaw.org/
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3.9. Perluslóðin

Nemendur vinna þrautir, fara á milli stöðva eftir lit á perlubandi.

 
 
 Árstíð: haust, vor

Staður: skólalóð, garður í nágrenni, leikfimisalur
Tími: ein kennslustund
Efni og áhöld:  perluband

 verklýsingar á blöðum (plastað)
 snjalltæki með nettengingu
 myndir af plöntum
 eggjabakki
 nammi: súkkulaði, rúsínur, hnetur, ávextir, grænmeti
 merkipennar
 plöstuð blöð sem hægt er að skrifa á
 bolti og spjöld
 klemmur með blómanöfnum á

Námsþættir: hreyfing, samþætting námsgreina, útikennsla
Hæfni:  nemendur

 finna upplýsingar um pottaplöntur
 þjálfast í hópvinnu
 þjálfa hreyfingu
 njóta útiveru

Það þarf að prenta verkefnablað.

Aðferð

1. Finnið stað þar sem gott er að setja upp átta stöðvar með góðu millibili.

2. Skiptið nemendum í átta hópa (t.d. með því að draga litakúlur). Hver hópur fær spjald með 
perluröð, með átta mismunandi litum. Röðin á litunum er eins á öllum spjöldunum en hver 
hópur byrjar á ólíkum lit. Síðan er farið á milli stöðva eftir lituðu perlunum.

3. Að lokum eru niðurstöðurnar dregnar saman.

4. Fáið álit frá hverjum hóp hvað þeim fannst um leikinn.

Eitraðar plöntur A5
Ætar plöntur A5

https://klb.mms.is/media/uploads/2020/12/17/Eitradar.pdf
https://klb.mms.is/media/uploads/2020/12/17/ekki_eitrad.pdf
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Stöðvarnar
Er plantan eitruð? 
Finnið eitruðu plönturnar með því að sækja upplýsingar um þær á netinu.  
Taktu mynd af eitruðu plöntunum.

Listi fyrir kennara

1. Spathiphyllum 1. Schlumbergera truncata
2. Epipremnum aureum 2. Nefrolepis exaltata
3. Cycas revoluta 3. Tradescantia
4. Hoya 4. Crassula portulacea 
5. Monstera deliciosa 5. Chlorophytum

Kennari getur útbúið myndir af blómunum á listanum og haft latneska nafnið 
með. Hengið myndirnar á vegg eða leggið á jörðina.

Búið til andlitsmynd úr náttúrulegum hráefnum. Taktu mynd af andlitsmyndinni. 

Best er að nota það sem liggur á jörðinni.

Finnið náttúrleg efni og raðið í eggjabakka, ein tegund í hvert hólf. 
Þú hefur fimm mínútur til þess að fylla bakkann. Hægt er að nota stundarglas til þess 
að mæla tímann. Taktu mynd af eggjabakkanum.

Notið stafina í orðinu lífbreytileiki og búið til eins mörg orð og hópurinn finnur.  
Skrifið orðin á hvíta töflu með merkipenna, strokið út þegar hópurinn er búinn  
og skiljið eftir hreina töflu.

Fjársjóður! Smakkið mola af „nammi“ og njótið þess að vera úti í náttúrunni.

1

2

3

4

5
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Tengið saman myndir af blómum og heitin þeirra. Setjið klemmur með nöfnum plantnanna 
á réttan stað. Þegar búið er að setja klemmur á allar myndirnar, takið þá klemmurnar af 
myndunum svo það sé tilbúið fyrir næsta hóp.

Hoppið eftir fyrirmælum.

Hoppfyrirmæli

Fyrirmælin eru á eistnesku en það er einfalt að fylgja myndunum, þar sést hvernig á að hoppa 
(grænn/V er vinstri fótur, appelsínugulur/P er hægri fótur). Sé gult merki á að skoppa bolta, örvar 
snúa við.

Að útbúa stöðvarnar
Hver stöð er með sinn lit, gott er að dreifa vel úr stöðvunum, fer eftir staðsetningu og hópum.  
Hver hópur fær spjald með perluröð með átta litum. Nemendur skipta um stöðvar eftir litaröðinni.

Hægt er að vera með aukaverkefni til öryggis ef það myndast biðröð við stöðvarnar.

Leiðbeiningar: Hengið mismunandi lituð spjöld víðs vegar um garð, skólalóð, skóg, hengið á tré, 
girðingar, leggið á jörðina. Nemendur fara á milli stöðva eftir litunum á perluspjaldinu. Í hverjum 
hóp eru 4–5 nemendur. Á hverri stöð eru leiðbeiningar, nemendur klára verkefnið áður en farið er 
á næstu stöð. Þegar verkefninu er lokið er perlan færð bak við spjaldið og farið á næsta lit.

6

7

https://lastetervisekool.ee/wp-content/uploads/2017/11/100-harjutust.pdf
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Aðferð

1. Útskýrið ljóstillífun fyrir nemendum t.d. með því að sýna mynd af plöntu og útskýra hlutverk 
mismunandi hluta hennar. Einnig er hægt að skoða myndbönd á netinu sem útskýra ljóstil-
lífun. Hver og einn nemandi teiknar plöntu og setur útskýringar inn á myndina um hvernig 
ljóstillífun fer fram. Þegar teikningin er tilbúin, er hægt að fara með hana heim til að sýna 
foreldrum.

• Plöntur anda eins og mosi, fléttur, gras og tré.
• Plöntur nærast á vatni og koltvísýringi, þegar sólin skín á plönturnar þá ljóstillífa þær. 

Þá framleiðir plantan glúkósa og súrefni. Súrefni er nauðsynlegt fyrir allar  
lífverur til að lifa. Plöntur framleiða meira súrefni en þær þurfa.

• Hægt er að gefa nemendum mola af glúkósa, til að finna hvernig hann bragðast.
• Hvað gerist ef plöntur fá ekki sólarljós? Til að finna svar við þessu er hægt að:

a. Skoða plöntu sem er undir steini og sjá hvernig hún er á litinn.
b. Taka tvær plöntur sömu tegundar, setja eina í skugga og aðra í sólarljós.  

Láta þær vera þar í einhvern tíma, skoða síðan hvort einhver munur verður  
á plöntunum.

3.10. Ljóstillífunarleikur

Nemendur læra um ljóstillífun með því að fara í tvo leiki.

 
 
 

Árstíð: allar
Staður: skólastofa, skólalóð
Tími: 2–3 kennslustundir
Efni og áhöld:  tölva

 teningar
 reipi
 spjöld eða mislitir klútar (nemendur geta útbúið spjöldin)
 verkefnaspjöld sem hægt er að hengja í tré

Námsþættir: hreyfing, líffræði
Hæfni: nemendur

 læra um ljóstillífun
 þjálfast í að vinna í hóp
 venjast útikennslu
 þjálfa hreyfingu
 þjálfa stærðfræði



ÖNDUN

LJÓSTILLÍFUN

Koltvíoxíð

Koltvíoxíð

Glúkósi

Súrefni

Súrefni

Vatn
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2. Ljóstillífunarleikur 
Hægt er að leika leikinn í skólastofu eða á skólalóð.

