Uppfært 11. 10. 2005

KoMDU OG SKOÐAÐU LÍKAMANN
KENNSLULEIÐBEININGAR
Námsefnið Komdu og skoðaðu líkamann er einkum ætlað börnum í 1.–2. bekk í grunnskólum.
Annars vegar er um að ræða nemendabók og hins vegar kennarabók í stóru broti, sem gert er ráð fyrir
að kennarinn sitji með fyrir framan nemendahópinn. Þannig verða myndir og texti bókarinnar kveikja
að umræðum og fræðslu um líkamann.

Markmið og leiðir
Eftirfarandi markmið eru höfð að leiðarljósi í námsefninu Komdu og skoðaðu líkamann.
Að börnin:
– þekki líkama sinn, helstu líffæri og hlutverk þeirra
– geri sér grein fyrir því að við erum ekki öll eins og að fjölbreytileiki og mismunur er eðlilegur
– geri sér grein fyrir mikilvægi þess að neyta hollrar fæðu, hreyfa sig og gæta hreinlætis
– beri virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum
Í aðalnámskrá grunnskóla um náttúrufræði fyrir yngsta stig er áhersla lögð á barnið sjálft, líkama þess
og þroska.
Í áfangamarkmiðum við lok 4. bekkjar segir m.a.:
Nemandi á að
– gera sér grein fyrir því að maðurinn sé hluti af náttúrunni og lífsafkoma hans byggist á
samspilinu við móður jörð
– þekkja að lífverur þarfnast vatns, lofts, fæðu og búsvæðis til að lifa
– geta lýst nokkrum einföldum en ólíkum lífsferlum lífvera, s.s. fræ verður að plöntu, barn verður
til
– gera sér grein fyrir að afkvæmi erfa eiginleika frá foreldrum sínum
– geta nafngreint flesta sjáanlega líkamshluta mannsins
– gera sér grein fyrir að í líkamanum fer fram ákveðin starfsemi sem sérhæfð líffæri vinna
– gera sér grein fyrir mikilvægi ákveðinna þátta fyrir heilbrigði og líðan s.s. hreinlætis, þess að
borða hollan mat, hreyfa sig reglulega og fá nægan svefn
– gera sér grein fyrir að ýmis utanaðkomandi efni eru skaðleg líkamanum
– gera sér grein fyrir að ýmsir sjúkdómar og sníklar eru smitandi en oft séu til ráð til að koma í
veg fyrir þá eða lækna

Þrepamarkmið 1
Nemandi
– þjálfist í að beita heitum og hugtökum yfir sjáanlega líkamshluta
– ræði um hollustu matar m.a. með tilliti til tannverndar
– ræði hvað verður um matinn sem við borðum

Þrepamarkmið 2
Nemandi
– eigi að þekkja helstu líffæri og starfsemi þeirra, s.s. hjarta, maga og lungu
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Þrepamarkmið 3
Nemandi
– kanni eigin lífsvenjur og meti hvort þörf sé úrbóta, s.s. mataræði, svefni, hreinlæti og umgengni
– þekki hvernig dýr annast afkvæmi sín samanborið við manninn

Þrepamarkmið 4
Nemandi
– eigi að gera sér grein fyrir að ýmis utanaðkomandi efni eru skaðleg líkamanum og geta borist á
ólíka vegu, s.s. gegnum húð, með innöndun, með fæðu
– ræði ýmiss konar sjúkdóma og mögulegar smitleiðir, varnir og lækningar

Kennsluhugmyndir við hverja opnu
Bls. 2 og 3
Lykilatriði
Hvernig urðum við til og af hverju erum við eins og við erum?
Egg, sæðisfruma, frjóvgun, fóstur, erfðir, barn í móðurkviði, fæðing.
Persónuskilríki
Börnin búa til vegabréf (A5 blað brotið til helminga), þar sem fram kemur m.a. nafn, heimilisfang,
augnlitur, háralitur, hæð, fæðingarstaður, fæðingardagur og ár, undirskrift og að lokum brjóstmynd
af vegabréfshafa.
Á kápu vegabréfsins getur verið mynd af skjaldarmerkinu eða Íslandi.
Hvernig urðum við til og af hverju erum við eins og við erum?
Umræður: Egg, sæðisfruma, frjóvgun, glasa- og tæknifrjóvgun, fóstur, erfðir, barn í móðurkviði,
fæðing.
Leikræn tjáning, samruni eggfrumu og sæðisfrumu: Einn nemandi leikur eggfrumu og nokkrir
leika sæðisfrumur. Hver verður fyrstur í mark? Í kjölfarið er hægt að velta því fyrir sér hvernig
viðkomandi einstaklingur liti út, s.s. augnlitur, háralitur o.s.frv.
Eggfruma og sæðisfruma
Hvert barn fær tvo misstóra dúska í tveimur litum (fást í föndurvöruverslunum, hvítir, bláir, grænir,
gulir o.s.frv.
Annar á að tákna eggfrumuna (stór, hvítur), hinn á að tákna sæðisfrumuna (minni dúskurinn, litur
að eigin vali). Börnin líma dúskana á renning og teikna hala á sæðisfrumuna. Börnin geta skrifað
skýringartexta við myndina.
Barn í móðurkviði – ég og mamma
Hugmynd 1
Börnin teikna barnshafandi konu (mamma
barnsins) frá hvirfli til ilja. Því næst teikna
þau sig sjálf í móðurkviði í fósturstellingu
og líma flipa yfir sem á að vera hluti af
flík móðurinnar.
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Hugmynd 2
Börnin teikna barnshafandi konu, einnig sést á myndinni barnið sem hún ber undir belti („gegnumlýsing”, sónar).
Fæðingin
Umfjöllun: „Venjuleg fæðing” (peysa með rúllukraga og brúða)/keisaraskurður (sum börn þarf að
taka með keisaraskurði).
Heimilið
Börnin fá pappír sem þau brjóta til helminga. Þau teikna húsið að utan (flettimynd) og klippa þak og
e.t.v. glugga og hurðir. Síðan fletta þau blaðinu við og teikna það sem er innan veggja heimilisins.
Fjölskyldan
Börnin teikna fjölskylduna sína, t.d. á vatnslitapappír. Þau nota vatnsliti og svartan artline penna
(útlínur og ýmis smáatriði).
Að lokum geta þau búið til ramma utan um myndina.
Á þessum vef
Líkamslengd barns og þyngd við fæðingu (Á vettvangi)

Bls. 4 og 5
Lykilatriði
Afmæli. Vöxtur. Húðin og eiginleikar hennar.
Sjálfsmynd
Hvert og eitt barn teiknar sjálfsmynd (frá hvirfli til ilja).
Börnin geta unnið myndina, t.d. með vatnslitum, artline penna
(svörtum), túss- og trélitum.
Í kjölfarið er hægt að búa til súlurit yfir afmælisdaga barnanna í
viðkomandi bekkjardeild.
Börnin geta búið til ramma utan um myndina, sbr. kennsluleiðbeiningar með lestrarbókinni Við lesum A.
Afmæli
Kennsluhugmyndir í kennarabók, Það er leikur að læra
(bókstafurinn Aa).
Líkamslengd barnsins og þyngd við fæðingu
Börnin fara með bréf heim þar sem foreldrar eru beðnir að skrá lengd
og þyngd barnsins.
Líkamslengd barns og þyngd við fæðingu (Á vettvangi).

Nafn:

Þegar ég fæddist var ég _________ cm á lengd.

Núna er ég _________ cm á hæð.

Við fæðingu var ég _________ kg að þyngd.

Núna er ég _________ kg á vigtinni minni.

