
 
 

Kennsluáætlun haustið 2017-2018 
 

Fag: Trúarbragðafræði 

Bekkur: 6. bekkur  

Kennarar: Ingibjörg Rósa 

 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

24.-25. ágúst 
Geti borið saman valin trúar- og lífsviðhorf, Gyðingdómur 1. kafli - inngangur.  

Vika 2 

28. ágúst – 1.  september 
Geti gert grein fyrir völdum frásögnum, hefðum, 
hátíðum, siðum og táknum í kristni og nokkrum 
helstu trúarbrögðum heims 

Gyðingdómur 2. kafli – Upphaf trúarinnar.  

Vika 3 

4. – 8. september 
Geti borið saman valin trúar- og lífsviðhorf, Gyðingdómur 2. kafli  

Vika 4 

11. – 15. september 
Geti rætt viðfangsefni sem snerta trú, lífsviðhorf 
og siðferði og sett í samhengi við atburði daglegs 
lífs 

Gyðingdómur 3. kafli  

Vika 5 

18.-22. september 
Geti rætt viðfangsefni sem snerta trú, lífsviðhorf 
og siðferði og sett í samhengi við atburði daglegs 
lífs 

Gyðingdómur 3. kafli – Fyrirheitna landið  

Vika 6 

25.  – 29. september 
Geti nefnt dæmi um áhrif helgirita helstu 
trúarbragða á menningu og samfélög 

Gyðingdómur 4. kafli – Helgirit.  

Vika 7 

2.  – 6. október 
Geti nefnt dæmi um áhrif helgirita á helstu 
trúarbrögð í menningu og samfélögum. 

Gyðingdómur  Könnun úr 1.- 4. Kafla. 
(30%) 

Vika 8 

9.  – 13. október 
Geta nefnt dæmi um helga staði sem fólk fer í 
pílagrímsferðir. 

Gyðingdómur 5. kafli – Helgistaðir.  

Vika 9 

16. – 20 október 

Starfsd./vetrarleyfi 

    

Vika 10 

23.  – 27. október 
Geta nefnt dæmi um helga staði sem fólk fer í 
pílagrímsferðir. 

Gyðingdómur 5. kafli - Helgistaðir  

Vika 11 Geta nefnt hvað gert er í Sýnagógunni. Gyðingdómur 6. kafli- Sýnagógan  



 
 

30. okt – 3. nóv 

2.nóv foreldraviðtöl 

Vika 12 

6. – 10. nóvember 
Geta nefnt hvað gert er í Sýnagógunni Gyðingdómur 6. kafli   

Vika 13 

13.  – 17. nóvember 
Geta nefnt dæmi um dæmigert heimilislíf trúaðra 
gyðinga 

Gyðingdómur 7. kafli - Heimilið  

Vika 14 

20. – 24. nóvember 
Geta nefnt  hátíðir gyðinga Gyðingdómur  8 . kafli  

Vika 15 

27. nóv – 1. des 
Geta nefnt hátíðir gyðinga Gyðingdómur 8.kafli  

Vika 16 

4.  – 8. desember 
   Parakönnun úr 5. – 8. 

kafla. (30%) 
Vika 17 

11.  – 15. desember 
Geti gert grein fyrir völdum frásögnum, hefðum, 
hátíðum, siðum og táknum í kristni og nokkrum 
helstu trúarbrögðum heim 

Jól Jólaverkefni  

Vika 18 

18.  – 20. desember 

20.des Litlu jólin 

Geti gert grein fyrir völdum frásögnum, hefðum, 
hátíðum, siðum og táknum í kristni og nokkrum 
helstu trúarbrögðum heim 

Jól Jólaverkefni  

Vika 19 

4. - 5. janúar 

3. jan starfsdagur 

Geti borðið saman sitt líf og  líf ungra gyðinga  um 
1942 

Gyðingdómur Dagbók Önnu Frank Síðasti skiladagur á 
vinnubók. (30%) 

Vika 20 

8. – 13. janúar 
Geti borðið saman sitt líf og  líf ungra gyðinga  um 
1942 

Gyðingdómur Dagbók Önnu Frank Virkni og ástundun metin 
10% 

 
 

 

 

 

 

 

  Kennslubækur:  
  Heimanám: 
Kennsluaðferðir: 
 
         
 
Námsmat:  

Gyðingdómur – Sáttmáli þjóðar 
Nemendur gætu þurft að ljúka við verkefni heima.: Undirbúningur fyrir próf. 
Innlagnir, hópavinna, hlustun, ritun, umræður, vinnubókarkennsla, töflukennsla, lesið, spurt og spjallað o.fl. 
Öll vinna nemenda er lögð til grundvallar námsmati þ.m.t vinna í kennslustundum, verkefni, könnunarpróf og 
vinnubækur.  
 
Til einkunnar : Könnun úr 1.-4. kafla 30% Könnun úr 5.-8 kafla 30% Vinnubók 30% Ástundun 10% 




