
Kennsluáætlun fyrir jörð, loft, vatn og eld  -  Þúsaldarljóðin  

Bekkjarkvöld  

Læra lög og texta við 

þúsaldarljóð – alla daga til 14. 

mars. 

 

 

Þau teikna bókarkápu 

Spila textann um jörðina og fara 

vel yfir hann – vikuna 18. – 22. 

Feb. 

 

Bls. 1    Jörð 

Spila textann um jörðina og fara 

vel yfir hann – vikuna 18. – 22. 

Feb. 

 

 

 

 

Bls. 2.   Loft 

Spila textann um loftið og fara 

vel yfir hann – vikuna 25.feb. – 1. 

mars. 

Vetrarfrí – 25 og 26  

A) Gera tilraun með því að 

sjóða vatn og sjá gufuna. 

Nota glæra glerskál yfir 

soðna vatnið. 

B) Plast glas, plastpoki og 

bönd – búinn til loftbelgur 

sem er látinn falla fram af 

hæð og svífa niður, úrskýra 

að loftið fari inn í 

fallhlífina 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ordogvisindileikskolabarna.wordpress.com/log-og-baekur/thusaldarljod/
https://ordogvisindileikskolabarna.wordpress.com/log-og-baekur/thusaldarljod/
http://vigfusina.is/themu/jord5ara.pdf
http://vigfusina.is/index/kveikjur.htm


Bls. 3.   Vatn  

Spila textann um vatnið og fara 

vel yfir hann – vikuna 25.feb. – 1. 

mars. 

Vetrarfrí – 25 og 26  

A) Hafa vatn í glasi og sjá 

súrefnið 

B) láta glasið vera áfram og 

sjá á löngum tíma uppgufun 

úr glasinu. – skoða það um 

miðjan mars og síðan í lok 

mars – merkja við á glasinu 

hvað það hefur gufað mikið 

upp.  

C) Láta hluti fljóta og sökkva 

D) Bræða snjó – klaka 

 

Klára í vikunni á eftir ef ekki 

náðist að vinna með þetta þessa 

viku og syngja um vatnið 

 

 

Bls. 4 Eldur – (kveikja jörð – sól 

og tungl) 

Spila textann um eldinn og fara 

vel yfir hann – vikuna 4. - 8 mars. 

 

Sýna þeim boltann sem er jörð 

og sýnir innan í jörðina 

 

A) Tilraun – kveikja á kerti og 

setja glas eða glerkrús 

yfir. Þegar súrefnið minkar 

í glasinu slokknar á kertinu.  

 

 

  

http://vigfusina.is/index/kveikjur.htm
http://vigfusina.is/index/kveikjur.htm
http://vigfusina.is/index/kveikjur.htm


Vika – 11 – 14. Mars  

 

Fara yfir alla textana og æfa í 

sal fyrir bekkjarkvöldið 

 

Bekkjarkvöld 14. mars kl. 17:30 – 

c.a 18:30 – 19:00 

 

Klára bók ef hún er ekki búin og 

hengja fram á gang 

 

Maí  

Ferð í Heiðmörk  

 

A) Vatn - Láta báta fljóta – 

búa til báta úr einhverju 

sniðugu 

B) Loft - Vera með fallhlíf og 

leika með loftið  

C) Eldur - Kveikja eld og fá 

kannski kakó eða bara að 

horfa á eldinn og drekka 

nesti 

D) Jörð – Finna hluti á jörðinni 

– skoða þá saman. Það má 

ekki slíta upp bara taka það 

sem liggur á jörðinni.  

Flokka síðan, náttúrulegt, 

plast.. síðan mætti raða 

eftir stærð. 

(Kannski vera með 

litaspjöld þar sem þau 

verða að finna eitthvað 

sem er eins á litin og 

spjaldið segir til um.) 

 



 