• Leggið reipi eða band á gólf/jörð og myndið útlínur laufblaðs, setjið rauð og græn 
spjöld/klúta innan línunnar.

• Fimm börn leika sólargeisla og fá sólarspjöld/klút, fimm börn leika vatnsdropa og fá 
dropaspjöld/klút, fimm börn leika koltvíoxíð og fá hvít spjöld/klút. Þau standa fyrir utan 
laufið.

• Fyrst fara vatnsdroparnir fimm inn í laufið og hreyfa sig að vild. Næst fara nemendur 
sem leika koltvísýring inn í laufið og para sig við vatnsdropana, tveir og tveir haldast í 
hendur, pörin beygja sig niður. Að lokum fara sólargeislarnir inn í laufblaðið og velja sér 
par til þess að vera með.

Þá fara allir með „álagaþulu“:

Drekktu vatn úr jörðinni
andaðu að þér efnum loftsins
njóttu geisla sólarinnar.

Gefðu okkur heilnæmt loft
grænu blöðin falleg og góð
þá mun jörðin lifa um ókomin ár.

Að þulu lokinni þá: 

Breytast vatnsdroparnir í glúkósa, nemendur leggja niður dropaspjöldin og taka upp 
rauð spjöld. 

Koltvísýringur breytist í súrefni, nemendur leggja niður hvítu spjöldin og taka upp græn. 

Þeir sem leika súrefni fara út úr laufinu en tveir þurfa að vera eftir í laufinu, því það þarf 
súrefni líka.

3. Ljóstillífunar teningaleikur 
Tveir eða þrír saman í hóp

• Kastið teningi, talan sem kemur upp á teningnum er númerið á verkefninu sem á að 
svara, þegar svarið er komið á að kasta aftur, leggið töluna saman við fyrri töluna, þar 
til talan er komin upp í 18.

• Það er enginn sigurvegari, ef einhver hópur er kominn upp í 18 er hægt að halda áfram 
með því að kasta og draga töluna frá. Þannig er hægt að spila leikinn í eins langan tíma 
eins og hentar kennslustundinni.



Spurningar fyrir ljóstillífunarleikinn

Hvað af þessu býr til sinn eigin mat?1.

2.

3.

Hverjar af þessum plöntum ljóstillífa?

Hvað af þessu ljóstillífar ekki?



Hvað af þessu er nauðsynlegt fyrir ljóstillífun? 

vatn, mold, koltvísýringur, sólarljós, súrefni, elding

Er brauð tengt ljóstillífun, hvernig þá?

Hvað græða plöntur á ljóstillífun?

Hvað græða dýr og menn af því að plöntur ljóstillífa?

Anda plöntur?

Gefa plöntur frá sér koltvísýring eða súrefni?

Hvaða orku þarf planta til þess að ljóstillífa? 
Vindorku, sólarorku, rafmagn?

Í hvaða laufum verður ljóstillífun?

 

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

19.

18.

Hvað eru margir sérhljóðar í orðinu ljóstillífun?

Hvað eru margir samhljóðar í orðinu ljóstillífun?

Búðu til þrjú orð úr orðinu ljóstillífun.

Búðu til orð úr stöfunum sem eru í ljóstillífun.

Hvaða hráefni myndast við ljóstillífun? 
Sýróp, glúkósi, ávöxtur?

Hver er summan af orðinu ljóstillífun ef

L = 1, J = 2, Ó = 0, S = 3, T = 4, I = 5, Í = 7, F = 8, U = 9, N = 10

Þetta er mynd af gömlum síma,  
hvaða tölustafi þarft þú að ýta á  
til þess að búa til orðið planta?

Hvað er rangt við þessa mynd?

Koltvíoxíð

Glúkósi
Súrefni

Vatn
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Svör: 

 1. Rabbabari, tré, runni og þang

 2. Lauf og stilkar

 3. Froskar og svölur

 4. Vatn, koltvísýringur og sólarljós

 5. Brauð er búið til úr hveiti, sem er búið til úr korni sem ljóstillífar

 6. Plöntur nærast á ljóstillífun

 7. Fá súrefni og mat

 8. Já

 9. Súrefni

10. Sólarorka

11. Allt á myndinni, líka með greninálum

12. 4

13. 8

14. Hægt að búa til mörg orð eins og ljós, til, líf.

15. Mörg orð koma til greina

16. Glúkósi

17. 51

18. 7873364

19. Þessi mynd sýnir að planta gefur frá sér koltvísýring, en rétta er að hún  
gefur frá sér súrefni.
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4.
4.1. Frá matjurtagarði til mötuneytis

Búa til ræktunarstöð í skólastofunni.

 
 
 

Árstíð: mars til júní og ágúst til október 
Staður: skólastofa eða skólalóð 
Tími: tvö tímabil 
Efni og áhöld:  snjalltæki sem getur lesið QR kóða

 fræ
 mold eða molta
 reglustika eða eitthvað annað til þess að mæla með
 blómapottar (eða plastflaska skorin í tvennt)
 bakkar
 skóflur
 kveikja verkefnisins er bækurnar Blómin á þakinu  

 og Komdu og skoðaðu hringrásir
Námsþættir: umhverfismennt, líffræði 
Hæfni: nemendur 

 þjálfast í að sá og forrækta
 átta sig á að sumar plöntur geta ekki lifað af úti í öllum veðurskilyrðum
 kynnast hugtakinu kolefnisspor og finna leiðir til að minnka kolefnisspor  

 skólans og yfirfæra þekkingu sína heim til sín
 yfirfæra fróðleik sem þau fá um ræktun í bókinni Blómin á þakinu  

 til að rækta sjálf
 læra hugtökin fjölær og einær

http://bitsboard.com/
https://www.playosmo.com/

http://bitsboard.com/
https://www.playosmo.com/en/
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Aðferð
 
1. Gott er að byrja á því að lesa bókina Blómin á þakinu eftir Ingibjörgu Sigurðardóttur.  

Bókin segir frá eldri konu sem bjó í torfbæ. Þegar hún flytur í borgina vill hún rækta  
grænmeti á þakinu á blokkinni sinni til þess að upplifa sig meira eins og út í sveit.  
Ræðið við nemendur um kosti þess að hafa matjurtagarð.

2. Ákveðið með nemendum hvaða plöntur er sniðugt að rækta inni í skólastofunni t.d. tómata 
og parpriku. Ræðið hvort það taki plönturnar mismunandi tíma að vaxa.

3. Safnið fræjum. Nemendur geta komið með fræ að heiman eða fá fræ úr mötuneyti skólans. 
Einnig er hægt að fara út og finna fræ þar. 

4. Útvegið mold og moltu. Best er að búa til moltu úr matarafgöngum skólans (sjá kennslu-
áætlun 2.5.). Finnið stað fyrir ræktunina í skólastofunni.

