
Allt um kóngulær: þekkingarþættir                                                                                                  

 
 

 

Þekkingar- 

samsetning 
Flokkun  Eiginleikar  Mat 

Hugsunarhæfni flokkar, eiginleikar, skilgreining útskýra, spá fyrir um, samhæfa, alhæfa, setja fram tilgátu meta, dæma, gagnrýna, réttlæta, mæla með. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Málleg 

uppbygging 

° Hvað er kónguló? 

° Flokka kóngulær út frá 
heimkynnum 

° Hvað borða kóngulær? 

° Ákvarða stöðu kóngulóarinnar í 
dýraríkinu 

 
Tiltekin no, almenn no, sagnir 
mismunandi flokka. 
Kóngulær tilheyra flokki áttfætla. 
Trektarvefskóngulóin á heima í Ástralíu og kýs 
helst blaut eða rök heimkynni, eins og 
frárennslisrör, meðan svarta ekkjan, sem er 
kóngulóartegund, kýs helst heita, þurra staði.  

° Gera grein fyrir hvað mundi gerast ef við 
myndum útrýma öllum kóngulóm? 

° Útskýra hvernig móteitur virkar 

° Útskýra hvernig könguló spinnur vef sinn 
 
 
 
Skilyrðing og andstæður: ef....  þá,   
orsök: er vegna, er afleiðing af,  
alhæfing:  í stuttu máli, til dæmis,  
spá fyrir um: verður ,ætti, þyrfti. 
Ef við útrýmum öllum kóngulóm þá munu önnur skordýr 
ráðast á okkur.  

° Margir eru mjög hræddir við kóngulær, 
setja af stað lausnir á vandanum 

° Mæla með að kóngulær verði notaðar 
sem valkostir við skordýraeitur á ökrum 
bænda.  

 
Lýstu tilfinningum: líkar við/líkar ekki við 
taka fram yfir: vilja heldur, frekar; láta í ljós 
sjónarmið. 
 
Ef einhverjir eru hræddir við kóngulær geturðu sagt þeim 
allt um það góða sem kóngulær gera.  
 

 

Þekkingar- 

samsetning 
Lýsing Röð Val  

 Hugsunarhæfni kanna, lýsa, nefna, bera saman, andstæður tengja, röð persónulegt álit, taka ákvörðun 

 

 

 

 

 

 

 

 

Málleg 

uppbygging 

° tegundir kóngulóa 

° líkamlegir eiginleikar 

° samanburður við önnur skordýr 

° bera saman ólíkar gerðir 
köngulóavefja 

°  
Nafnliður+vera+nafnorð 
lýsingarorð, ábendingarfornafn, greinir 
liður/lýsingarorð, tilvísunarsetning, 
lýsingarorð, ábendingarfornöfn, greinir, 
stigbreytt atviksorð. 
Tarantúlan er stærsta kóngulóin.  
Svarta ekkjan hefur átta fætur, svartan eða 
brúnleitan búk og loðna fætur. 

° lífsferill köngulóarinnar 

° áfangar í gerð kóngulóavefjarins 

° æxlunarferli köngulóarinnar 
 
 
 
Forsetningar og föst orðasambönd með 
forsetningum í tíma, orsök og tilgangur, setningar um 
tíma, skilyrðing og ástæða; tíðir sagna. 
 
Áður en ungar kóngulónna koma úr pokunum kasta þeir 
fyrsta hamnum og taka á sig rétta kóngulóarmynd. Þá rífa 
þeir pokann og þramma út í dagsljósið. 

° Láta í ljós personulegar skoðanir á 
kóngulóm 

 
 
 
Mín skoðun er ... 
Ég held að ... 
Mér líkar/ Mér líkar ekki 
Ég kýs ... 
hvernig: verður, ætti 
 
Áður líkaði mér ekki við kóngulær en nú veit ég hve 
gagnlegar þær eru, og hve meinlausar ef við látum þær í 
friði. 

 


