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BEIN

Bein eru gerð úr lifandi vef og þurfa því
bæði súrefni og næringu.

Beinagrindinni er haldið saman með liðböndum. 
Ef engin liðbönd væru í líkamanum myndi 
beinagrindin hrynja.

Í beinagrind mannslíkamans eru 206 bein.

Hún styður og verndar önnur líffærakerfi og 
er  afar mikilvægt í sambandi við hreyfingu.

Beinagrindin er stoðgrind líkamans. 



1) Hauskúpa .....................gul

2) Rifbein............................rauð

3) Brjóstbein......................grænt

4) Mjaðmagrind................bleik

5) Lærleggur.....................fjólublár

6) Sköflungur.....................appelsínugulur

7) Upphandleggur............blár

8) Framhandleggur..........brúnn

9) Hryggjarsúla.................ljósblátt

10) Hnéskel........................ljósgrænn

Settu númerin á réttan 
stað og litaðu beinin



BEIN
verkefni

208 206

106

Hvað eru mörg bein í líkamanum?

Settu hring utan um rétt svar

Hvað heldur beinunum saman? Hvað þurfa beinin til að lifa?

Hvað heldur okkur uppi?

200





Vöðvar

Beinagrindavöðvar eru viljastýrðir 
vöðvar sem tengjast 
beinagrindinni.
Hver vöðvi getur hreyft ákveðinn 
hluta líkamans. 

Í hverjum einstakling eru 600 
vöðvar. 

Sumir vöðvanna eru afar öflugir, 
en aðrir hafa minna úthald. 
Kraftur og þol vöðvanna eykst við 
þjálfun

Vöðvar geta dregist saman og 
það gerir okkur kleift að hreyfa 
líkamann.  Í manninum eru þrjár 
gerðir vöðva: beinagrindavöðvar 
( rákóttirvöðvar, hjartavöðvi og 
sléttir vöðvar.

Hjartavöðvinn sér um að dæla 
blóði um líkamann.

Sléttir vöðvar eru á mörgum 
stöðum í líkamanum, meðal 
annars í þvagblöðrunni og 
æðum. Þeir sjá einnig um að 
velta fæðunni í maganum.



Vöðvar
verkefni

Hvað eru margir vöðvar i líkamanum ? Hvað er sléttur vöðvi. 

Hvaða vöðvi dælir blóðinu um líkamann?Hvað notum við til að hreyfa líkamann ?

444 578

600 666



1) Hálsvöðvi ..........................gul

2) Brjóstvöðvi..........................rauð

3) Upphandleggsvöðvi ........grænt

4) Magavöðvi........................bleik

5) Lærlvöðvi ..........................fjólublár

6) Kálfvöðvi............................appelsínugulur

Settu númerin á réttan 
stað og litaðu vöðvana



Hjartað

Hlutverk hjartans er að dæla 
blóði um líkamann.  Hjartað er á
stærð við krepptan hnefa og 
liggur rétt vinstra megin við miðju 
brjóstholsins.

Hjartavöðvinn fær næringu og 
súrefni um eigin slagæðar. Þessar 
æðar kallast kransæðar.

Hjartað slær af sjálfu sér.  Í hvíld 
slær hjartað 60-70 sinnum á
mínútu og á hverri mínútu dælir 
hjartað 4-5 lítum af blóði.
Við mikla áreynslu getur 
hjartslátturinn farið upp í 200 slög 
á mínútu og hjartað dælt allt að 
200 lítrum af blóði á mínútu.



Hjartað

verkefni

Hlutverk hjartans er að dæla ? Hvaða er hjartað stórt? 

Hvað slær hjartað oft í hvíld ? Hvað dælir hjartað miklu af blóði á mínútu?

5-7 35 - 43

60 - 7099 -101



Hjartað 



Meltingarkerfið

Meltingarkerfið sér um að melta 
fæðuna sem við borðum svo 
líkaminn geti tekið næringarefnin 
frá þörmunum upp í blóðrásina.
Ómeltanleg efni í fæðu skiljast út 
sem saur.

Vélinda, magi og þarmar mynda 
samfellt rör frá munni til 
endaþarms

Melting fæðu byrjar í munninum 
þar sem tennurnar brytja fæðuna 
niður og svo er henni skolað niður 
með munnvatninu. 
Maginn blandar svo fæðunni 
saman við magasafa .
Í skeifugörnunum  klárast svo 
niðurbrot fæðunnar og það sem 
er ekki nýtt fer út um 
endaþarminn sem saur.



Meltingarkerfið

Klipptu út myndirnar á næstu blaðsíðu og límdu þær á
réttan stað á myndina hér fyrir neðan





Húðin

Húðin er stærsta líffæri líkamans. 
Hún þekur allan skrokkinn og er í
snertingu við umhverfið. Hlutverk 
húðarinnar er að verja okkur fyrir 
utanaðkomandi álagi.

Húðin skiptist í þrjú lög: 
1) Húðþekja sem er efsta lag 
húðarinnar en það varnar 
örverum og efnum að fara inn í
húðina.
2) Leðrið kemur svo, en það er 
mjög sterkt og þykkt og ver okkur 
gegn áverkum. 
3) Húðbeð, en þar eru aðallega 
fitufrumur, en þar myndast 
mikilvæg einangrun svo að 
líkaminn tapi ekki og miklum 
varma.

Á yfirborði húðarinnar eru töluver 
af óæskilegum gerlum.  Þeir sjá
meðal annars um að halda 
skaðlegum gerlum frá okkur.



Húðin

HúðþekjaHúðbeður Leðurhúð 

Tengið orðin á réttan hluta á húðinni