5. Sáið fræjunum í litla potta (ef þeir eru glærir eins og plastflaska skorin í tvennt þá er hægt 
að fylgjast með rótarkerfinu í moldinni). Merkið allar plönturnar og takið myndir af þróuninni. 
Gaman væri að setja myndirnar þar sem hægt er að deila þeim eins og á Bitsboard.  
(Nemendur geta nýtt sér Bitsboard fyrir fleiri námsleiki.)

6. Ræðið hverjar þarfir plantna eru: Vatn, birta, hitastig og nægjanlegt pláss til þess að vaxa.  
Útbúið vökvunaráætlun, þannig að allir nemendur fái tækifæri til þess að vökva. Takið áfram 
myndir og mælið plönturnar og skoðið ástand þeirra.

7. Færið plöntuna út í garð og hugsið um hana þar, athugið að það hentar ekki öllum tegundum 
að vera úti.

8. Nýtið uppskeruna í matargerð í skólanum.
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Aðrir möguleikar

• Notið Bitsboard til að búa orðaleik sem hjálpar til við að læra nöfn á plöntum  
og hvernig á að skrifa þau. Einnig er hægt að prófa orðaleikinn Osmo. 

• Setjið myndir á netið þar sem hægt er að fylgjast með vexti og þroska plantnanna.  
Útbúið QR kóða til þess að deila með öðrum.

• Búið til líkan af torfbænum þar sem konan í Blómunum á þakinu bjó.
• Búið til stærðfræðiverkefni með gögnum frá ræktunarverkefninu, eins og að reikna  

út vöxt plantnanna, mæla hitastig, mæla hversu mikið á að vökva.
• Hér er QR kóði með myndum frá skólanum sem hannaði verkefnið og prófaði það. 

Nemendur tóku myndirnar sjálfir.
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4.2. Kartöfluverkefni

Rækta kartöflur í skólastofunni.

 
 
 

Árstíð: vor
Staður: skólastofa
Efni og áhöld:  box

 mold
 kartöflur 
 plastpokar
 gömul húsgögn

Námsþættir: umhverfisfræðsla, náttúrufræði, matarframleiðsla
Hæfni: nemendur

 kynnast hvernig planta vex frá fræi til plöntu
 átta sig á hvaðan vinsæl matvara kemur

Aðferð
 
1. Ræðið við börnin hvort eitthvað sé neikvætt við að kaupa grænmeti úti í búð, t.d. kostnaður 

og mengun við flutning. Ræðið að til eru margar tegundir af kartöflum og fræðist um  
uppruna kartöflunnar.

2. Finnið kassa fyrir kartöflugarðinn, gamlar skúffur geta komið að notum.

3. Sýnið nemendum mynd af kartöfluplöntu og ræðið muninn á að sá fræjum eða setja  
niður útsæði.
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Myndbönd um kartöfluræktun

4. Setjið mold í kassana og útsæðið ofan í, takið mynd af ferlinu.

5. Búið til dagskrá þar sem nemendur skiptast á að hugsa um plönturnar, vökva og mæla.  
Takið myndir af ferlinu og skráið niður mælinguna.

6. Finnið sögur um kartöflur, búið til púsl og önnur verkefni um kartöflur. 

Hvernig vaxa kartöflur 
Kartöflur vaxa

https://www.youtube.com/watch?v=lYBuY-DnCJc
https://www.youtube.com/watch?v=lYBuY-DnCJc
https://www.youtube.com/watch?v=lYBuY-DnCJc
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4.3. Fræ er orkugjafi 

Læra um fræ á þrjá vegu, með því að skoða fræ í smásjá, sá fræjum og 
baka köku.
 
 
 Árstíð: allar

Staður: skólastofa
Námsþættir: umhverfisfræðsla, náttúrufræði, ræktun
Efni og áhöld: 
Fyrsta kennslustund: 

 bakki
 hveiti
 smásjá
 gler
 glas
 myndir af plöntum
 hanskar
 pappírsþurrka
 hnífur
 joð

Önnur kennslustund: 
 bakki
 hveiti
 hveitifræ og fleiri frætegundir eins og graskersfræ, sólblómafræ
 glerkrukkur
 pappírsþurrkur
 sáðmold
 molta
 blómapottar
 úðabrúsi

Þriðja kennslustund:
 efni og áhöld til baksturs

Hæfni: nemendur
 kynnast vexti og þroska plantna.
 kynnast ólíkum tegundum plantna.
 læra á dropateljara, smásjá og fleiri tæki.
 átta sig á að sumar plöntur innihalda óæskileg efni.
 átta sig á að plöntur skipta miklu máli í fæðukeðjunni.
 læra að efni í plöntum skipta miklu máli fyrir vöxt líkamans.
 læra að búa til moltu úr plöntum sem við ætlum ekki að nýta.
 þjálfa vinnubrögð við ræktun, undirbúning og frágang.
 fá skilning á tímahugtökum eins og áðan, gær, á morgun,  

 dagur, vika, mánuður.



92

 
 
 

 átta sig á því að planta vex frá fræi.
 átta sig á að lífverur þurfa mat, súrefni og vatn frá umhverfinu.
 átta sig á að allir þurfa stað til þess að búa á.
 átta sig á að ef efnum er blandað saman þá geta eiginleikar þeirra breyst.
 fylgjast með hvernig efni breytist við bakstur.
 læra að fylgja vinnuplani.

Aðferð
1. Fyrsta kennslustund

• Nemendur fá poka með mismunandi fræjum og eiga að flokka fræin. Prófið að kljúfa 
fræin í tvennt, gott að leggja þau í bleyti áður. 

• Reynið að þekkja plöntu út frá fræinu. Hægt er að fletta upp í bókum eða á netinu. 
• Skoðið fræið fyrst með berum augum, skoðið það síðan með stækkunargleri.
• Ræðið að sum fræ er hægt að borða beint en önnur þarf að mala áður en þau eru 

borðuð. 
• Teiknið ólík fræ. Skoðið bæði klofin fræ og hveiti í stækkunargleri.
• Útskýrið hvað joð er og hvers vegna það er hættulegt. Setjið dropa af joði á fræin og 

hveitið og sjáið hvernig liturinn breytist.
• Skoðið litaða hveitið og fræin í smásjá.
• Teiknið myndina sem sést í smásjánni.
• Útskýrðu að í sterkjunni geyma grænar plöntur orku, sem hægt er að borða.
• Hendið hveiti og fræjum með joði, annað getur farið í moltu.

2. Önnur kennslustund

• Setjið sáðmold og fræ í blómapott. Best er að nota fræ sem eiga auðvelt með að spíra, 
eins og steinselju. Búið til litla holu með fingri og setjið smá mold yfir. Nemandi merkir 
pottinn með nafni plöntunnar og sínu nafni og hvenær henni var sáð. Setjið plönturnar 
á sólríkan stað.