Börnin mæla með bandspotta lengd sína við fæðingu og með öðrum
spotta núverandi lengd sína. Börnin búa til tvo vasa, (lengd við
fæðingu/lengd í 1. eða 2. bekk) og setja bandspottana ofan í, þannig
að unnt sé að taka þá upp úr og bera þá saman.
Umræður: Hvað hafa börnin bætt við sig mörgum sentímetrum frá
fæðingu?
Hvað hafa börnin bætt við sig mörgum kílóum?
Benda börnunum á mikilvægi þess að neyta hollrar fæðu.
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Ítarefni
Skemmtilegu smábarnabækurnar: Stubbur; Stúfur. Reykjavík, Bókaútgáfan Björk.
Húðin
Snerting – sársauki
Umræður
Húðin er teygjanleg, sbr. börn á vaxtarskeiði, maginn á ófrískum konum og fullorðnir sem bæta á
sig nokkrum aukakílóum.
Neglurnar eru til að vernda fingurgómana. Þær eru eins og hár og þær hafa einnig í sér efni sem
gerir þær harðar (keratín).
Við svitnum þegar okkur verður heitt og losum okkur við vatnið í gegnum svitaholurnar í húðinni.
Þegar okkur er kalt eða þegar við verðum hrædd myndast gæsahúð.
Húðin er þynnst á augnlokum og vörum, en þykkust í lófum og á iljum.
Hvernig skyldi standa á því?
Með húðinni skynjum við ýmsar hættur sem ber að varast.
Brýnt er að vernda húðina fyrir útfjólubláum geislum sólarinnar. Hvernig gerum við það?
Hugstormun, skráning. Safnað er saman ýmsum hlutum í tengslum við viðfangsefnið, orðmyndir
fylgja með. Að lokum er haldin sýning á hlutum sem tengjast umræðuefninu, s.s. sólarvörn,
sólgleraugu o.s.frv.
Áferð
Ýmiss konar efniviði með mismunandi áferð er safnað saman, t.d. pappír, gæruskinni, bómullarhnoðrum, efnisbútum, sandpappír. Nemendur flokka eftir því hvað þeim finnst gott/vont að koma
við. Í kjölfarið geta þeir í sameiningu eða hver og einn nemandi límt sýnishorn á blað (best/verst
að koma við).
Þreifileikur
Fjölbreytilegur efniviður í poka.
Hvert og eitt barn þreifar á og reynir að lýsa fyrir hinum hvernig viðkomandi hlutur er viðkomu.
Hár
Saga: Maddit og Beta. 1981. Astrid Lindgren. Mál og menning.
(Þar segir m.a. frá því þegar þær systur fengu lús.)
Prinsessan í hörpunni. 1989. Kristján Friðriksson. Reykjavík, Bjallan.
Umræður um sérkenni fólks, t.d. hár, hársídd, hárgerð og háralit.
Hvað skyldu vera mörg hár á höfði okkar? Hárið er einungis lifandi undir húðinni í höfuðleðrinu.
Hinn hluti þess eru dauðar húðfrumur. Þess vegna finnum við ekki til þegar hárið er klippt.
Allur líkami okkar er þakinn hári, að lófum og iljum undanskildum. Hvernig skyldi standa á því?
Hve margir í bekknum eru með stutt hár og hve margir með sítt hár?
Niðurstöður settar upp í súlurit.
Heimavinna/athugun, háralitur ættingja og vina.
Leikræn tjáning – orð og orðatiltæki
Umræður um hvað orðin/orðatiltækin merkja. Börnin vinna saman í hópum og tjá þau með látbragði. Hin geta sér til um við hvað er átt.
– að hafa hendur í hári einhvers
– að roðna upp í hársrætur
– að standa uppi í hárinu á einhverjum
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– hárin rísa á höfði manns
– með húð og hári
Myndræn tjáning
Hvert og eitt barn velur sér eða dregur orðatiltæki og gerir mynd út frá því.
Orðið/orðatiltækið límt við myndina.

Höndin
Þula: Þumalfingur er mamma sem var mér vænst og best ...
Saga (upplestur): „Fingurnir” úr bókinni Berin á lynginu,
sögur og ljóð frá ýmsum löndum í þýðingu Þorsteins frá Hamri.
Bjallan, 1977.
Umræður um einstök heiti handarinnar, t.d. heiti fingranna, kjúkur,
handarbak, lófi, fingurgómar, nögl og spönn.
Börnin teikna hönd sína á mislitan pappír, klippa hana út og líma á annað blað. Þau nota reglustiku
til að mæla lengd handarinnar og skrá sentímetrafjöldann. Börnin mæla einnig lengdina á milli
þumalfingurs og litla fingurs (spönn). Þau klippa út orðmyndir og líma inn á myndina (eða skrifa
orðmyndirnar sjálf).
Fingrafar
Börnin geta tekið fingrafar sitt og stimplað á verkefnablað. Með því að nota stækkunargler geta
börnin borið saman fingraför sín.
Leikræn tjáning – orð og orðatiltæki
Umræður um hvað orðin/orðatiltækin merkja. Börnin vinna saman í hópum og tjá með látbragði.
Hin geta sér til um við hvað er átt.
–
–
–
–
–
–
–
–
–

bera hönd fyrir höfuð sér
halda að sér höndum
nenna ekki spönn frá rassi
spenna greipar
fingurbjörg
fingurgull
fingralangur
fingravettlingur
vefja e-m um fingur sér

Myndræn tjáning
Hvert og eitt barn velur sér eða dregur orðatiltæki og gerir mynd út frá því.
Orðið/orðatiltækið límt við myndina.
Á þessum vef
Komandi pikkaló sbr. Jósef segir (Leikjahugmyndir)
Fingrabrúður
Börnin fá pappír, liti, skæri og heftara. Þau strika eftir undirskál á pappír sem þau klippa til helminga og búa til fingrabrúður.
Síðan búa þau til leikþætti (skrifa handrit) sem þau sýna bekkjarsystkinum sínum.
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Fóturinn
Vísa: Allir hafa eitthvað til að ganga á ...
(Hljómplata Olgu Guðrúnar Árnadóttur, Eniga, meniga. Á.A. Records).
Saga: Öskubuska.
Umræður um einstök heiti, t.d. tær, táberg, il, rist, hæll, ökkli og jarki.
Börnin teikna il sína á mislitan pappír, klippa hana út og líma á annað blað. Þau nota reglustiku til
að mæla lengd hennar (frá hæl að stóru tá) og skrá sentímetrafjöldann. Börnin mæla einnig þar
sem ilin er breiðust og skrá. Þau klippa út orðmyndir og líma inn á myndina (eða skrifa orðmyndirnar sjálf inn á blaðið).
Skóstærð
Börnin flokka skóna sína eftir stærð og bera saman skónúmer.
Á hvernig skóm komu börnin í skólann í dag?
Súlurit búið til.
Á þessum vef
Ævintýri á gönguför (Leikjahugmyndir)
Ferðamáti
Hvernig komu börnin í skólann í dag?
Gangandi, í strætisvagni ...
Súlurit búið til.
Fótspor
Börnin stíga ofan í þekjulit og svo á blað. Síðan klippa þau fótsporin út og líma á annað blað.
Leikræn tjáning – orð og orðatiltæki
Umræður um hvað orðin/orðatiltækin merkja. Börnin vinna saman í hópum og tjá þau með látbragði. Hin geta sér til um við hvað er átt.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

bregða fæti fyrir e-n
eiga fótum fjör að launa
fara á fætur
leggja land undir fót
taka til fótanna
fótbolti
fótabúnaður
fótfúinn
fótspor
fótviss

Myndræn tjáning
Hvert og eitt barn velur sér eða dregur orð/orðatiltæki og gerir mynd út frá því.
Orðið/orðatiltækið límt við myndina.
Fætur
Börnin ganga á ýmsa vegu.
– inn- og útskeif
– á jörkunum
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–
–
–
–

