
Kennsluáætlun  

Mannslíkaminn – Ég og þú 

2020 – Lota 3 

Bekkur: 8. bekkur 

Námsgrein: Náttúrufræði 

Fjöldi kennslustunda: 5 kennslustundir 

Kennari/kennarar: Rebekka Ólafsdóttir 

 
 

 
Námsmat: Kannanir, skýrslur, einstaklingsverkefni, hópverkefni. 
 
Heimanám: Nemandi ber ábyrgð á eigin námi. Ef nemandi klárar ekki verkefni í kennslustund þarf hann að klára það heima.     
Einnig ef kennari setur fyrir ákveðið efni eingöngu til heimanáms. 
 
 
 

Kennari áskilur sér rétt til að breyta kennsluáætlun án fyrirvara. 
 
 
 

 



Dagsetning Kennsluefni Viðfangsefni Hæfniviðmið 

4.-8.janúar Mannslíkaminn 
Frumur sem starfa 
saman 
 
 
 
Skýrslugerð 

Kynning á námsefninu. 
Líkaminn – frumur sem starfa saman     
Bls.5-14 
Sjálfspróf 1.1  sp.1-5, og heilaspurning 
Sjálfspróf 2.2  sp.1,2 og heilaspurning. 
 
 

Geti útskýrt gerðir frumna, líffæri þeirra og 
starfsemi. Geti lesið texta í náttúrufræði sér til 
gagns og umorðað hann og túlkað myndefni 
honum tengt. 

11.- 15. janúar  
Mannslíkaminn 
Melting og öndun 
 

Melting og öndun                                     
Bls.17 – 36 
Sjálfspróf 2.1  sp.1-7 
Sjálfspróf 2.2  sp.1-6 
Sjálfspróf 2.3  sp.1-6 
Sjálfspróf 2.4  sp.1-6 
Sjálfspróf 2.5  sp.1-5 
Verklegar æfingar. 
 
 

 

18.- 22. janúar Mannslíkaminn 
Blóðrásin 
 
Myndbönd 
 
 

Blóðrásin                                                   
bls. 39-59 
Sjálfspróf 3.1  sp.1-9 
Sjálfspróf 3.2  sp.1-7 
 

Útskýrt hlutverk helstu líffæra og líffærakerfa 
mannslíkamans, gerðir frumna, líffæri þeirra 
og starfsemi 

25.- 29.janúar Mannslíkaminn 
Blóðrásin 
 
Myndbönd 
 
 

Blóðrásin                                                   
bls. 39-59 
Sjálfspróf 3.3  sp.1-4 (velja tvær 
spurningar úr 5-10). 
Sjálfspróf 3.4  sp1-7  
 
 
 

Útskýrt hlutverk helstu líffæra og líffærakerfa 
mannslíkamans, gerðir frumna, líffæri þeirra 
og starfsemi 

1.-5. febrúar Mannslíkaminn 
 

Könnun úr 1. 2. og 3. kafla  
1.febrúar 
Húðin og stoð- og hreyfikerfið              

 
Útskýrt hvað einkennir lífsskilyrði manna og 
hvað felst í því að taka ábyrgð á eigin heilsu. 



Húð og stoð-og 
hreyfikerfið 

Bls. 63-76 
Sjálfspróf 4.1  sp.1-7 
Sjálfspróf 4.2  1-8 
Sjálfspróf 4.3  1-3 og 6,8  
 

8.-12.febrúar Mannslíkaminn 
 
Taugakerfið 
stjórnar líkamanum 
 
Myndbönd 

Taugakerfið stjórnar líkamanum           
Bls. 79-105 
Sjálfspróf 5.1   sp.1-5 
Sjálfspróf 5.2  sp.1-4, veldu 2 spurningar 
frá 5 -10 
Sjálfspróf 5.3  sp.1-5 
 
Verkefni frá kennara um geðsjúkdóma 
 

Geti útskýrt gerðir frumna, líffæri þeirra og 
starfsemi. Geti lesið texta í náttúrufræði sér til 
gagns og umorðað hann og túlkað myndefni 
honum tengt. 

15.-19.febrúar 
 
Öskudagur 
17.febrúar 

Taugakerfið 
stjórnar líkamanum 

 

Taugakerfið   
Sjálfspróf 5.4  sp.1-6 
Sjálfspróf 5.5  sp.1-5 
Sjálfspróf 5.6  sp.1-3 og 6 
Sjálfspróf 5.7   sp. 1-4 og 7 
 
Könnun úr 4.og 5.kafla 
                                             

 

22.26.febrúar  Vetrarleyfi  

1.-5. mars Mannslíkaminn 
 
Vímuefni 

Vímuefni  
bls. 137-158 
 
verkefni frá kennara 
 
 

Útskýrt hvernig einstaklingur getur stuðlað að 
eigin velferð með ábyrgri neyslu og hegðun. 
 
   

8.-12.mars Mannslíkaminn 
Kynlíf og kærleikur 
 
Myndbönd 

Kynlíf og kærleikur 
Bls. 109-135 
 
Verkefni frá kennara 

Útskýrt hvernig fóstur verður til og þroskast, 
hvað felst í ábyrgri kynhegðun og rætt eigin 
ábyrgð á líkamlegu og andlegu heilbrigði, bæði 
sín og annarra. 



 

 

 