• Setjið blautan pappír í glerkukku og setjið fræ á milli pappírsins og krukkunnar.
• Búið til vökvunaráætlun, gott er að nota úðabrúsa til að úða á plöntuna. Skráið reglulega 

þroskaferli plöntunnar í teiknibók, látið dagsetningu fylgja með.
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3. Þriðja kennslustund

• Gott að byrja á að þvo sér um hendur. Skoðið uppskriftina saman.
• Útbúið deigið og mótið litlar kúlur úr því og bakið í ofni.
• Ræðið hvernig deigið breytist í hvert sinn sem nýtt hráefni fer í það. Hvernig hráefnin 

breytast þegar þeim er blandað saman og síðan bökuð. Útskýrið hlutverk sterkju við 
bakstur og rifjið upp það sem rætt var um mikilvægi sterkju sem orkugjafa.

• Ræðið muninn á hveiti og heilhveiti. Ræðið kosti þess að nota spelthveiti.  
Ræðið næringargildi hveitis og nauðsyn trefja í matarræði.

• Gangið frá eftir bakstur
• Smakkið kökurnar og afgangur settur í box.
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 Uppskrift smákökur

500 g spelthveiti

1 tsk lyftiduft eða vínsteinslyftiduft

190 g sykur

170 g smjör (skorið í litla bita)

3 egg

2–3 matskeiðar af mjólk

safi úr einni sítrónu

hnetur (1–2 hnefar) saxað smátt

Blandið hráefnunum saman og hrærið. Búið til 
litlar kúlur og setjið á bökunarplötur með bökunar- 
pappír. Hitið ofninn í 180–200 gráður og bakið 
í um 10 mínútur eða þar til að kökurnar verða 
aðeins brúnar.
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4.4. Ræktun í skólastofunni

Læra um plöntur og mikilvægi þeirra í fæðukeðjunni og njóta þess að hafa 
plöntur í skólastofunni.

 
 
 

Árstíð: frá vetri til vors
Staður: skólastofa 
Efni og áhöld:  ólíkar tegundir af fræjum, korn og kryddjurtir

 tómar flöskur
 prik og pappír
 tölva
 myndavél og snjalltæki

Námsþættir: umhverfisfræði, náttúrufræði, upplýsinga- og tæknimennt
Hæfni: nemendur

 geta útskýrt uppbyggingu plantna og mikilvægi þeirra.
 átta sig á að plöntur eru lífverur sem framleiða mikilvæg efni sem þær,  

 menn og önnur dýr þurfa.

Aðferð

1. Komið með ávexti og grænmeti í skólastofuna (epli, jarðaber, tómata, papriku, baunir,  
apríkósur, appelsínur, avókadó o.s.frv.). Skoðið ávextina og opnið þá. Ræðið hvers vegna 
plöntur framleiða eitthvað sem mönnum og öðrum dýrum finnst gott á bragðið. Ræðið að  
í öllum ávöxtum eru fræ og hið bragðgóða aldinkjöt er næring fyrir fræin til þess að vaxa  
og hið góða bragð hvetur dýr til þess dreifa fræjum yfir stórt svæði. 

Ræðið fræ ólíkra plantna t.d. salat, blómkál og gras.

2. Skoðið ólík fræ. Reynið að þekkja þau út frá ávöxtunum sem voru skoðaðir. Ræðið þarfir 
plantna, hvað þarf planta til þess að vaxa frá fræi til plöntu? Af hverju hafa fræ ólíka stærð  
og lögun?

3. Skoðið saman myndir af plöntum, gott að nota skjávarpa. Nemendur vinni saman í pörum 
og noti snjalltæki til þess að finna upplýsingar um plöntu. Nemendur búi til hugarkort (pappír 
eða á neti) um plöntur og þarfir þeirra. Geri lista með plöntum sem þægilegt er að rækta.

4. Nemendur klippi hluta úr einni hlið á plastflösku og fylli flöskuna af mold (sjá mynd).  
Notið fingur til þess að búa til litla holu, setjið fræin niður og smá mold yfir.  
Setjið flöskuna á sólríkan stað.
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5. Merkið flöskuna með nafni plöntunnar og dagsetning sáningar. Það má teikna og skreyta 
merkimiðann eða setja mynd af plöntunni við flöskuna.

6. Búið til vökvunarskipulag, þannig að plönturnar fái örugglega nóg vatn.

AnnaLAUKUR14. febrúar

Tómas
KÁL

10. febrúar
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7. Mælið vöxt plöntunnar reglulega, skrifið upplýsingar í bók (eða google skjal). Teiknið eða 
takið myndir af breytingunum, skoðið sérstaklega laufin, rætur og stilk. Haldið áfram að skrá 
a.m.k. einu sinni í viku í einn og hálfan mánuð.

8. Þegar plantan er orðin um 3–5 cm (baunir gætu orðið stærri) klippið af plöntunni og 
smakkið á þeim, ræðið hvernig bragðið er ólíkt á milli plantna.

9. Hvetjið nemendur til þess að rækta heima og nýta uppskeruna á fjölbreyttan hátt og nota 
ólíkar uppskriftir. Skoðið uppskriftir á netinu þar sem plöntur eru notaðar, útbúið máltíð í 
skólanum með grænmeti og kryddjurtum. 

10. Eftir sex vikur, þegar plönturnar hafa náð nokkrum vexti þá er hægt að setja þær í beð  
úti og fylgist með vexti þeirra þar. Skoðið skólalóðina og reynið að finna nöfn á plöntum 
sem eru á skólalóðinni, hægt er að nota PlantSnap til hjálpar. Hægt er að útbúa skipulag  
varðandi sáninguna með því að nota öpp eins og MyGarden, Moon & Garden, Plantix  
eða önnur svipuð öpp.

Aðrir möguleikar

1. Gaman er að fylgjast með hvernig ræturnar vaxa, þá er hægt að setja mold og fræ í glæran 
poka og fylgjast með þeim þannig.

2. Það getur verið sniðugt að skiptast á fræjum við aðra skóla, fá fræ án þess að vita hvaða 
tegund af plöntu það er. Fá eingöngu upplýsingar um hvenær best er að sá plöntunni. Þetta 
geta verið alls konar fræ grænmeti, kryddjurtir og skrautjurtir, helst plöntur sem eru ekki lengi 
að vaxa.
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5.1. Íslenskur birkiskógur

5. 

Gróðursetjum tré „af litlu fræi verður oft lítið/stórt tré“.

Verkefnið var framkvæmt í leikskólanum Krakkaborg.