á hælunum
á tánum
hoppa jafnfætis
hoppa á öðrum fæti

(Þrautakóngur)
Á þessum vef
Mælingar á höndum og fótum (Á vettvangi)
Hreyfanlegir fætur (Á vettvangi)
Loft – snerting – hreyfing – einbeiting (Leikjahugmyndir)
Húð (Leikjahugmyndir)

Bls. 6 og 7
Áður en fjallað er um blaðsíður 6 og 7 er vert að kanna hugmyndir barna um hvað er innan í okkur.
Hvað er innan í okkur?
Verkefni áður en byrjað er að fjalla um líkamann.
Í lok umfjöllunar um bókina Komdu og skoðaðu líkamann er hægt að leggja viðfangsefnið að nýju
fyrir nemendur og bera þannig þessi tvö verkefnablöð saman og kanna vitneskju þeirra. Hvað hafa
nemendur lært?
Hugstormun
Hvaða líffæri eru inni í líkamanum sem við sjáum ekki?
Kennari skráir hugmyndir barnanna.
Börnin fá blað með útlínum líkamans. Hvaða líffæri eru inni í líkamanum? Hvaða líffæri þekkja
börnin og hvar eru þau staðsett? Hvert og eitt barn teiknar eða skrifar.
Börnin geta einnig unnið þetta verkefni saman í hópum.
Sjá Dæmi 5 (Kennsluhugmyndir – Námsmatsverkefni)

Lykilatriði
Frumur, hlutverk þeirra, næring.
Hvernig fjölga frumur sér?
Kveikja, umræður
Kennslugögn:
Legó (uppröðun frumnanna í líkamanum)
Púsluspil (uppröðun frumnanna í líkamanum)
Sími (taugafrumur)
„Bolti” (vöðvafrumur)
Vörubíll (flutningur blóðfrumna um líkamann)
Sópur og fægiskófla (hvítu blóðfrumurnar)
Börnin búa til fólk úr legókubbum. Þau geta einnig hjálpast að við að raða saman púsluspili
(hvernig er best að byrja?). Hver hópur segir frá sinni vinnu.
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Frumurnar í líkama okkar
Börnin fá blað með útlínum líkamans. Þau fá pappír í ýmsum litum sem þau rífa niður í litlar einingar/búta og líma þær inn á
„líkamann”.
Dæmi:
Bleikur pappír, húðfrumur.
Rauður pappír, blóðfrumur.
Grænn pappír, vöðvafrumur.
Ljósbrúnn pappír, beinfrumur.
O.s.frv.
Börnin klippa „dúkkulísuna” út og líma á annað blað.
Frumur, stöðvavinna
Börnin fara á milli og leysa verkefni á hverri stöð. Hvert blað er
u.þ.b. einn fjórði af A4-blaði.
Stöð 1
Húðfrumur, spýtukubbar, þekjulitir, þrykk.
Stöð 2
Blóðfrumur, dropaklessur (rauður þekjulitur), blaðið brotið til helminga (speglun).
Stöð 3
Beinfrumur, blað brotið til helminga og síðan aftur til helminga (rétthyrningur). Síðan er klippt
upp í, sbr. snjókristallar. Því næst er blaðið tekið í sundur og mynstrið kemur í ljós.
Frumukjarni teiknaður inn í frumurnar með svörtum tússpenna.
Stöð 4
Vöðvafrumur, bandspotti settur ofan í grænan þekjulit og síðan lætur barnið spottann fara létt yfir
blaðið. Endurtekið nokkrum sinnum.
Stöð 5
Taugafrumur, rör, blek (börnin blása í gegnum rörið á dropann), að lokum eru þræðirnir teiknaðir á
blaðið (taugaendar).
Hægt er að setja sýnishornin í umslag eða líma þau á blað.
Frumuskipting
Hvernig fjölga frumurnar sér?
Leikræn tjáning: Fruma sem fær súrefni og næringu
Barn er í hlutverki frumunnar og þenur sig út.
Fruman skiptir sér þá í tvennt, eitt barn bætist við.
Frumurnar tvær nærast og skipta sér hvor um sig í tvennt og þannig gengur það koll af kolli og
fleiri börn/frumur bætast í hópinn.
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Myndræn tjáning
Frumuskipting og fingraför.
Efni: Pappír, þekjulitur og trélitur.
Börnin setja fingurgóm þumalfingurs ofan í þekjulit og síðan
stimpla þau fingrafar sitt á blaðið sem á að tákna frumu. Því
næst skiptir fruman sér í tvennt (tvö fingraför) og aftur skipti
hvor fruma um sig í tvennt (fjögur fingraför) og þannig koll af
kolli.
Að lokum draga börnin strik á milli frumnanna.
Á þessum vef
Dæmi 5 (Kennsluhugmyndir – Námsmatsverkefni))
Líffæri á réttan stað (Í handraðanum)

Bls. 8 og 9
Lykilatriði
Beinagrindin, hlutverk hennar.
Liðamót.
Höfuðkúpa, viðbein, upphandleggur, vitlausa beinið, framhandleggur, rifbein, hryggjarsúla,
mjaðmagrind, lærleggur (stærsta beinið), hnéskel, sköflungur.
Kveikja
Umræður um beinagrindina og liðamótin. Liðamót eru þar sem
bein mætast og hægt er að beygja þau.
Sum liðamót eru eins og hjarir á hurð, við getum „opnað og lokað” – kreppt og rétt.
Þau kallast hjaraliðir. Dæmi: Hné. Önnur geta snúist í hring. Þau
kallast kúluliðir. Dæmi: Axlir.
Því næst fá börnin ljósrit af beinagrind til að klippa út og setja
saman (mikil nákvæmnisvinna!).
Þau festa liðamótin saman með örlitlu splitti á höndum og fótum
(föndurvöruverslanir).
Þegar gengið er frá verkefnavinnu barnanna í úrklippubók er
hægt að útbúa vasa úr glærum, eða nota plastvasa. Þannig sést
og varðveitist beinagrindin vel.
Börnin geta handleikið hana einnig að vild.
Á þessum vef
Hreyfanlegir fætur (Á vettvangi)
Beinagrind (Í handraðanum)
Settu saman beinagrind (Í handraðanum)
Röntgenmyndir (Myndasafn)
Myndband
David Hanson. Náttúran í nýju ljósi – Beinagrindur
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Bls. 10 og 11
Lykilatriði
Vöðvar, stórir og smáir.
Sumir vöðvar lúta stjórn, aðrir ekki.
Þjálfun vöðva.
Vöðvar tengjast beinum og hreyfa þau.
Kveikja
Kennarinn lætur börnin gera ýmsar æfingar, t.d. armbeygjur og -réttur.
Því næst getur hann dregið nafn eins barnsins í nemendahópnum. Barnið framkvæmir hreyfingarnar og hin börnin fylgjast með og sjá hvernig vöðvarnir hnyklast og hreyfast.
(Börnin verða að klæðast stuttermabolum eða vera á nærbolnum).
Börnin vinna saman tvö og tvö. Annað lyftir þungum hlut, hitt heldur um upphandlegginn á barninu sem erfiðar. Þannig finnur barnið hvernig vöðvarnir dragast saman og slakna. Vöðvarnir vinna
alltaf saman í pörum.
Við fáum gæsahúð vegna þess að vöðvar undir húðinni draga hana saman, þannig lyftist hún upp
og við það rísa hárin.
Við skjálfum til þess að ná upp hita og við það dragast vöðvarnir hratt saman. Þegar vöðvarnir
vinna hitnar okkur.
Við notum einn vöðva mest yfir daginn en það er augnvöðvinn. Hvernig skyldi standa á því?
Leikræn tjáning – orð og orðatiltæki
Umræður um hvað orðin merkja. Börnin vinna saman í hópum og sýna orðin með látbragði. Hin
geta sér til um við hvað er átt.
–
–
–
–

að falla eins og flís við rass
vöðvabólga
vöðvabúnt
vöðvarýr

Myndræn tjáning
Hvert og eitt barn velur sér eða dregur orð/orðatiltæki og útfærir á myndrænan hátt.
Orðið/orðatiltækið límt við myndina.
Á þessum vef
Hreyfanlegir fætur ( Á vettvangi)

