
Tilraunir sem kennsluaðferð í náttúrufræði  

Einu sinni var… 

Já, kæru lesendur! Þessi 

tíðindi byrja eins og sönn 

ævintýri  því að hér gerast í 

alvöru ævint ýra legar  

sögur! Aðalpersónurnar eru 

börnin, töframenn eru  

s t u n d u m  k e n n a r a r ,       

stundum börnin, töfrastaðir 

eru út í náttúrunni hér í 

Kópavogi og alltaf eru 

b r e y t i l e g  m y n s t u r ,          

mismunandi töfragripir og  

atburðir hverju sinni. Svo 

má ekki vanta vondu 

persónurnar sem ætla 

ávallt að eyðileggja fyrir 

b ö r n u n u m ,  t r u f l a 

lærdóminn og tortíma gleði 

nemendanna. Við það verða 

til líka hetjurnar sem 

bjarga öllum að lokum.  

Áhorfendur eruð þið, væn-

tanlega, kæru foreldrar og 

forráðamenn sem lesið 

þetta blað, ykkur til 

skemmtunnar og fróðleiks. 

 

Náttúrufræðikennarar 

Kennarar sem eru með       

nemendur í náttúrufræði og í 

útinámi eru: Áslaug  Júlíusdót-

tir,  

umsjónarkennari í 3. U, 

Cinzia Fjóla Fiorini, 

umsjónarkennari í 4.A og  

Guðrún Ásta Einarsdót-

tir, umsjónarkennari í 

4.F. 
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Í nýrri námskrá í náttúrufræði  
eru sett fram markmið sem  
nemendur eiga að ná við lok 4.  
bekkjar. Meðal annars kemur  
fram: að nemandi getur sett í  
samhengi mismunandi  
ástand efna og eiginleika  
þeirra, talið upp mismunandi  
gerðir og lögun hluta, útskýrt  
hvað verður um efni sem leyst  
eru upp í vatni og hamskipti  
efna, tjáð sig um áhrif  

þyngdarkrafts og  
núningskrafts í daglegu  
lífi, framkvæmt einfaldar  
athuganir um kraft og  
hreyfingu með  
hversdagslegum hlutum og   
orðað reynslu sína við að  
skynja og upplifa  
breytingar á hljóði, ljósi,  
hitastigi, bragði og lykt. 
Flestum ef ekki öllum  
þessum markmiðum er  

hægt að ná með  
tilraunum. Þar að  
auki þjálfast  
nemendur í  
vísindalegum  
vinnubrögðum,  
eins og að mæla og skrá og  

venjast að finna sjálfir  
skýringar á fyrirbærum og  
örva umræðu um  
náttúruvísindaleg fyrirbæri  
og efla þannig orðaforða. 

Útínám— Ævintýri og lærdómur í senn 

3.bekkingar að skoða kón-

gulær 

“Þar að auki þjálfast 

nemendur í          

vísindalegum        

vinnubrögðum eins 

og að mæla og 

skrá…” 

Útínám—Ævintýri og 
lærdómur í senn 
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Náttúrufræðitíðindi 

Hetja mánaðarins: Ragnar Róbertsson, 

íþróttakennari, sem með naumindum náði 

að halda hópnum saman á leiðinni í 

Kópavogsskóla þegar  Fjóla þurfti að snúa 

við til að ná í veskið sitt sem gleymdist 

rétt hjá Kópavogsslæknum. 



This story can fit 150-200 words. 

One benefit of using your newsletter 

as a promotional tool is that you can 

reuse content from other marketing 

materials, such as press releases, mar-

ket studies, and reports. 

While your main goal of distributing a 

newsletter might be to sell your prod-

uct or service, the key to a successful 

newsletter is making it useful to your 

readers. 

A great way to add useful content to 

your newsletter is to develop and 

write your own articles, or include a 

calendar of upcoming events or a spe-

cial offer that promotes a new product. 

You can also research articles or find 

“filler” articles by accessing the World 

Wide Web. You can write about a vari-

ety of topics but try to keep your arti-

cles short. 

Much of the content you put in your 

newsletter can also be used for your 

Web site. Microsoft Publisher offers a 

simple way to convert your newsletter 

to a Web publication. So, when you’re 

finished writing your newsletter, con-

vert it to a Web site and post it. 

 

Tilvitnun mánaðarins... 

Umhverfisvitund 

Þriðjudaginn 28. september fóru 3. 

bekkingar í fylgd með tveim           

kennurum, þeim Áslaugu og Fjólu á 

útikennslustaðinn okkar, sem á eftir 

að fá nafn… 

Við tókum með okkur 4 geymslubox og 

álíka mörg stækkunargler. Það sem 

var komin inn í geymsluboxið var 

eftirfarandi; Valhumall, musteris-

blóm, sóleyjar, fíflar, ýmiss grös,    

sveppir, býflugur, kóngulær, sniglar 

og hrossaflugur. Okkar stefna er að 

gefa öllum lifandi verum sem við fin-

num aftur líf, sem við gerðum.  