Þátttakendur: 4–7 ára

Árstíð: Frá hausti til vors

Tími: Einn skólavetur

Í upphafi verkefnisins er gott að fræðast um sögu íslenska skógarins.
Við landnám Íslands voru þrjár tegundir af trjám sem uxu á landinu, birki (Betula pubenscens) sem 
er eina tegundin sem myndaði skóga, reyniviður (Sorbus aucuparia) og blæösp (Populus tremula) 
sem er mjög sjaldgæf. Við landnám voru einnig fjórar runnategundir, einir (Juniperus communis) 
sem er eina barrtréð sem vex villt á Íslandi, grávíðir (Salix callicarpaea), gulvíðir (Salix phylicifolia) 
og loðvíðir (Salix lanata). Á Íslandi var mikill birkiskógur og tók hann að eyðast strax eftir landnám 
og núna eru einungis 5% eftir af honum. Timbrið var notað til húsbyggingar, sem eldiviður og eyði-
lagist líka í eldgosum þegar hraun rann yfir hann. Tré eru mikilvæg því þau hjálpa til við að draga úr 
jarðvegseyðingu og binda kolefni úr andrúmsloftinu. 

Safnið birkifræjum frá lok ágúst og fram í byrjun október eða svo lengi sem reklar eru á birkitrjánum. 
Brumin verða annaðhvort karlkyns eða kvenkyns. Kvenkyns brum verða að reklum. Karlblómin eru 
lafandi en kvenblómin upprétt. Upplýsingar um frætínslu má finna á birkiskógur.is og víðar.

Rannsakið fræin með því að skoða þau í smásjá og varpið þeim á skjá.

Sáið fræjunum við mismunandi skilyrði í gróðurmold, í sáðmold og í sáningarkubba. Ræktið fræin 
við misjöfn birtuskilyrði, undir ljósi eða úti í glugga. Vökvið reglulega.

Leiðbeiningar við sáningu fást í þessu myndbandi

https://birkiskogur.is/
https://www.youtube.com/watch?v=GIajPb_BVcQ
https://www.youtube.com/watch?v=GIajPb_BVcQ
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Ábendingar frá skólum sem prófuðu verkefnið.

Verkefnið er aðgengilegt og nemendur áhugasamir. Upplagt að vinna það samhliða því að fjalla um 
lífbreytileika og hnattræn málefni. Hægt er að smíða sáðbakka. Verkefnið gefur mikla möguleika á 
útiveru og hreyfingu. Gaman var að fylgjast með vexti plantnanna á skólalóðinni og teikna þróunina 
á vexti trjánna. Helsta áskorunin var að finna pláss fyrir alla sáðbakkana.

Verkefnið upplagt til þess að læra um hringrás náttúrunnar. Það hvetur til þess að nemendur öðlist 
meiri virðingu fyrir náttúrunni. Gott er að gróðursetja trén í nágrenni skólans, þá eiga nemendur 
auðvelt með að fylgjast með vexti trjánna frá ári til árs. Gott er að velja tré sem vex á því svæði 
sem ræktað er.
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5.2. Ræktunarferli ávaxta- og grænmetisplantna

 
 
 

Árstíð: apríl til júní
Staður: skólastofa, skólalóð og víðar utandyra
Tími: hálfur dagur í nokkur skipti
Efni og áhöld:  gróðurmold

 molta
 ílát
 gagnvirkur 65” snertiskjár (ekki nauðsyn)
 tölva/spjaldtölva
 myndavél
 vatn
 plastpokar með rennilás
 dagbók
 mælitæki
 skriffæri
 fræ úr völdum ávöxtum, grænmeti og berjum (jarðarber,  

 blæjuber, sítrónur, gulrætur, mangó, avakadó og vatnsmelónur)
 bréfþurrkur
 úðabrúsi
 tannstönglar

Námsþættir: læra um ræktunarferli ávaxta og grænmetis
Hæfni:  nemendur

 þjálfa hreyfifærni
 kynnast ræktunarferli plantna og skrásetja ferlið með notkun  

 myndavéla og gagnvirks snertiskjás.
 læra að rækta sitt eigið grænmeti frá grunni með því að nota fræ  

 af afgöngum úr grænmeti og ávöxtum m.a. fræ frá grænmeti sem  
 þau hafa ræktað sjálf.
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Aðferð

1. Skoðið saman myndbönd á netinu með leiðbeiningum um ræktun. Hér gæti verið hægt að 
nota gagnvirkan snertiskjá eða skjávarpa. (Hugmyndir að myndböndum eru hér að neðan.) 

2. Útvegið gróðurmold eða moltu.

3. Útvegið ílát til ræktunar.

4. Safnið fræjum úr ávöxtum og plöntum.

5. Sáið fræjum og annist plönturnar.

6. Takið myndir af ferlinu, skoðið þær á gagnvirkum snertiskjá og búið til myndasýningu sem 
sýnir ferlið.

Að rækta tekur langan tíma og þarfnast þolinmæði. Stundum bregst uppskeran, þess vegna er gott 
að prófa ólíkar tegundir af fræjum í von um að eitthvað takist.

Spurningar og umræðuefni sem hægt er að ræða við nemendur:
 Af hverju þurfum við ávexti og grænmeti?
 Hvað þurfa plöntur til þess að lifa?
 Hvað þarf fólk til þess að lifa?
 Hver er ávinningurinn við að rækta eigið grænmeti og ávexti?  

 (peningasparnaður, minni mengun, notkun eiturefna o.s.frv.)
 Hvaða tegundir getum við ræktað sjálf?
 Hvaðan koma fræin?
 Þurfa allar plöntur sömu meðferð? (birtu, vatn, sýrustig í mold o.s.frv.)
 Hvaða tilgang hafa blómin í ræktunarferlinu?
 Hvaða grænmeti vex neðanjarðar?

Ítarleg lýsing á framkvæmd

Jarðarber

Veljið nokkur falleg jarðarber, nota eina öskju af berjum u.þ.b. 10 ber. Skerið fræin utan af þeim, það 
má fara töluvert af berinu með (sjá myndband). Setjið gróðurmold í ílát, látið afskorningana með 
fræjunum í ofan á og að lokum mold yfir og vökvið. Eftir u.þ.b. 2–3 vikur ættu plöntur að gægjast 
upp úr moldinni. Haldið áfram að vökva. Það getur tekið langan tíma fyrir plöntuna að bera ávöxt.  
Á meðan er hægt að njóta þess að sjá hana vaxa og dafna.

Hlekkur: Rækta jarðarber frá fræjum 

https://www.youtube.com/watch?v=UVUxBtgIGGs
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Blæjuber

Veljið þroskuð blæjuber, því óþroskuð blæjuber geta verið eitruð. Skerið blæjuber í tvennt. Setjið 
mold í heppilegt ílát, best að nota venjulega gróðurmold, helst með smá sandi. Takið innvolsið úr 
berjunum og smyrjið því ofan á moldina. Setjið þunnt lag af mold yfir og vökvið reglulega með 
úðabrúsa.
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Sítrónur

Takið fræið innan úr sítrónum, best að nota mörg fræ því við vitum ekki hve mörg spíra. Þurrkið fræin 
vel með bréfþurrku. Flysjið þykka lagið sem er utan um fræið með nöglunum, það styttir ræktunar-
tímann heilmikið. Gott er að nota bréfþurrkuna því fræið er mjög sleipt. Setjið fræin á bréfþurrku 
og brjótið hana saman, tvisvar sinnum til helminga. Bleytið bréfþurrkuna lítillega og setja hana ofan 
í rennilása plastpoka og lokið vel (gott að nota úðabrúsa). Geymið pokann á dimmum og hlýjum 
stað í 8–10 daga eða lengur þar til fræin spíra. Þegar kímplönturnar eru a.m.k. 1 cm á lengd má 
planta þeim í heppilegt ílát með blöndu af mold og moltu. Vökvið reglulega. 

