
 
 

Kennsluáætlun vor 2018 
 

Fag: Lífsleikni 

Bekkur:  4. 

Kennarar: Helga, Jóna og Laufey 

 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

15.-19.janúar 
Borið kennsl á gildi, svo sem virðingu fyrir sjálfum 
sér og öðrum, umhyggju og sáttfýsi. 
Sýnt tillitssemi og virðingu í samskiptum og 
samvinnu við aðra. 

Upprifjun á 
bekkjarsáttmála og 
hlutverkum 

Uppbyggingarstefnan Öll vinna nemenda  í 
tímum er metin. 
Námsmatið mun einnig 
verða í formi sjálfsmats. 

Vika 2 

22.-26.janúar 
    

Vika 3 

29.jan-2.feb 

31.jan Foreldraviðtöl 

Áttað sig á ýmiss konar afleiðingum athafna sinna, 
sýnt tillitssemi og umhyggju í leik og starfi. 
Hlustað á og rætt hugmyndir annarra. 

Einelti/stríðni Verkefni frá kennara  

Vika 4 

5.-9.febrúar 
    

Vika 5 

12.-16.febrúar 
Sýnt tillitssemi og virðingu í samskiptum og 
samvinnu við aðra. 
Bent á gildi jákvæðra viðhorfa og gilda fyrir sjálfan 
sig. 

Kærleiksvika  Verkefni frá kennara  

Vika 6 

19.-23.febrúar 

23.feb Vetrarleyfi 

Bent á gildi jákvæðra viðhorfa og gilda fyrir sjálfan 
sig. 
 

Lífsgildin Uppbyggingarstefnan  

Vika 7 

26.feb-2.mars 

26.feb Vetrarleyfi 

    

Vika 8 

5.-9.mars 

7.-9.mars Samræmd 

könnunarpróf 9.b 

Gert sér grein fyrir þörf sinni fyrir næringu, hvíld, 
hreyfingu og hreinlæti. 
 

Þarfirnar Uppbyggingarstefnan  



 
 

Vika 9 

12.-16.mars 

12.mars Vorhátíð/ 

tvöfaldur dagur 

    

Vika 10 

19.-23.mars 
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. 
Bent á dæmi um lýðræðislega þætti í 
nærsamfélaginu. 
Útskýrt valda atburði og hugmyndir á fjölbreyttan 
hátt. 

Friðarborðið Uppbyggingarstefnan  

Vika 11 

26.-30.mars 

Páskaleyfi 

Páskaleyfi    

Vika 12 

2.-6.apríl 

2.apríl Annar í páskum 

Gert sér grein fyrir þörf sinni fyrir næringu, hvíld, 
hreyfingu og hreinlæti. 
Varast hættur á heimili sínu og í nágrenninu. 
Unnið eftir verkferli nýsköpunar, leitað að þörfum 
í daglegu umhverfi fólks, fundið lausn, hannað 
afurð. 

Hreyfing í frístundum Líf og leikur bls. 6 - 7 
 

 

Vika 13 

9.-13.apríl 
   

 
 

Vika 14 

16.-20.apríl 

19.apríl  

Sumardagurinn fyrsti 

    

Vika 15 

23.-27.apríl 
Sýnt tillitssemi og virðingu í samskiptum og 
samvinnu við aðra. 
Sett sig inn í málefni nærsamfélagsins. 
Rætt eigin lífssýn og gildi, gert grein fyrir samspili 
náttúru og manns. 
Aflað sér og nýtt vitneskju um samfélagsmálefni í 
námsgögnum og miðlum. 

Vinir og tilfinningar Líf og leikur bls. 8 - 9 
Vegurinn heim – 
Fræðslumynd 

 



 
 

Bent á nokkrar mikilvægar stofnanir samfélagsins. 
Vika 16 

30.apríl-4.maí 

1.maí 

Verkalýðsdagurinn 

Útskýrt á einfaldan hátt byggingu og starfsemi 
mannslíkamans. 
Útskýrt á einfaldan hátt hvernig barn verður til og 
þekkir einkastaði líkamans. 
Gert sér grein fyrir þörf sinni fyrir næringu, hvíld, 
hreyfingu og hreinlæti. 
Bent á störf sem krefjast sérþekkingar. 
Bent á skaðleg efni og hvernig ýmsir sjúkdómar og 
sýklar eru smitandi. 
Gert grein hvernig holl fæða er samsett úr öllum 
flokkum fæðuhringsins og mikilvægi við 
geymsluaðferðir. 
 

Hjarta og lungu Líf og leikur bls. 10 -11  

Vika 17 

7.-11.maí 

10.maí 

Uppstigningardagur 

 Matur og næring Líf og leikur bls. 14-15  

Vika 18 

14.-18.maí 
 Matardagbók og hreinlæti Líf og leikur bls. 16-17  

Vika 19 

21.-25.maí 

21.maí Annar í 

hvítasunnu 

Nýtt reynslu og hæfni í námi og daglegu lífi, 
einstaklingalega og í hóp. 
Skoðað og skráð dæmi um áhrif af gjörðum 
mannsins á náttúru og manngert umhverfi í 
heimabyggð. 

Ýmsir leikir   

Vika 20 

28.maí-1.júní 
 Ýmsir leikir   

Vika 21 

4.-8.júní 

7.júní skólaslit 

10.bekkur 

8.júní skólaslit  

1.-9.bekkur 

    

 