Fórum að tína orma og plöntur! 

 

3.bekkir 

Áslaug að sýna nemendum kóngulær, 

plöntur, sveppi og fleira... 
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“...Eina vonin til bjargar náttúru jarðar felst í 

samtökum hugaðra einstaklinga sem tilbúnir 

eru að berjast fyrir frelsi óbyggðanna”  

Wilderness Society. Um 1936 



This story can fit 150-200 words. 

One benefit of using your newsletter 

as a promotional tool is that you can 

reuse content from other marketing 

materials, such as press releases, mar-

ket studies, and reports. 

While your main goal of distributing a 

newsletter might be to sell your prod-

uct or service, the key to a successful 

newsletter is making it useful to your 

readers. 

A great way to add useful content to 

your newsletter is to develop and 

write your own articles, or include a 

calendar of upcoming events or a spe-

cial offer that promotes a new product. 

You can also research articles or find 

“filler” articles by accessing the World 

Wide Web. You can write about a vari-

ety of topics but try to keep your arti-

cles short. 

Much of the content you put in your 

newsletter can also be used for your 

Web site. Microsoft Publisher offers a 

simple way to convert your newsletter 

to a Web publication. So, when you’re 

finished writing your newsletter, con-

vert it to a Web site and post it. 

4. bekkir 

sands of clip art images from which 

you can choose and import into your 

newsletter. There are also several 

tools you can use to draw shapes and 

symbols. 

Once you have chosen an image, place 

it close to the article. Be sure to place 

the caption of the image near the im-

age. 

This story can fit 75-125 words. 

Selecting pictures or graphics is an 

important part of adding content to 

your newsletter. 

Think about your article and ask your-

self if the picture supports or enhances 

the message you’re trying to convey. 

Avoid selecting images that appear to 

be out of context. 

Microsoft Publisher includes thou-

Fróðleiksmolar 

Caption describing 

picture or graphic. 

gróðurmold sem er efni sem segir 

til um frjósemi jarðvegsins. 

EKKI  VISSU ALLIR AÐ:  

Rannsóknir á setmyndun eins og 

við gerðum eru notaðir hjá 

vísindamönnum til að rannsaka 

bæði plöntur og dýr og til að 

tímasetja jarðtímabil. 

mismunandi stórum moldarögnum 

sem setjast aftur á botninn á 

mismunandi hraða. Nemendur 

skráðu hjá sér hvað þeir halda að 

það takið langan tíma og glögglega 

mætti sjá hvaða moldaragnir 

sátust til fyrst. Við notuðum 

stækkunargler til að sjá betur. 

VIÐ ERUM BÚIN AÐ LÆRA AÐ 

 Mold er samansett af mörgum 

setlögum: Bergflísar, lítil 

sandkorn, sem heita silt, möl eða 

Nemendur í 4. bekk lærðu um 

moldaragnir í náttúrufræði. 

Flestir nemendur halda kannski 

því fram að moldin sé einsleitt efni 

en þvert á móti... 

Miðvikudaginn 29. september  

fórum við í vettfangsferð og náðum 

okkur í mismunandi mold sem 

tekin var frá læknum, 

blómabeðinu og nálægt malbiki. 

Síðan var það sett í krukku með 

vatni í og hrist vel til að átta sig  á 

að mold er samansett af 

Jarðarrannsóknir 

Caption describing picture or 

graphic. 
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Umsjónarmaður 
Náttúrufræðitíðinda: 
Cinzia Fjóla Fiorini 

Síminn: 5704960  
Farsími umsjónamannsins: 8459803 
E-mail: fiorini@kopavogur.is 

3. og 4. bekkingar í Kópavogsskóla 

taka þátt í árlegri kynningu sem 

h a l d i ð  e r  á  v e g u m                     

umhverfisráðuneytisins með því að 

fræðast um íslenska fugla eða blóm. 

Nemendur velja sér annað hvort fugl 

eða blóm, þeir skrifa svolítið um     

fuglinn eða blómið sitt, teikna fallega 

mynd sem verður síðan hengd upp á 

vegg. Síðan daginn eftir eða daginn 

fyrir dag íslenskra náttúru kynna   

nemendur  efni sitt fyrir framan    

bekkinn sinn.  

Gerðar voru kröfur um að í       

kynningunni myndu koma fram 

varðandi fuglakynningu: Útlit ,       

lifnaðarhættir, lífsferli og varðandi 

blómin ættu nemendur að kynna útlit 

blómsins og hvar er helst að finna á 

Íslandi. Nemendur flettu upp í 

fræðibókum um fugla og plöntur sem 

eru í bókasafni Kópavogsskólans. 

Caption describing picture or graphic. 

“Dagur Íslenskrar náttúru”  

Kópavogur 

Kopavogsskoli.is 


