
 

                      Kennsluáætlun smiðjur, Hér og nú 3. bekkur vor 2018 

2 kennslustundir kenndar á viku (60 mín. í senn) hver nemandi fær 16-17 skipti 

Kennsluáætlun þessi tekur mið af hæfniviðmiðum sem fram koma í Aðalnámskrá Grunnskóla og skólanámskrá Grunnskóla Grindavíkur 

VIKA VIÐFANGSEFNI EFNISTÖK NÁMSGÖGN ANNAÐ 

1.  Hér og nú 

Nærumhverfi 

Úti 

Núvitund, hugleiðsla, leikir og 

slökun. 

Efni frá kennara 

Náttúran 

 

2.  Slökun og skynörvun 

Inni  

Farið er í slökunar og 

skynörvunarherbergið og notið, 

hlustað er á tónlist á til að ná 

fram betri slökun.  

Spil 

Slökunar og skynörvunarherbergið 

Slökunartónlist 

Spil 

 

3.  Hér og nú 

Nærumhverfi 

Úti 

Farið í ferð í nærumhverfinu. 

Fer eftir árstíð hverju sinni.  

Dæmi um ferðir: hjóla-, sleða-

,sveppa- , berja- plöntuferðir 

og heimsóknir í fyrirtæki. 

Náttúran 

Sveppabókin 

myndir af plöntum 

 

4.  Hér og nú 

Inni 

Núvitund, hugleiðsla, leikir og 

slökun.  

Efni frá kennara   

5.  Hér og nú 

Nærumhverfi 

Úti 

Notið þess sem nærumhverfi 

okkar hefur upp á að bjóða 

Náttúran  



 

6.  

 

Slökun og skynörvun Farið er í slökunar og 

skynörvunarherbergið og nýtt 

þau verkfæri sem nemendur 

haf lært, hlustað er á tónlist á 

til að ná fram betri slökun.  

Spil 

Efni frá kennara   

7.  

 

Hér og nú 

Nærumhverfi 

Úti 

Farið út í hraun,þar sem gerðar 

eru núvitundaræfingar, leikir og 

slökun úti í náttúrinni.  Síðan fá 

nemendur að skoða og njóta 

umhverfsins. 

Efni frá kennara 

Náttúran 

 

8.  Hér og nú 

Inni 

Núvitund og leikir.  Efni frá kennara  

9.  Hér og nú 

Nærumhverfi 

Úti 

Notið þess sem nærumhverfi 

okkar hefur upp á að bjóða 

Efni frá kennara 

Náttúran 

 

10.  Slökun og skynörvun Farið er í slökunar og 

skynörvunarherbergið og nýtt 

þau verkfæri sem nemendur 

hafa lært, hlustað er á tónlist á 

til að ná fram betri slökun.  

Spil 

Efni frá kennara  

11.  Hér og nú 

Nærumhverfi 

Úti 

Farið í Kúadal, þar sem gerðar 

eru núvitundaræfingar  og 

slökun úti í náttúrinni.  Síðan fá 

nemendur að skoða og njóta 

umhverfsins. 

Efni frá kennara 

Náttúran 

 



 

12.  Hér og nú 

Inni 

núvitundaræfingar, hugleiðsla, 

leikir og slökun. 

Efni frá kennara   

13.  Hér og nú 

Nærumhverfi 

Úti 

Notið þess sem nærumhverfi 

okkar hefur upp á að bjóða. 

Efni frá kennara 

Náttúran 

 

14.  Hér og nú 

Inni 

Núvitundaræfingar, hugleiðsla, 

leikir og slökun. 

Efni frá kennara  

15.  Hér og nú 

Nærumhverfi 

Úti 

Notið þess sem nærumhverfi 

okkar hefur upp á að bjóða. 

Efni frá kennara 

Náttúran 

 

16.  Hér og nú 

Inni 

Núvitundaræfingar, hugleiðsla, 

leikir og slökun. 

Efni frá kennara  

17.  Hér og nú 

Nærumhverfi 

Úti 

Notið þess sem nærumhverfi 

okkar hefur upp á að bjóða. 

Efni frá kennara 

Náttúran 

 

Markmið er: að efla vellíðan, jákvæða félagslega hegðun og tilfinningalegt jafnvægi nemenda  

Námsmat: sjá hæfnikort á Mentor 

Kennsluáætlun er byrt með fyrirvara um breytingar 

 