Bls. 12 og 13
Lykilatriði
Taugafrumur, taugaboð, heilinn.
Andlitsvöðvar.
Kveikja/umræður
Taugakerfið skiptist í heila, mænu og taugar.
Heilinn stjórnar öllum líkamanum. Heilinn fær boð, bæði innan frá og utan, það er frá innri líffærum og skynfærum.
Hvernig skyldi standa á því að stundum verðum við föl og stundum roðnum við upp í hársrætur?
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Leikræn tjáning
Taugafruma: Börnin fara í halarófu, fremsta barnið bregst við áreiti (snerting, hvísl o.s.frv.) og
flytur það áfram til næsta barns og þannig koll af kolli.
Svipbrigði
Hvert og eitt barn dregur miða með mynd af andlitum sem
sýna mismunandi svipbrigði og leika. Hin börnin geta sér til
um hvaða svipbrigði viðkomandi er að túlka. Börnin geta
einnig unnið saman í hópum.
Börnin fá sex litla miða (ferninga) og teikna mismunandi
svipbrigði á þá. Síðan klippa þau andlitin út og líma þau á
þykkan pappír (karton).
Spegill
Nemendur skoða sig í spegli með ýmis svipbrigði. Gildi
þess að brosa.

Bls. 14 og 15
Lykilatriði
Hjartað.
Blóðrásin.
Rauð og hvít blóðkorn.
Kveikja
Hljóð hjartans. Kennari notar taktmæli eða slær taktfast sér á læri. Á hvaða líffæri minnir þetta?
Kennarinn teiknar stórt hjarta. Börnin finna samsett orð sem byrja á hjarta-. Kennari skráir.
Í lok umfjöllunar um hjartað geta börnin örugglega bætt við fleiri orðum inn í stóra hjartað.
Saga: Þegar trölli stal jólunum. Seuss, O. Örn og Örlygur. 1974.
Fróðleiksmolar – Um hjartað
Hjartað er vöðvi. Hjartað er álíka stórt og krepptur hnefi. Hjartavöðvinn lætur hjartað slá dag og
nótt. Hjartað er nánast staðsett í miðjum brjóstkassanum.
Hjartað slær hægast þegar við sofum.
Hjartað í ungbarni slær um 120 slög á mínútu.
Hjartað í tíu ára gömlu barni slær um 90 slög á mínútu.
Hjartað í fullorðnum manni slær um 72 slög á mínútu.
Hjartað í mús slær um 500 slög á mínútu.
Hjartað í fíl slær um 20–25 slög á mínútu.
Hjartað í steypireyði slær um 10 slög á mínútu.
Hjartslátturinn sem við heyrum verður til þegar hjartalokurnar skella aftur og er ekki hljóð sem
myndast þegar hjartað slær eða dælir blóði eins og margir halda.
Í blóðinu er storknunarefni þannig að það stoppar sjálft blóðrennsli í sári sem myndast.
Börn hafa um 2,8 lítra af blóði, fullorðnir hafa hins vegar um fimm lítra af blóði (sýnikennsla/magn: Eins lítra mjólkurfernur eða eins lítra gosumbúðir).
Hér passar vel að lesa söguna um Beggu blóðkorn (Ævintýri og sögur)
Líkan af hjarta skoðað.
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Hjartað
Börnin búa til hjarta. Vinstri helmingur hjartavöðvans er rauður, hægri helmingurinn er blár. Þau
líma þunnan rauðan akrýldúk yfir helmingana. Akrýldúkurinn á að tákna hjartavegginn.
Athugun
Börnin geta hlustað á hjartslátt hvers annars í gegnum eldhúsrúllu.
Púlsinn tekinn
Púls er sláttur í slagæðum þegar hjartað dælir blóðinu.
Við getum mælt púlsinn með því að styðja á slagæð í úlnlið eða á slagæð í hálsi. Þessar slagæðar
liggja svo nærri húðinni að þess vegna er hægt að finna hjartsláttinn.
Nemendur fá blað til að skrá hversu oft hjartað slær í hvíld.
Til að byrja með setja þeir fram tilgátur og skrá, síðan framkvæma þeir athugunina.
Breytist hjartslátturinn við áreynslu? Nemendur setja fram tilgátur og skrá. Því næst skrá þeir
einnig hjartsláttinn eftir að hafa gengið í sömu sporum í eina mínútu og enn fremur þegar þeir hafa
hlaupið hratt á staðnum í aðra mínútu.
Niðurstöður. Hvers vegna skyldi hjartað slá örar við áreynslu?
Blóðið þarf að fara hraðar um líkamann með meira súrefni og meiri orku. Hreyfing er holl og góð
fyrir hjartavöðvann.
Leikræn tjáning – orð og orðatiltæki
Umræður um hvað orðin/orðatiltækin merkja. Börnin vinna saman í hópum og tjá þau með látbragði. Hin geta sér til um við hvað er átt.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

að hafa gott hjartalag
að hafa hjartað á réttum stað
hjartagæska
hjartahlýr
hjartahreinn
hjartanlegur
hjartaprýði
hjartkær
vera með hjartað í buxunum
vera með lítið hjarta

Myndræn tjáning
Hvert og eitt barn velur sér eða dregur orð/orðatiltæki og vinnur myndrænt.
Orðið/orðatiltækið límt við myndina.
Leikræn tjáning
Blóðrásin
Börnin leika ferðalag blóðfrumnanna um líkamann. Börnin byrja með rauð bönd (súrefnisríka
blóðið) og fara hratt í gegnum vinstri hjartahelminginn út í slagæðarnar. Á leiðinni til baka setja
þau rauðu böndin í vasann eða inn á sig og setja í staðinn á sig blá bönd (koltvísýringurinn sem
við öndum frá okkur). Blóðfrumurnar ,,fljóta” uppgefnar með blóðstraumnum til hægri hjartahelmingsins og spýtast þaðan inn í annað lungað. Nú losa þær sig við koltvísýringinn og næla sér í súrefni (rauðu böndin upp, bláu í felur) og ferðalagið hefst á nýjan leik.
Á þessum vef
Begga blóðkorn (Sögur og ævintýri)
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Bls. 16 og 17
Lykilatriði
Lungu.
Útöndun/innöndun.
Staðsetning lungnanna.
Ýmis efni og ryk geta verið skaðleg lungunum.
Raddböndin.
Kveikja
Athugun 1
Hvað getum við haldið andanum lengi niðri í okkur? Börnin setja fram tilgátu og taka síðan
tímann. Getum við andað í vatni?
Fróðleiksmolar
Lungun eru ekki vöðvi heldur eins og svampar sem soga loft/súrefni til sín og því er síðan þrýst út
aftur eins og þegar við kreistum vatn úr svampi.
Hrotur koma þegar fólk sefur með opinn munninn. Loftið sem það andar að sér veldur titringi
innst í munninum og við það myndast hroturnar.
Þegar við hnerrum kemur loft út úr munninum á 160 km hraða. Eins gott að radarmælingar
lögreglunnar nemi ekki þennan hraða þegar við hnerrum í ökutæki á ferð.
Stundum getum við stöðvað hnerrann með því að þrýsta fingri á milli efri varar og nefs. Þar er
taug sem sendir boð til heilans: Ekki hnerra!
Myndræn tjáning
Börnin búa til lungu.
Gögn: Brúnn þekjulitur, svampur og pappír.
Börnin setja svampinn ofan í þekjulitinn og þrykkja/stimpla nokkrum sinnum á hvort lunga fyrir
sig. (MYND).
Athugun 2: Innöndun – útöndun
Hvað gerist þegar við öndum að okkur?
Gögn: Blað, blýantur og málband.
Börnin standa eða liggja og setja aðra höndina á brjóstkassann en hina á magann. Þau anda síðan
djúpt að sér og frá sér og finna hvaða breytingar eiga sér stað. Hvað gerist og hvers vegna?
Börnin mæla brjóstkassann við innöndun og því næst við útöndun. Niðurstöður skráðar.
Athugun 3: Hvað er mikið loft í lungunum?
Gögn: Sogrör, bómullarhnoðri og málband.
Tilgáta sett fram, börnin skrá. Börnin blása á bómullarhnoðra í gegnum sogrör. Hversu langa
vegalengd fer hann?
Börnin líma bómullarhnoðrann á blað ásamt sogrörinu og skrá hversu langt hnoðrinn fór.
Á þessum vef
Hversu mikið loft er í lungunum (Á vettvangi)
„Loftmyndir” (Á vettvangi)
Loft (Á vettvangi)
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Bls. 18 og 19
Lykilatriði
Meltingin.
Hvaða leið fer fæðan sem við borðum?
Hvað verður um matinn sem við borðum?
Helstu líffæri sem tengjast meltingunni:
Munnvatnskirtlar, tennur, vélinda, magi, smáþarmar, ristill ...
Líkan skoðað.
Kveikja
Gögn: Mjólkurfernur eins lítra, drykkjarfernur barnanna,
úr teygjanlegu efni og soðið spagetií skál.