Hlekkur: Að rækta sítrónur

Gulrætur

Skerið toppa af gulrótum og setjið afskorna gulrótarenda í ílát með vatni (látið vatnið ekki fljóta yfir 
endana). Geymið á skuggsælum stað í 2–3 daga, þar til gulræturnar spíra. Setjið gróðurmold í ílát 
og plantið gulrótarendunum. Vökvið reglulega með úðabrúsa. Eftir u.þ.b. 30 daga ætti plantan að 
blómstra. Þegar blómin á henni verða brún og þurr er hægt að nálgast fræin. Blómin eru klippt af 
plöntunni og fræin tínd úr þeim. Fræin eru geymd þar til hægt er að sá þeim úti í matjurtagarð. 

Hlekkur: Að fá gulrótarfræ

Mangó

Notið fræ úr þroskuðu mangói. Skerið mangóið 
í sundur og náið í fræið. Utan um fræið er skel 
sem þarf að fjarlægja. Fræið gæti spírað innan 
í skelinni, því þarf að fjarlægja skelina varlega. 
Fyllið ílát af mold, búið til holu í miðjunni, setjið 
fræið ofan í, mold yfir og vökvið með úðabrúsa 
(látið fræið liggja flatt). Fylgist með og vökvið 
reglulega. Eftir um 7–9 daga ætti planta að 
gægjast upp úr moldinni. Það gæti tekið langan 
tíma fyrir plöntuna að framleiða ávöxt, þarna 
skiptir miklu máli að annast plöntuna vel. 

Hlekkur: Að rækta mangó

https://www.youtube.com/watch?v=57XoFG0QuMI
https://www.youtube.com/watch?v=Gl9XDkdMJMs
https://www.youtube.com/watch?v=wTj7t44K-RU&t=2s
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Avokadó/lárpera

Notið fræ úr vel þroskaðri lárperu. Skerið ávöxtinn varlega í sundur og passið að skera ekki í fræið 
(sjá myndband). Þvoið fræið vel, þurrkið og flysjið. Takið 3 tannstöngla og stingið í fræið (sjá mynd-
band). Fyllið glas með vatni og setjið steininn ofan á glasið, þannig að fræið er að mestu hulið vatni. 
Passið að það sé alltaf nóg vatn í glasinu. Það tekur töluverðan tíma fyrir fræið að spíra. Þegar fræið 
er komið með nokkrar rætur, stöngla og laufblöð, er hægt að setja plöntuna í ílát með gróðurmold 
og moltu. Passið að vökva reglulega.

Hlekkur: Að rækta avokadó

Vatnsmelóna

Skerið melónuna í báta og takið fræin úr henni. Raðið melónufræjunum á bréfþurrku, setjið bréf-
þurrkuna í plastpoka, bleytið pappírinn. Geymið á skuggsælum stað t.d. inni í skáp. Það tekur u.þ.b. 
viku fyrir fræin spíra, þá er hægt að setja kímplöntuna í mold. Fyllið ílát af mold, plantið kímplönt-
unum og vökvið reglulega. 

Hlekkur: Að rækta vatnsmelónu 

(Fræin í þessu myndbandi eru þurrkuð en það er líka hægt að nota fersk.) 

Hugleiðingar um ræktun

Kennarar í leikskólanum Leikholti tóku saman leiðbeiningarnar hér á undan og prófuðu ásamt 
nemendum allar ræktunaraðferðirnar. Það er töluverð áskorun að rækta grænmeti og ávexti á Ís-
landi og gengur ekki alltaf upp. Ræktunarferlið var mjög lærdómsríkt. Í heildina gekk ræktunin vel, 
sérstaklega berja-, sítrónu- og melónuræktunin. Avókadó- og mangóræktunin var meiri áskorun. 
Avokadó steinninn spíraði ekki og mangó og gulræturnar komust ekki á legg. Þá er um að gera að 
gefast ekki upp og prófa aftur.

Þau lentu einnig í vandræðum með nokkrar jarðarberjaplöntur. Það komst mítill í berin. Prófaðar 
voru tvær blöndur til þess að spreyja á plönturnar. Annars vegar með grænsápu, sítrónudropum og 
vatni, hins vegar með tee trea olíu (nokkrir dropar), uppþvottalegi og vatni. Spreyjað var á plönturnar 
í nokkrar vikur og náðist góður árangur.

https://www.youtube.com/watch?v=CTR1oZimeAM
https://www.youtube.com/watch?v=wpiS2CtIBrI
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5.3. Rannsókn á lífbreytileika á náttúrusvæði

 
 
 

Árstíð: haust
Staður: náttúrusvæði í nágrenni skólans
Tími: hálfur dagur í nokkur skipti
Efni og áhöld:  hamar

 málband
 3 egg eða hvítar kúlur fyrir hvern nemanda
 plöstuð blöð með myndum úr skóginum
 þrjá spegla af ólíkri stærð
 stækkunargler
 plöstuð blöð með hlutum sem eru á náttúrufræðisvæðinu  

 af plöntum, fuglum og umhverfi
 tússpennar

Námsþættir: tjáning og tungumál, umhverfisfræðsla, stærðfræði, hreyfing,  
 rannsókn
Hæfni: nemendur 

 uppgvöta lífbreytileika á náttúrusvæði
 læra um og ímynda sér lífið á náttúrusvæði með leik og rannsókn
 hreyfa sig í náttúrunni
 þjálfa tungumál
 læra að þekkja hluti í náttúrunni

Aðferð
Eitt verkefni í hverri heimsókn.

1. Veljið svæði og afmarkið það

Veljið náttúrusvæði þar sem börnin geta athafnað sig. Svæðið ætti að vera a.m.k. 20 x 20 metrar, 
gott er að afmarka það með bandi. Skoðið svæðið og ræðið hvað nemendur sjá og heyra. Reynið 
að finna nöfn á trjátegundum sem þið sjáið. Passið að ganga vel um og ekki skilja eftir neitt rusl. 
Tínið upp það rusl sem þið finnið.

