
 
 

Kennsluáætlun haustið 2017-2018 
 

Fag: Lífsleikni 

Bekkur:  3.bekkur 

Kennarar: Guðrún Elva, Elín Vigdís, Jónína, Rósa. 

 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni 
Vika 1 

24.-25. ágúst 

2 kennslustundir 

Að nemandi geti: 
Gert sér grein fyrir hvar styrkur hans liggur og 
tekið þátt í samstarfi og samræðu í jafningjahópi. 
bent á fyrirmyndir sem hafa áhrif á hann. 
Gert sér grein fyrir jafngildi sínu og annarra 
manna. 
Bent á dæmi um hefðbundin kynhlutverk og 
breytingar á þeim. 
Áttað sig á mikilvægi fjölskyldunnar og fjölbreytni 
fjölskyldugerða í samfélagi manna. 

Hvernig manneskja vil ég 
vera? 

Uppbyggingarstefnan 

Vika 2 

28. ágúst – 1.  sept 

2 kennslustundir 

Bent á gildi jákvæðra viðhorfa og gilda fyrir sjálfan 
sig.  
Sýnt að hann virðir reglur í samskiptum fólks, 
skráðar og óskráðar, og nefnt dæmi um slíkar 
reglur. 

Mitt og þitt hlutverk 
Besti bekkurinn 

 

Vika 3 

4. – 8. september 

2 kennslustundir 

Borið kennsl á gildi, svo sem virðingu fyrir sjálfum 
sér og öðrum, umhyggju og sáttfýsi. 
Lýst samhengi orða, athafna og afleiðinga. 

Bekkjarsáttmáli  

Vika 4 

11. – 15. september 

2 kennslustundir 

Sýnt tillitssemi og virðingu í samskiptum og 
samvinnu við aðra. 
Greint á milli ólíkra sjónarmiða sem varða málefni 
daglegs lífs. 

  

Vika 5 

18.-22. september 
 
 

  

Vika 6  Klára óunnin verk  



 
 

25.  – 29. september 

Vika 7 

2.  – 6. október 
   

Vika 8 

9.  – 13. október 
   

Vika 9 

16. – 20 október 

Starfsd./vetrarleyfi 

 Vetrarleyfi  

Vika 10 

23.  – 27. október 
Bent á gildi jákvæðra viðhorfa og gilda fyrir sjálfan 
sig. 
Gert sér grein fyrir að í umhverfinu eru margvísleg 
áreiti, jákvæð og neikvæð, sem hafa áhrif á líf 
hans. 
Sett sér markmið og gert áætlanir við úrlausn 
afmarkaðra verkefna. 

Lífsgildin Uppbyggingarstefnan 

Vika 11 

30. okt – 3. nóv 

2.nóv foreldraviðtöl 

   

Vika 12 

6. – 10. nóvember 
   

Vika 13 

13.  – 17. nóvember 
Gert sér grein fyrir þörf sinni fyrir næringu, hvíld, 
hreyfingu og hreinlæti. 

Þarfirnar  

Vika 14 

20. – 24. nóvember 
   

Vika 15 

27. nóv – 1. des 
Áttað sig á og lýst ýmsum tilfinningum, svo sem 
gleði, sorg og reiði. 
Sett sig í spor annarra jafnaldra, hlustað á og 
greint að, ólíkar skoðanir. 

Friðarborðið  

Vika 16 

4.  – 8. desember 
Áttað sig á ýmiss konar afleiðingum athafna sinna, 
sýnt tillitssemi og umhyggju í leik og starfi. 

  

Vika 17 

11.  – 15. desember 
   

Vika 18 

18.  – 20. desember 

20.des jólaball 

Núvitund í daglegu lífi Núvitund 
 

 



 
 

Vika 19 

4. - 5. janúar 

3. jan starfsdagur 

Borið kennsl á gildi, svo sem virðingu fyrir sjálfum 
sér og öðrum, umhyggju og sáttfýsi. 
Lýst samhengi orða, athafna og afleiðinga. 

Upprifjun bekkjarsáttmáli  

Vika 20 

8. – 13. janúar 
Bent á gildi jákvæðra viðhorfa og gilda fyrir sjálfan 
sig.  
Sýnt að hann virðir reglur í samskiptum fólks, 
skráðar og óskráðar, og nefnt dæmi um slíkar 
reglur. 

Upprifjun mitt og þitt 
hlutverk 

 

 
 

 

 