1–
4

lítri hver um sig, tannkremstúpa, poki

Munnvatnskirtlar
Matur er á borðum og við erum glorhungruð. Hvað gerist?
Við framleiðum munnvatn í munnvatnskirtlum sem jafngildir einum og hálfum lítra daglega eða
sem svarar átta mjólkurglösum.
Kennari og nemendur skoða eins lítra mjólkurfernur og drykkjarfernur eins og börnin fá í mjólkuráskrift í skólanum. Hvað eru margar drykkjarfernur í einum mjólkurlítra?
Hvaða hlutverki gegna munnvatnskirtlarnir í meltingunni?
Tennur
Hvaða hlutverki gegna tennurnar?
Vélinda
(Til að orðið vé-linda (fæðurörið) festist betur í minni barnanna getur verið gott að tengja það
kvenmannsnafninu Linda)
Vélindað er eins og framhandleggur barnanna að lengd og að sverleika eins og þumalfingur þeirra.
Í vélindanu eru vöðvar sem þrýsta matnum alla leiðina niður í maga. Rétt eins og þegar við kreistum
tannkremið úr tannkremstúpunni. Kennari hefur tannkremstúpu við höndina og sýnir börnunum.
Við getum staðið á haus og kyngt matnum. Maturinn ratar sína réttu leið. Það gera vöðvarnir í
vélindanu.
Maginn
Maginn er eins og poki úr teygjanlegu efni. Í maganum taka magavöðvarnir við og magasafinn/sýrurnar blandast fæðumaukinu og mýkja það enn frekar. Ef við gleypum loft eða drekkum
gosdrykki, þá leitar loftið sömu leið til baka og þá ropum við.
Smáþarmar
Við neðra magaopið er eins konar krani sem hleypir fæðumaukinu í smáskömmtum inn í smáþarmana sem eru um fimm metrar að lengd (hæð gíraffa). Smáþarmarnir liggja sem betur fer í fellingum. Þaðan fer fæðan/næringin út í líkamann. Gott dæmi er soðið spagettí í skál.
Ristill
Ristillinn er framhald af smáþörmunum, bara styttri og sverari.
Það sem við nýtum ekki af fæðunni fer í ristilinn og út úr líkamanum í gegnum endaþarminn.
Í ristli myndast stundum loft sem leitar út. Þá leysum við vind, rekum við eða prumpum.
Til íhugunar: Ef smáþarmar og ristill lægju ekki saman í fellingum, þá myndi aldeilis togna úr
okkur og umhverfi okkar liti allt öðruvísi út en það gerir í dag! Myndræn túlkun og/eða ritsmíðaefni í sögubók.
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Myndræn tjáning
Börnin teikna mynd af sér eða e-u barni frá hvirfli til ilja.
Fötin eru gegnsæ að hluta, þannig er unnt að sjá meltingarfærin.
Börnin skrifa eða líma orðmyndirnar við.
Á þessum vef
Bragð (Á vettvangi)
Meltingarvegur (Í handraðanum)

Bls. 20 og 21
Lykilatriði
Nýrun, hvaða hlutverki gegna þau?
Þvagblaðran.
Vatnsforði líkamans.
Kveikja
Líkan skoðað (einnig hægt að nota kindanýru).
Myndræn tjáning
Gögn: Nýrnabaunir, blaðra og pappír.
Börnin líma tvær nýrnabaunir (nýru) á blað og blöðruna (þvagblaðra) rétt fyrir neðan fyrir miðju.
Börnin teikna þvagpípurnar úr hvoru nýra fyrir sig niður í þvagblöðru, þaðan liggur þvagrásin.
Vatnsforði líkamans
Kennari tekur kubbalengju með tíu kubbum. Hann tekur sex kubba frá sem eiga að tákna vatnsforða líkamans.
Á þessum vef
Líffæri á réttan stað (Í handraðanum)

Bls. 22 og 23
Lykilatriði
Tennur og tannhirða.
Skynjun.
Heilinn.
Svefn.
Saga: Karíus og Baktus. Egner, T. Barnauppeldissjóður
Thorvaldsensfélagsins, 1992.
Tennur/tannhirða
Framtennur, jaxlar, glerungur, rót, tannhold, tannhirða.
Glerungur er harðasta efni líkamans (ekki beinin).
Hægt er að fara í heimsókn til skólatannlæknis eða fá tannfræðing í heimsókn. Börnin teikna mynd í tengslum við vettvangsferð/heimsókn og semja texta við myndina (atburðablað).
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Börnin búa til góm, tannbursta og tannkremstúpu.
Í góminn þurfa þau tvo renninga, liti og splitti til að tengja þá saman (efri og neðri gómur).
Í tannburstann þurfa þau renning sem þau klippa til (haldið, burstinn sjálfur, þ.e. fremsti hlutinn).
Í tannkremstúpuna er notaður renningur, litir og mislitur pappír.
Leikræn tjáning – Orð/orðatiltæki
Umræður um hvað orðin/orðatiltækin merkja. Börnin vinna saman í hópum og tjá þau með
látbragði. Hin geta sér til um við hvað er átt.
–
–
–
–
–
–
–
–

að skilja fyrr en skellur í tönnum
gnísta tönnum
tannhjól
tannpína
tannrétting
tannskemmd
tannstöngull
tannlæknir