2. Minnisleikur 

Veljið tíu algenga hluti sem eru úti í náttúrunni (steina, greinar, köngla, fræ, lauf) og raðið á lítinn 
klút, segið aðeins frá hlutunum. Nemendur skoða hlutina í 25 sekúndur, hyljið þá svo. Síðan fá 
nemendur 5 mínútur til að finna sömu hluti og eru á klútnum. Hægt er að vinna einstaklingslega, 
í pörum eða hóp. Gott er að nemendur dreifist vel um svæðið. Skoðið hverju hver hópur náði 
að safna. Ef eitthvað vantar mega nemendur ná í þá hluti. Að lokum búa allir til sameiginlega 
mandölu úr hlutunum sem þeir söfnuðu.

Nemendur kynnast náttúrusvæði í nágrenni skólans, gera fjölbreytt verk-
efni og fara í heimsóknir á svæðið.
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3. Tófan undirbýr sig fyrir veturinn

Ræðið hvernig tófan lifir veturinn af í skóginum. Þær safna fæðu, 
m.a. eggjum, á sumrin og fela á góðum stað til að hafa nægan mat 
til vetrarins. Hver nemandi fær þrjú egg eða hvítar kúlur og felur 
þær á náttúrusvæðinu (eins og tófur gera, fela undir laufblöðum 
eða ofan í jörðinni). Þegar allir eru búnir að fela, þá er hægt syngja 
lag eða fara í leik, síðan fara allir að leita að eggjunum eins og tófur.

Einnig er hægt að vinna þetta verkefni og fjalla um önnur dýr.

4. Myndaleikur

Áður en farið er í heimsókn á náttúrursvæðið, þarf kennarinn að taka myndir af ólíkum stöðum 
á staðnum. Hvert par eða hópur fær fjórar myndir. Þrjár eru teknar í náttúrusvæðinu en ein á 
öðrum stað. Nemendur finni staðinn þar sem myndirnar voru teknar og finni út hvaða mynd 
var ekki tekin á svæðinu. 

5.  Kíkjum upp og skoðum hvað við sjáum

Úti í náttúrunni horfum við oft meira niður en upp til himins. Í þessu verkefni horfum við upp 
og skoðum hvað við sjáum. Við notum spegla til þess að hjálpa okkur að sjá til himins. Kíkið í 
spegilinn og skoðið hvað þið sjáið og útskýrið hvert fyrir öðru. Það er líka hægt að taka myndir 
af himninum með snjalltæki.

6. Fjársjóðsleit

Undirbúið spjöld með ólíkum hlutum (u.þ.b. 9–16 hlutum, einn hlut á hvert spjald, græn lauf, gul 
lauf, blóm í ýmsum litum, steina, mosa o.s.frv.) Nemendur leiti að hlutunum í pörum eða í hóp. 

7. Rannsókn á lífbreytileika á náttúrusvæðinu

Nemendur fá litlar myndir af t.d. tré, blómum, sveppum og smádýrum. Finnið plönturnar sem 
eru á myndunum og skoðið þau með stækkunargleri og takið myndir af þeim. Búið til mynda-
sýningu og sýnið foreldrum. Notið myndirnar til þess að búa til samstæðuspil.
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8. Minnisleikur

 Nemendur vinni tvö og tvö saman. Annar fer og safnar saman náttúrulegum hráefnum í skóg-
inum og leggur ofan á klút. Hinn skoðar hlutina og leggur þá á minnið, þá er annar lagður yfir 
og hann reynir að muna hvaða hlutir voru á klútnum.

9. Finnið ákveðna liti í náttúrunni

 Áður en lagt er af stað fær hver nemandi 
eggjabakka og merkir hvert hólf með 
ákveðnum lit. Á náttúrusvæðinu eiga nem-
endur að finna hluti með litunum á eggja-
bakkanum. Ræðið hvernig gekk að finna 
ákveðna liti. Gerið könnun á því hvernig 
gekk að finna litina, skráið niðurstöður.

10. Hvaða hlutir eru þetta?

Börnin vinni tvö og tvö saman. Þegar komið er út fá þau ílát með hlutum úr náttúrunni, (t.d. 
greinar, fræ, steina o.fl.) þau skoði hlutina og ræði hvað þeir heita. Næst fer einn nemandi 
og finnur þrjá hluti og setur í ílátið og hinn á að segja hvað það er, svo er skipt um hlutverk.

11. Hvað finn ég?

Börnin vinni tvö og tvö saman, annað er með bundið fyrir augu og hitt leiðir að tré, blómi, 
rótum eða hverju sem er. Sá sem er með bundið fyrir augu á að giska á hvað hann er að 
snerta og útskýrir hvernig er að koma við það (heitt, kalt, mjúkt, hart).

https://o.fl/
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5.4. Lífbreytileiki og breytingar í vistkerfum  
 í grennd við skólann

 
 
 

Tími: þrjár kennslustundir fyrstu viku skólaársins og síðan ein til tvær  
 kennslustundir á tveggja vikna fresti yfir árið. Í lok skólaárs þarf  
 a.m.k. 8 kennslustundir til úrvinnslu og kynningar.

Tímabil: eitt skólaár, ágúst til maí/júní.
Námsmarkmið: að rannsaka lífbreytileika á litlu afmörkuðu svæði í nágrenni við  
 eða á skólalóðinni. Einnig er fylgst með breytingum sem verða á  
 svæðinu yfir skólaárið.

Efni og áhöld:  hælar til þess að afmarka svæði
 myndavél eða snjallsími
 tölvur eða Ipad
 fræðibækur og vefsíður um lífverur
 stækkunargler
 smásjá
 hitamælir
 lítil ílát undir sýni
 karton og litir eða tölvur og glærugerðarforrit

Undirbúningur: veljið landsvæði í nágrenni skólans með mismunandi gerðum  
 gróðurlendis eða vistkerfum sem nemendur geta fylgst með.

Framkvæmd

Ræðið verkefnið og börnin velti fyrir sér hvað þau muni finna

Nemendum er skipt í 3–4 manna hópa. Hver hópur velur sér reit, gott er að reitirnir séu ólíkir a.m.k. 
tvær gerðir gróðurlenda/vistkerfa. Vistkerfi er allar lífverur og allir umhverfisþættir sem finnast á 
ákveðnu afmörkuðu svæði. Athugið að vistkerfi geta verið stór eins og skógur, mýri eða mólendi en 
einnig smá eins og það sem leynist undir gangstéttarhellu, stórt tré á eða í nágrenni skólalóðar og 
jafnvel er hægt að tala um að beð í skipulögðum garði sé lítið manngert vistkerfi.

Í upphafi helga nemendur sér svæði ca. 1 fermetra og afmarka það með því að reka niður hæla eða 
taka mynd af svæðinu, þannig að hægt sé að finna aftur nákvæmlega saman staðinn. Reiturinn er 
rannsakaður, hvaða lífverur finna nemendur? Myndir teknar af svæðinu og af því sem nemendum 
finnst áhugavert. Hitastig úti og í jarðvegi er mælt. Jarðvegssýni tekið og skoðað í smásjá inni í skóla-
stofu, greinið tegundir, skráið niðurstöður og skoðið myndir sem teknar voru á svæðinu. Upplagt að 
hafa umræður. Hvaða tegundir fundust? Hvað kom á óvart? Hægt er að hafa greininguna ólíka eftir 
aldurstigum t.d. fyrir yngri börn gæti greiningin verið „lítil planta með fjólubláum og gulum blómum“ 
en eldri nemendur finna nafn á tegundinni „Þrenningarfjóla (viola tricolor)“.

