
Skjólbelti.
Fræðslugönguferð  með verkefnum  að  hausti. Tengill frá LbhÍ  Kári Aðalsteinsson garðyrkjustjóri.  
Tenging  við markmið í lífsleikni og umhverfismennt
Nemandi;
• þroski með sér skilning á hugtakinu sjálfbær þróun og verði þannig meðvitaður um 
 mikilvægi eigin framlags til að koma í veg fyrir og takast á við umhverfisspjöll
• öðlist tækifæri til að njóta útiveru í íslenskri náttúru.
• kunni skil á umferðarreglum fyrir gangandi vegfarendur
• þjálfist í notkun reiðhjóls sem leiktækis á leiksvæðum og stígum og kunni  skil á 
 umferðarreglum sem gilda um hjólandi vegfarendur
• geti bent á slysagildrur í umhverfinu, 
• geti leitað eftir upplýsingum og leiðbeiningum til að rata um umhverfi sitt, t.d. munnlegum  
 fyrirmælum eða vegvísum
• geri sér grein fyrir að dýr nærast á öðrum lífverum t.d. trjámaðkur á laufi
• átti sig á áhrifum árstíðabundinna breytinga á íslenskt lífríki

Moltugerð.
Skoðun á Moltuvélinni Moldu fyrir alla árganga og fylgst með ferlinu frá lífrænu heimilissorpi í 
moltu.  Einfalt verkefni til að kanna skilning unnið í skóla. Tengill frá LbhÍ Þorkell Þórðarson.  
Tenging við markmið í náttúru og umhverfismennt.  
Nemandi á að:
• gera sér grein fyrir að maðurinn er hluti af náttúrunni og lífsafkoma hans byggist á 
 samspilinu við hana
• kunna að flokka úrgang sem fellur til á heimilum og skilja tilganginn með flokkuninni.

Fjósið.
Heimsókn 1.-3. bekkjar sem byggist á upplifun og skoðun.  4.-5 bekkur fer í verkefnamiðaða  
heimsókn. Tengill frá LbhÍ  Sindri Gíslason matvælafræðingur. Tenging við markmið í náttúru og 
umhverfismennt. 
Nemandi á að:
• kynnast helstu lífverum í nánasta umhverfi, þar á meðal íslensku húsdýrunum
• átta sig á að lífverur þarfnast vatns, lofts, fæðu og búsvæðis til að lifa
• geta borið saman plöntur og dýr,

Gróðurhús.
Heimsókn  1.- 5 . bekkjar. Verkleg kennsla í grunnatriðum í ræktun plantna.  Tengill frá LbhÍ  Edda 
Þorvaldsdóttir kennari búfræðibrautar. 
Tenging við áfangamarkmið  í náttúru og umhverfismennt. 
Nemandi á að:
• geta borið saman plöntur og dýr
• geta lýst nokkrum einföldum en ólíkum lífsferlum lífvera, svo sem fræ verður að plöntu, lirfa  
 verður að fiðrildi, úr eggi kemur ungi, barn verður til.

Tenging samstarfsins við markmið námsskrár fyrir 1.-5. bekk grunnskóla frá 2007



Landbúnaðarsafn – Búvélasafn.
Heimsókn og skoðun yngstu nemendur.  3.- 5. bekkur heimsókn og verkefni unnið á staðnum.  
Sögu- og staðarkynning.  Tengill Bjarni Guðmundsson  prófessor LbhÍ  Tenging við markmið  í 
samfélagsfræði.
Nemandi á að:
• geta gert grein fyrir nokkrum þáttum fjölskyldulífs fyrri kynslóða
• þekkja staði í nágrenni heimilis síns og kunna skil á landfræðilegum hugtökum 
• kunna skil á nokkrum breytingum sem orðið hafa á nánasta umhverfi af mannavöldum
• þekkja nokkur örnefni, kennileiti, sögustaði og sögulegar byggingar í heimabyggð og kunna  
 sögur af þeim 
• skilja mikilvægi umhverfisþátta fyrir búsetu og lífsafkomu þjóðarinnar nú og áður fyrr
• þekkja til gamalgróinna atvinnuvega landsmanna 
• skilja hlutverk ólíkra starfa í þjóðfélaginu og hvernig þau tengjast

Skoðun myndverka.
Eldri nemendur fari í ratleik um svæðið sem byggir á uppgötvun og skilningi á inntaki og mismu-
nandi gerð og túlkun myndverka í umsjá eða eigu LbhÍ.  Umræður um inntak, hlutverk og mismu-
nandi gerð verka s.s. málverk, grafík, skúlptúr, veflistaverk-glerlistaverk, höggmynd, minnisvarði. 
Tengill frá LbhÍ Helena Guttormsdóttir myndlistamaður og kennari umhverfisskipulagsbrautar. 
Tenging við markmið í námskrá listgreina.
Nemandi á að:
• þekkja hugtök og heiti sem tengjast lögmálum og aðferðum verkefna hverju sinni
• geta greint í tilteknum listaverkum þau lögmál og þær aðferðir sem hann hefur kynnst
• geta nýtt sér mynddæmi af verkum ákveðinna listamanna í eigin sköpun í tengslum við þau  
 verkefni sem unnin eru hverju sinni
• geta skapað myndverk í ýmsum tilgangi
• þekkja verk valinna listamanna og geta rætt um þau
• þekkja þau verk sem eru í nánasta umhverfi hans, t.d. skólanum eða annars staðar í 
 heimabyggð og listamennina sem þar komu við sögu
• gera sér grein fyrir að myndlistin á sér sögu og að straumar og stefnur breytast í tímans rás
• geta á einfaldan hátt tjáð tilfinningar, skoðanir og hugmyndaheim í myndverki
• geta greint merkingu valinna myndverka