Myndræn tjáning
Hvert og eitt barn velur sér eða dregur orð/orðatiltæki og vinnur myndrænt.
Orðið/orðatiltækið límt við myndina.
Skynjun
Sjón, heyrn, lykt, bragð og snerting (sjá umfjöllun um húðina).
Fimm bækur um skynfærin: Sjón, Heyrn, Lykt, Bragð, Tilfinning.
Rius, M. o.fl. 1987. Reykjavík, Ísafold.
Sjón
Líkan af auganu skoðað. Hjúkrunarfræðingur kynnir fyrir börnunum hvernig sjónpróf fer fram og
fær þau sér til aðstoðar.
Enn fremur er fjallað um þá sem eru sjóndaprir og blindir og hvað skynjun þeirra síðarnefndu á
öðrum sviðum verður skarpari (fingurgómar, snerting).
Verkefni
Börnin gera sameiginlega athugun á augnlit bekkjarsystkina sinna og útbúa súlurit.
Sjá bókina Um mig og þig.
Rætt um gleraugnanotkun og sólgleraugu.
Myndræn tjáning
Börnin teikna mynd af auga. Inn í augað teikna þau eitthvað
fallegt sem þau hafa séð.
Heyrn
Saga: Herra hávær. Hargreaves, R. Iðunn. 1981.
Líkan af eyra skoðað. Hjúkrunarfræðingur kynnir fyrir nemendum hvernig heyrnarpróf fer fram og fær börnin sér til aðstoðar.
Rætt um þá sem eru með skerta heyrn eða heyrnarlausir og táknmálið þeirra.
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Umræður
Spóla/geisladiskur er leikinn með ýmsum hljóðum. Börnin hlusta á og reyna að greina hvað um er
að ræða.
Hvaða hljóð heyrðu þau fyrst, síðast o.s.frv.? Er hægt að flokka orðin í sterk og veik hljóð?
Í sameiningu er athugað hvaða hljóð við getum búið til með höndum, fótum, munni og
líkamanum.
Einnig hvaða hljóð við heyrum þegar við strjúkum fingurgómum eftir borðplötu, bylgjupappír,
sandpappír, silki, áldós ...
(Markviss málörvun, þýð. og staðf. Helgu Friðfinnsdóttur, Sigrúnar Löve og Þorbjargar Þóroddsdóttur.)
Myndræn tjáning
Börnin teikna eyra og í kringum eyrað teikna þau eða skrifa það sem þau heyra.
Lykt
Góð, slæm og hættuleg lykt.
Mikilvægt er að gera sér grein fyrir þeirri síðarnefndu.
Ýmis efni sem hafa sterka lykt (kaffi, kanill, hjartarsalt, negull ...) eru sett í ílát (t.d. filmubox) og
breitt yfir (léreft og teygja). Börnin lykta og reyna að átta sig á innihaldinu.
Umræður: Þekkja börnin lyktina? Hvaða lykt þótti þeim best/verst?
Bragðskyn
Börnin fá tækifæri til að bragða á ýmsum bragðtegundum (sætt, salt, beiskt og súrt bragð).
Hvað segja bragðlaukarnir? Umræður.
Börnin teikna tunguna og skrá það sem þeim þykir best/verst á bragðið. Einnig er hægt að klippa
myndir af mat úr tímaritum og líma á tunguna.Umræður um hollustu.
Skynfærin
Börnin brjóta blað, þannig að sex reitir verði til. Í fyrsta reitinn eiga þau að teikna hönd, í annan
munn, í þriðja auga, í fjórða eyra, í fimmta nef, í sjötta reitinn og þann síðasta skrifar barnið nafnið
sitt. Síðan geta þau teiknað í hvern reit fyrir sig e-ð sem þeim finnst gott að koma við, gott á
bragðið o.s.frv.
Hljóð
Börnin brjóta blað, þannig að sex reitir verði til. Þau eiga síðan að teikna inn í kassana dæmi
um e-a hljóðgjafa. Börnin geta einnig skrifað við myndirnar.
Leikræn tjáning – orð og orðatiltæki
Umræður um hvað orðin/orðatiltækin merkja. Börnin vinna saman í hópum og tjá þau með
látbragði. Hin geta sér til um við hvað er átt.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

hafa bein í nefinu
ná ekki upp í nefið á sér fyrir reiði
stökkva upp á nef sér
vera með nefið niðri í öllu
vita lengra en nef manns nær
fitja upp á nefið
hafa næmt eyra á tónlist
láta fara inn um annað eyrað og út um hitt
leggja eyrun við e-u
gefa e-m illt auga
betur sjá augu en auga
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Myndræn tjáning
Hvert barn velur sér eða dregur orð/orðatiltæki og vinnur myndrænt.
Orðið/orðatiltækið límt við myndina.
Heilinn
Hvað er það sem stjórnar líkama okkar? Umræður, skráning.
Börnin ,,leika heilabú kennarans” og stjórna handlegg hans. Þau láta hann t.d. taka upp blýant.
Kennari má einungis framkvæma það sem börnin stýra honum til að gera. Heilinn og taugar
stjórna öllum vöðvum líkamans.
Sumar hreyfingar eru sneggri en aðrar og nefnast þær ósjálfráðar hreyfingar/ viðbrögð, s.s.
augnhreyfingar, augasteinninn/sjáöldrin, augun lokast ef e-ð nálgast þau hratt.
Bent er á mikilvægi þess að passa vel upp á höfuðið, þar sem heilinn stjórnar öllu. Ef hann
skaddast er hann ekki fær um að stjórna. Þess vegna er mikilvægt að nota hjálm á reiðhjóli og
línuskautum.
Leikræn tjáning – orð og orðatiltæki
Umræður um hvað orðin/orðatiltækin merkja. Börnin vinna saman í hópum og tjá þau með
látbragði. Hin geta sér til um við hvað er átt.
–
–
–
–
–
–
–
–
–

brjóta heilann
leggja heilann í bleyti
berja höfðinu við stein
eftir höfðinu dansa limirnir
fara huldu höfði
hitta naglann á höfuðið
láta barn heita í höfuðið á e-m
vaxa e-m yfir höfuð
það blaktir ekki hár á höfði manns

Myndræn tjáning
Hvert og eitt barn velur sér eða dregur orð/orðatiltæki og vinnur myndrænt.
Orðið/orðatiltækið límt við myndina.
Svefn
Háttatími, svefn, svefntími, draumar, nótt, dagur, morgunn, kvöld.
Rætt um mikilvægi þess að fá góðan svefn.
Milla getur ekki sofið. Bergström, G. 1992. Reykjavík, Mál og menning.
Heimavinna – athugun á svefntíma hvers barns í vikutíma.
Leikræn tjáning – orð og orðatiltæki
Umræður um hvað orðin/orðatiltækin merkja. Börnin vinna saman í hópum og tjá þau með látbragði.
Hin geta sér til um við hvað er átt.
–
–
–
–

að ganga til náða
árrisull
kvöldúlfur
morgunstund gefur gull í mund (hönd)

Myndræn tjáning
Hvert og eitt barn velur sér eða dregur orð/orðatiltæki og vinnur myndrænt.
Orðið/orðatiltækið límt við myndina.
© 2005 Gunnhildur Óskarsdóttir og
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Draumar
Saga: Palli var einn í heiminum. Sigsgaard, J. Björk, 1976.
Gunnhildur og Glói. Guðrún Helgadóttir. Iðunn, 1985.
Börnin segja frá draumi sem þau hefur dreymt. Síðan túlka þau drauminn myndrænt (klippimynd)
og skrifa texta við myndina.
Á þessum vef
Blindraletur (Fróðleikshorn)
Fingrastafróf (Fróðleikshorn)
Skynjun, Sjón, Heyrn, Lykt, Bragð, Snerting (Á vettvangi)
Allar leikjahugmyndirnar (Leikjahugmyndir)
Táknmál (Myndasafn)

Bls. 24
Lykilatriði
Lífið er dásamlegt. Virðing fyrir sjálfum sér og öðrum.
Tilfinningar og vinátta.
Ath. eftirfarandi verkefni tilheyrir fyrstu verkefnunum sem fylgja bókinni Komdu og skoðaðu
líkamann. Það getur einnig átt við hér.
Eggfruma og sæðisfruma
Hvert barn fær tvo misstóra dúska í tveimur litum, (fást í föndurvöruverslunum, hvítir, bláir,
grænir, gulir o.s.frv.
Annar á að tákna eggfrumuna (stór, hvítur), hinn á að tákna sæðisfrumuna (minni dúskurinn, litur
að eigin vali). Börnin líma dúskana á renning og teikna hala á sæðisfrumuna. Börnin geta skrifað
skýringartexta við myndina.
Heilsurækt
Hvað getum við gert til að hugsa vel um heilsu okkar?
Hugstormun, skráning.
Blað brotið til helminga og síðan aftur til helminga (fjórir reitir). Teiknið inn í reitina það sem þið
gerið eða getið gert til að hugsa vel um líkamann og heilsuna.
Börnin geta líka útbúið skilti með slagorðum í tengslum við hollt mataræði og bætta heilsu (börnin
vinna saman í hópum).
Tilfinningar – Vinur – vinátta
Hvað er vinur?
Rætt er um hvað við eigum við þegar við segjum að einhver sé vinur okkar.
Hvað prýðir góðan vin?
Börnin fá renninga, mislitan pappír, filtpappír eða efnisbúta, skæri og lím. Þau búa til dúkkulísur
sem eiga að tákna vini þeirra. Börnin skrá nafn vinarins, aldur og heimilisfang.
Mér þykir vænt um ...
Hugmynd 1
Börnin búa til umslag og setja ofan í það miða. Á miðanum stendur: Mér þykir vænst um ...
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Hugmynd 2
Skápur/gluggi – blað brotið til
helminga, blaðið tekið í sundur,
hvor hluti um sig brotinn að
miðju, börnin útbúa klippimynd
og skrifa við myndina: Mér
þykir vænt um ...