Að skoða lífbreytileika í nágrenni skólans yfir eitt ár.
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Reiturinn skoðaður á tveggja vikna fresti. Ljósmynd tekin í hvert skipti og aðstæður kannaðar, eru 
breytingar eða nýjar tegundir? Hitastig mælt úti og í jarðvegi. Allar mælingar og breytingar skráðar 
niður og ræddar. Hóparnir bera saman niðurstöður sínar.

Í lok vetrar (í maí eða júní) er samantekt, nemendur undirbúi kynningu á sínum reit og búa til annað-
hvort veggspjald eða glærusýningu. Í kynningunni þarf að koma fram hvaða lífverur voru í reitnum, 
hvaða breytingar urðu á tímabilinu (veður, jarðvegshiti, vöxtur og aukning tegunda). Myndir settar 
upp í tímalínu.

Eftir kynningar bera hóparnir saman niðurstöður sínar. Ræða mun á milli svæða. Ætli niðurstöðurnar 
yrðu aðrar í löndum annars staðar í heiminum, þar sem er hlýrra eða kaldara loftslag?

Styttri útgáfa af verkefninu er að fara í eitt skipti á ákveðið svæði og gera rannsókn og kynningu.

Mat:
Nemendur fylli inn í sjálfsmat, broskalla- eða þumlamat, og lýsa upplifun sinni á ýmsum þáttum 
verkefnisins.

Námsmat frá kennara í formi umsagnar, einstaklingsmiðað leiðsagnarmat.

Ítarefni:
Fræðibækur og vefir um plöntur, smádýr og fugla.

Plöntuvefurinn
Greiningarlyklar smádýra
Fuglavefurinn
Náttúrufræðistofnun Íslands

https://www1.mms.is/flora/
https://www1.mms.is/smadyr/index.php
https://fuglavefur.is/
http://www.ni.is/
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5.5. Tré í umhverfi skólans

 
 
 

Tími: 4 kennslustundir
Námsþættir: umræður, textavinna, kynning, rannsókn, verkefnavinna

Efni og áhöld:  glærusýning um tré 
 bækur
 tölvur eða snjalltæki
 minnisleikur
 krossgáta
 plata
 spilakallar
 teningur
 Kahoot

Hæfni: nemendur
 þekkja ólík tré á skólalóðinni
 þekkja form þeirra (hæð, lit á berki, lögun laufblaða, ber, ávexti)
 kynnist áhugaverðum staðreyndum um tré

Aðferð 

Kynning 

Skoðið fyrstu glæruna í glærukynningunni, þar er grænn kassi sem skipt er í níu minni kassa.  
Takið einn kassa frá í einu og leyfið nemendum að giska á hvað er á myndinni.

Hvað eiga tré sameiginlegt og hvað ekki?

Hver nemandi fær myndir af trjám. Leikur þar sem nemendur mynda hópa út frá ákveðnum reglum, 
t.d. hvort tréð sé með nálar eða laufblöð (barr eða lauftré), lítið eða stórt o.s.frv. Nemendur lýsi sínu 
tré og segja hvað það heitir. Ræðið hvað trén eiga sameiginleg og hvað ekki. 

Nemendur læra um ákveðin tré á skólalóðinni, skoða glærusýningu um tré 
og fara í leiki þar sem lært er um tré.

https://klb.mms.is/media/uploads/2021/01/19/5_5_tr%C3%A9.pptx
https://klb.mms.is/media/uploads/2021/01/19/5_5_tr%C3%A9.pptx
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Lærum um tré

Skoðið fleiri upplýsingar um tré. Ræðið ólík tré: Linditré, eplatré, ývið, birki, sýprustré, víði, greni, 
limetré. Ræðið útlit þeirra (hæð, lit á berki, lögun laufblaða, ávexti, ber), hvernig geta tré nýst okkur? 
Finnið skemmtilegar staðreyndir um tré.

Ræðið um tré í útrýmingarhættu (blæösp) og hvað hægt er að gera til þess að bjarga þeim.

Bók um tré

Nemendur útbúi bók um tré með því að nota þetta 
form. Fyllið inn í formið, með því að skrifa, teikna 
og lita t.d. ef nemandi er að fjalla um birki, þá á að 
skrifa nafn á trénu „birki“ efst til vinstri.

Minnisleikur

Búið til minnisleik á matchthememory.com með 
því að nota ýmsar myndir af trjám. 

Krossgátupúsl 

Búðu til krossgátu á t.d. í Excel eða nota app eins og  
Puzzlemaker. Það er líka hægt að prenta verkefnin 
út. Dæmi um spurningar fyrir krossgátu.

Er birki barr- eða lauftré?

Hvaða tré er með hvítan börk?

Hvaða tré er tákn fyrir þitt land?

Hvað kallast ávextir reynitrjáa?

Hvað kallast ávextir birkitrjáa?

Hvaða tré er á myndinni?

Taktu áskorun eða sittu hjá eina umferð

Nemendur spili í pörum eða litlum hóp. Hver hópur fær spilaborð, teninga, spilakall, tölvu eða 
ipad og spurningar frá kennurum um tré og plöntur. Teningum kastað og spilakall færður eins og 
teningurinn segir til um. Ef einhver lendir á spurningarmerki þarf viðkomandi að ákveða hvort hann 
vilji bíða í eina umferð eða taka áskorun. Ef hann velur að taka áskorun þá ýtir annar leikmaður á bláu 
örina í glærusýningunni og les spurningu. Ef hann svarar rétt fær leikmaður að gera aftur ef svarið 
er rangt, þarf leikmaður að bakka þangað sem hann var síðast. Sá sem er fyrstur á lokareit vinnur.

https://www.skogur.is/is/nyskograekt/trjategundir-og-trjaheilsa
https://klb.mms.is/media/uploads/2021/01/19/5_5_b%C3%B3k.docx
https://www.skogur.is/is/nyskograekt/trjategundir-og-trjaheilsa
http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/
https://klb.mms.is/media/uploads/2021/01/19/5_5_bor%C3%B0spil.docx
http://matchthememory.com/
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Kahoot

Búa til Kahoot leik með minnst 20 spurningum. 

Gróðursetning

Farið í gönguferð og finnið birkifræ. Plantið fræjunum á skólalóðinni og fylgist með vexti þeirra. Búið 
til kort af skólalóðinni og merkið við þar sem fræin voru sett niður. Takið mynd af breytingunum. 
Ef þetta er gert í nokkur ár er áhugavert að skoða breytingar á milli ára. Gaman fyrir nemendur að 
hver ágangur eigi sín tré á skólalóðinni.

https://kahoot.com/
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