
 

Kennsluáætlun vor 2018 

4. bekkur – lífsleikni 

 

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

VIKA VIÐFANGSEFNI                  

(efni sem fjallað er um) 

EFNISTÖK                                

(hvernig er unnið með efnið) 

NÁMSEFNI                                

(allt námsefni) 

ANNAÐ                         

(t.d. tímasetning kannanna) 

15.janúar- 

19.janúar 

19.janúar 

bóndadagur 

    

22.janúar- 

26.janúar 

Tillitssemi, umburðarlyndi, 

skilningur og ábyrgð.  

Lykilorð: allir eiga fullan rétt á 

því að vera eins og þeir sjálfir  

Þessi atriði eru veigamikil í 

mannlegum samskiptum og í næstu 

kennslutímum verður nemendum 

hjálpað til að gera sér grein fyrir 

mikilvægi þeirra og tileinka sér 

hugsunarganginn að baki.  

Sjá nánar í kennsluleiðbeiningum bls. 

5 

 Spor 4, bls. 1.  

Ljósritað verkefni úr 

kennsluleiðbeiningum bls. 7 og 8. 

 

 

 

29.janúar- 

2.febrúar 

31.janúar 

samskiptadagur 

Bekkjarfélag stofnað.  Í þessari kennslustund er stofnað 

bekkjarfélag. Nemendur gera 

félagsskírteini.  

Sjá nánar í kennsluleiðbeiningum bls. 

9. 

 Traustleikur (sjá 

kennsluleiðbeiningar) 

 

 



 

5.febrúar- 

9.febrúar 

Nemendur fást við klípusögur. 

 

Börnin eiga að reyna að finna lausnir 

á vandamálunum.  

Sjá nánar í kennsluleiðbeiningum bls. 

11-12. 

Spor 4, bls. 2. 

 

 

12.febrúar- 

16.febrúar 

14.febrúar 

öskudagur 

 

Leikjatími, leikir sem reyna á 

þau orð sem fjallað hefur verið 

um.  

 

 

Leikir eru góð æfing í félagslegum 

samskiptum, að leik loknum er spurt, 

á hvað reyndi í leiknum ? samvinnu, 

tillitssemi, eða eitthvað annað og þá 

hvað. 

Sjá nánar í kennsluleiðbeiningum bls. 

13-14.  

 

 

 

  

19.febrúar- 

23.febrúar  

 

Við berum ábyrgð, allir hafa 

tilfinnigar, hvernig veit ég 

hvernig öðrum líður ? 

 

 

 Umræður út frá nemendabókinni. 

Sjá nánar í kennsluleiðbeiningum 15-

16.  

 

 

Spor 4, bls. 3. 

 

 

26.febrúar- 

2.mars 

27. febrúar 

árshátíð miðst.  

Hvernig væri heimurinn ef allir 

væru eins.  

Nemendur velta því fyrir sér hvernig 

heimurinn væri ef allir væru eins. 

Markmiðið hér er að benda á hve 

mikilvægt það er að allir fái að halda 

sínum sérkennum. Það þurfi ekki allir 

 Spor 4, bls. 3. 

 

 



 

28.febrúar 

skipulagsdagur 

að vera eins.  

Sjá nánar í kennsluleiðbeiningum bls. 

15-16.  

5.mars- 9.mars Hvað finnst öðrum um mig? 

Finnst öllum það sama?  

Eru skoðanir annarra á mér 

endilega réttar? 

Í þessari kennslustund velta 

nemendur þessum spurningum fyrir 

sér.  

Sjá nánar í kennsluleiðbeiningum bls. 

19-20.  

 

Spor 4, bls. 4  

12.mars- 

16.mars 

Eru skoðanir mínar á öðrum 

endilega réttar ? 

 

Í þessari kennslustund velta 

nemendur þessari spurningu fyrir sér. 

Huglægt mat.  

Sjá nánar í kennsluleiðbeiningum bls. 

21.  

 

  

 

 

19.mars- 

23.mars  

Páskarfrí hefst 

24.mars 

Allir eru góðir við lítið barn, lesa 

texta í kennslubók og ræða. 

Í þessari kennslustund fjöllum 

við um einelti. Hvað er einelti? 

Sjá nánar í kennsluleiðbeiningum bls. 

22-24 

 

 Spor 4, bls. 5.  

3.apríl- 6.apríl 

3.apríl 

skipulagsdagur 

Búa til reglur bekkjarins um 

einelti.  

  

Nemendur búa til reglur bekkjarins 

um einelti. Sjá nánar í 

kennsluleiðbeiningum bls. 25-27.    

  

9.apríl- 13.apríl Áframhaldandi vinna með 

einelti.  

Sýnt myndbandið Saga Dóra.  Annað 

forvarnarefni.  

  



 

 

16.apríl- 

20.apríl 

19. apríl 

sumardagurinn 

fyrsti 

20.apríl 

skipulagsdagur 

Að tala vel/illa um aðra 

 

Fjallað er um illt umtal, hvernig það 

getur farið hringinn og borist þeim 

sem talað var um til eyrna. Einnig er 

fjallað um það hvernig maður styrkir 

aðra t.d. með því að tala vel um þá.  

Sjá nánar í kennsluleiðbeiningum bls. 

28-29. 

Spor 4, bls. 6  

23.apríl- 

27.apríl 

 

Hvað er að vera sannur vinur ?  Að kunna að sættast, og hvað er að 

vera sannur vinur. 

Umræður og klípusögur.  

Sjá  nánar í kennsluleiðbeiningum bls. 

30-31.  

  

30.apríl- 4.maí 

1. maí frídagur 

Hamingja  Börnin velta fyrir sér hamingjunni, og 

lífsgæðakapphlaupinu. Þeim bent á 

að hamingjan er ekki fólgin í eigum 

heldur einhverju allt öðru.  

Kennsluleiðbeiningar bls. 32-33. 

Spor 4, bls. 7  

7.maí- 11.maí Hver á hvað? Rætt er um hver að hvað og hvernig 
það hefur áhrif á hamingju. 
 
Kennsluleiðbeiningar bls. 42-44. 

Spor 4, bls. 9.  

14.maí- 18.maí Framkoma Hvernig komum við fram við aðra? 
Komum við eins fram við alla í 
kringum okkur? 
 
Kennsluleiðbeiningar bls. 51-53. 

Spor 4, bls. 11.  



 

21.maí- 25.maí 

21.maí annar í 

hvítasunnu 

23.maí- 25.maí 

þemadagar 

Viðeigandi og óviðeigandi 
hegðun 

Rætt er um viðeigandi og óviðeigandi 
hegðun og tekið viðtal við starfsmann 
skólans. 
 
Kennsluleiðbeiningar bls. 54-55. 

Spor 4, bls. 12  

28.maí- 1.júní 

31.maí vorgleði 

1.júní skólaslit 

Viðeigandi og óviðeigandi 
hegðun 

Rætt er um viðeigandi og óviðeigandi 
hegðun og tekið viðtal við starfsmann 
skólans. 
 
Kennsluleiðbeiningar bls. 54-55. 

Spor 4, bls. 12  

 

Námsmat:  

Námsmat: hæfniviðmið samkvæmt aðalnámskrá birt á mentor  

Lykilhæfni er hluti af námsmati sem afhent er við annarlok. 

 

Áætlun birt með fyrirvara um breytingar. 

 