Orð sem tengjast vináttu
– vinargjöf
– vinargreiði
– vinarhugur
– vinarhönd
– vinveittur
Ég og vinur minn
Börnin brjóta blað til helminga. Í annan helminginn eiga börnin að teikna sjálfsmynd og í hinn
mynd af vini sínum.
Þau geta enn fremur skrifað:
Hvað er líkt með þér og vini þínum?
og
Hvað er ólíkt með þér og vini þínum?
Skemmtilegast – leiðinlegast
Hvert barn segir frá því sem því finnst skemmtilegast/leiðinlegast að gera. Kennari skráir
hugmyndir barnanna á renninga. Börnin (tvö til þrjú í hópi) draga renning og sýna athöfnina með
látbragði. Hin börnin geta sér til um við hvað er átt.
Enn fremur geta börnin tjáð sig myndrænt um það sem þeim finnst
skemmtilegast/leiðinlegast að gera (grafíkmynd) og að lokum geta þau skrifað texta við.
Einnig er hægt að fjalla um aðrar tilfinningar svo sem gleði (mósaíkmynd), hræðslu (klippimynd),
reiði, fýlu, o.fl.
Sögulestur, umræður, myndskoðun, myndræn tjáning.
Bækur sem tengjast tilfinningum
Hver bjargar Einari Áskeli? (Höf. Bergström, G.).
Einar Áskell og Milla.
Einar Áskell og ófreskjan.
Jón Elías. (Höf. Jenna Jensdóttir og Hreiðar Stefánsson). Bók um afbrýðissemi og reiði.
Regnbogafiskurinn. (Höf. Pfister). Bók um vináttu.
Sögur af Alla Nalla. (Höf. Vilborg Dagbjartsdóttir).
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Sjúkdómar/veikindi
Sýning á hitamælum og meðhöndlun þeirra.
Umræður, hugstormun, skráning.
Hvaða sjúkdóma þekkja börnin?
Hvað veldur veikindum? Af hverju fylgir hiti oftast veikindum?
Börnin búa til andlitsmynd af veikum börnum og segja frá hvað angrar þau.
Hugmyndir barnanna: Hvað er innan í okkur?
Í lok umfjöllunar um bókina Komdu og skoðaðu líkamann er hægt að leggja viðfangsefnið að nýju
fyrir nemendur og bera þannig þessi tvö verkefnablöð saman og kanna vitneskju þeirra. Sjá
hugmynd í tengslum við bls. 6 og 7. Hvað hafa nemendur lært?
Á þessum vef
Dæmi 5 (Námsmat)
Líffæri á réttan stað (Í handraðanum)

Komdu og skoðaðu líkamann
Þegar börnin hafa leyst viðfangsefnin um líkamann er verkefnum hvers og eins barns safnað saman
og búin til bók. Einnig er hægt að líma verkefnin inn í úrklippubók (ólínustrikaða). Skýringartexti
fylgir með þar sem þurfa þykir. (MYND)

Orð og orðatiltæki
Kennari og börn safna saman orðum og orðatiltækjum í tengslum við líkamann.
Kennari og börn ræða um merkingu þeirra og hjálpast að við að tjá þau með látbragði eða í leik.
Börnin velja sér orð eða orðatiltæki og myndskreyta það. Þau skrifa orðið/orðatiltækið efst á blaðið
og semja sinn eigin texta við myndina.
– hafa hjartað á réttum stað
– vera með hjartað í buxunum
– vera með lítið hjarta
– brjóta heilann
– leggja heilann í bleyti
–
–
–
–
–
–

berja höfðinu við steininn
fara huldu höfði
hitta naglann á höfuðið
láta barn heita í höfuðið á e-m
vaxa e-m yfir höfuð
það blaktir ekki hár á höfði manns

– hárgreiðsla/hárlagning
– hafa hendur í hári e-s
– standa uppi í hárinu á e-m
–
–
–
–

hafa bein í nefinu
ná ekki upp í nefið á sér fyrir reiði
stökkva upp á nef sér
vera með nefið niðri í öllu
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–
–
–
–
–

vita lengra en nef manns nær
fitja upp á nefið
hafa næmt eyra á tónlist
láta fara inn um annað eyrað og út um hitt
leggja eyrun við e-u

– gefa e-m illt auga
–
–
–
–

bera hönd fyrir höfuð sér
halda að sér höndum
nenna ekki spönn frá rassi
falla eins og flís við rass

– skilja fyrr en skellur í tönnum
– spenna greipar
–
–
–
–
–

fingurbjörg
fingurgull
fingralangur
fingravettlingur
vefja e-m um fingur sér

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

bregða fæti fyrir e-n
eiga fótum fjör að launa
fara á fætur
leggja land undir fót
taka til fótanna
fótbolti
fótabúnaður
fótfúinn
fótspor
fótviss

Námsmat
Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla í náttúrufræði á námsmat á þessu aldursstigi að vera í formi
símats þar sem kennarinn fylgist stöðugt með stöðu og framförum nemenda án þess þó að leggja fyrir
hefðbundin skrifleg próf. Námsmat skal ekki einskorðast við þekkingarmarkmið heldur einnig ná til
markmiða annarra þátta. (Aðalnámskrá grunnskóla – náttúrufræði, bls. 18.)
Kennarinn safnar upplýsingum um þekkingu, færni og viðhorf nemenda á fjölbreyttan hátt með
því að:
• fylgjast með börnunum við vinnu (horfa, hlusta)
• spyrja spurninga/vinna með börnunum (horfa/hlusta)
• nota gátlista
• skoða verklega vinnu/færni nemenda (horfa)
• skoða myndir og skriflegar hugmyndir nemenda (horfa)
• meta viðfangsefnin fyrir hópinn sem heild (general impression)
• leggja fyrir viðhorfakönnun
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Kennarinn safnar vinnu nemenda saman og metur hugmyndir þeirra hvort sem þær eru myndrænar,
skriflegar og/eða munnlegar. Það er mikilvægt að nemendur geri sér grein fyrir markmiðum námsins
og séu virkir þátttakendur í náminu.
Nemendur verða að vita að hverju er stefnt og hvers vegna það er mikilvægt til þess að þeir geti metið
hvernig gengur og hvernig þeir geta bætt sig.
Mikilvægt er að nemendur:
• reyni að meta hvað var vel gert og hvers vegna
• geri sér grein fyrir tilgangi viðfangsefnisins
• geti notað dæmi til útskýringar
• geti sagt frá því sem þeir hafa lært
Mikilvægt er að kennari kanni hugmyndir barnanna áður en vinna að ákveðnu viðfangsefni hefst.
Þetta er hægt að gera með því að kennari varpar fram spurningu eins og t.d. hvað vitið þið um ...?
Kennari skráir hugmyndir barnanna á flettitöflu. Síðan er unnið út frá þessum hugmyndum og í lokin
eru upphaflegar hugmyndir barnanna skoðaðar í ljósi reynslunnar og nýrra hugmynda. Hvað hafa þau
lært?
Einnig getur kennarinn notað s.k. hugtakamyndir. (Sjá myndir sbr. Dósasími og Að leggja við hlustir í
kaflanum Á vettvangi).
Hugtakamyndirnar sýna myndir af börnum sem hafa ólíkar hugmyndir um ákveðna hluti og fyrirbæri. Markmiðið er að skoða þessar hugmyndir með nemendahópnum og fá börnin til að tjá sig.
Hverjar af þessum hugmyndum halda þau að séu réttar? Eru þau sammála? Hafa þau aðrar hugmyndir
sem þau vilja bæta við? Hvernig getum við komist að því hver hefur rétt fyrir sér eða hefur einhver
endilega rétt fyrir sér?
Hugtakamyndirnar eru skoðaðar aftur í lok verkefnisins og nemendur ræða um niðurstöður. Einnig
geta kennarar sjálfir búið til sínar eigin hugtakamyndir.
Hér á eftir eru nokkur dæmi um atriði sem hægt er að nota til grundvallar námsmati. Athugið að hér
er aðeins um hugmyndir af útfærslum að ræða en einnig er hægt að nota hugmyndirnar í hópverkefni,
litlar bækur með auðum síðum o.fl. sem hugmyndaríkum kennurum dettur í hug.
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NÁMSMAT
Dæmi 1
Hvernig líður þér?
1. Þegar þú hugsar um bókina – Komdu og skoðaðu líkamann?
2. Þegar þú hugsar um verkefnin þín?
3. Þegar þú hugsar um það sem þú veist núna?
4. Þegar þú hugsar um líkamann þinn?

Nafn

DÆMI 1

.

Hvernig líður þér?
Þegar þú hugsar um bókina – Komdu og skoðaðu líkamann?

Þegar þú hugsar um verkefnin þín?

Þegar þú hugsar um það sem þú veist núna?

Þegar þú hugsar um líkamann þinn?
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Dæmi 2
Heilsurækt
Teiknaðu inn í kassana það sem þú gerir eða getur gert til að
hugsa vel um líkamann og heilsuna.

Nafn

DÆMI 2

Heilsurækt
Teiknaðu inn í kassana það sem þú gerir eða getur gert til
að hugsa vel um líkamann og heilsuna.

Á blaðinu eru fimm kassar. Við hvern þeirra stendur
það sem börnin eiga að teikna, þ.e.
1) að borða
2) þvo sér
3) hvíla sig
4) gera líkamsæfingar/hreyfa sig
5) hugsa

að borða

þvo sér

hvíla sig

hreyfa sig

hugsa

© 2002 Gunnhildur Óskarsdóttir og Ragnheiður Hermannsdóttir

DÆMI 3

Nafn

Notaðu skynfærin
Teiknaðu í kassana einhverja hluti sem þú getur skynjað með hinum ýmsu skynfærum.

Dæmi 3
Notaðu skynfærin
Teiknaðu í kassana einhverja hluti sem þú getur skynjað með hinum
ýmsu skynfærum.
Á blaðinu eru fimm kassar. Við hvern kassa er mynd af einu
skynfæri og orð til skýringar.

sjón

heyrn

snerting

lykt

bragð
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Dæmi 4
Hljóðin í umhverfinu
Teiknaðu myndir í kassana af hlutum sem gefa frá sér hljóð.
Skrifaðu orð eða setningu um hverja mynd.

DÆMI 4

Nafn

Hljóðin í umhverfinu
Teiknaðu myndir í kassana af hlutum sem gefa frá sér hljóð.
Skrifaðu orð eða setningu um hverja mynd.

Á blaðinu eru sex kassar og einnig mynd af barni með talblöðru
sem segir: Á hve marga vegu getur þú búið til hljóð?
Nemendur skrá hugmyndir sínar.
Á hve marga vegu
getur þú búið til
hljóð?
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Dæmi 5
Hvað er innan í okkur?
Teldu upp líffærin sem eru inni í líkamanum og þú sérð ekki.
Hvaða líffæri þekkir þú og hvar eru þau staðsett?

Nafn

DÆMI 5

Hvað er innan í okkur?
Teldu upp líffærin sem eru inni í líkamanum og þú sérð ekki. Hvaða líffæri þekkir þú og hvar
eru þau staðsett?
Skrifaðu heiti líffæranna á línurnar og settu tölustaf við hvert þeirra (frá einum og upp úr).
Skrifaðu síðan með tölustöfum inn á myndina af líkamanum þar sem þú telur að viðkomandi líffæri eigi að vera.
Nafn

Númer

Nafn

Númer

Skrifaðu heiti líffæranna á línurnar og settu tölustaf við hvert þeirra
(frá einum og upp úr). Skrifaðu síðan með tölustöfum inn á myndina af
líkamanum þar sem þú telur að viðkomandi líffæri eigi að vera.

Nafn

DÆMI 7

Taktu púlsinn

í hvíld

vika

púls eftir

hæsti púls
1 mínútu

2 mínútur

Allt um mig
Ég heiti:

Ég fæddist:

Ég er

ára
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Nafn

DÆMI 8

Ég og vinur minn

Á neðri hluta síðunnar eru tveir reitir. Í öðrum reitnum stendur:
Hvað er líkt með þér og vini þínum?
Í hinum stendur:
Hvað er ólíkt með þér og vini þínum?

Ég

Hvað er líkt með þér og vini þínum?

Börnin skrifa og/eða teikna.
Þessari vinnu nemenda er hægt að halda til haga og skoða með
nemendum og foreldrum til að sjá og fylgjast með framvindu náms
hjá hverjum nemanda.
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Hvað er ólíkt með þér og vini þínum?
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Vinur minn

4 mínútur

Nafn

Mér finnst gaman að...
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Ég bý:

Dæmi 8
Ég og vinur minn
Á blaðinu eru tveir sporöskjulaga myndarammar. Í annan þeirra eiga
börnin að teikna sjálfsmynd og í hinn mynd af vini sínum.

DÆMI 6

Á hinn helminginn skrá nemendur annars vegar upplýsingar um sig sjálfa,
s.s. nafn, fæðingarstað, aldur og búsetu og hins vegar teikna þeir mynd af
sér þar sem fram koma ýmis útlitseinkenni t.d. augnlitur, háralitur o.fl.
(sbr. mynd í vegabréfi).

Það sem ég geri vel: ...

Dæmi 7
Taktu púlsinn
Blaði er skipt til helminga. Á öðrum helmingnum er tafla þar sem
nemendur geta skráð hjartslátt sinn í hvíld, eftir að hafa gengið á sama
stað í eina mínútu og hlaupið hratt á staðnum í eina mínútu.

Það sem ég vil/ætla að gera betur: ...

Dæmi 6
Mælingarnar mínar
Blaði er skipt til helminga. Á öðrum helmingnum er mynd af barni
og vísbendingar um hvað eigi að mæla. Börnin skrifa síðan niðurstöður
sínar á litlar línur eða í litla reiti.
Á hinum helmingnum eru þrír kassar.
Í þeim fyrsta stendur: Mér finnst gaman að...
Í þeim næsta stendur: Það sem ég geri vel: ...
Í þeim þriðja stendur: Það sem ég vil/ætla að gera betur: ...
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Mælingarnar mínar

Þetta blað vinna nemendur einir sér eða saman í hópi áður en byrjað er
að fjalla um líkamann. Verkefnið er endurtekið eftir umfjöllun um
líkamann í skólanum (og heima). Síðan ber hver nemandi þessi tvö
verkefnablöð saman. Þannig geta þeir séð hvort og hvernig hugmyndir
þeirra hafa breyst.
Hvað hafa þeir lært?
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