
 

                                  Kennsluáætlun, núvitund val 6. bekkur vor 2018 

1 kennslustund í viku (40 mín. í senn) val á móti skák og dansi  

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 

 

 Efni frá kennara 

 

 

 

2.   Hér og nú 

 

 Efni frá kennara 

 

 

3.  Hér og nú 

 

Núvitundaræfingar, hugleiðsla, 

leikir og slökun. 

Efni frá kennara  

4.  Hér og nú 

 

Núvitundaræfingar, hugleiðsla, 

leikir og slökun.  

Efni frá kennara   

5.  Hér og nú 

 

 Efni frá kennara  

6.  Hér og nú 

 

Núvitundaræfingar, hugleiðsla, 

leikir og slökun. 

Spil 

Efni frá kennara   

 

7.  Hér og nú 

Nærumhverfi 

Úti 

Núvitundaræfingar, hugleiðsla, 

leikir og slökun. 

Efni frá kennara 

 

 



 

8. Hér og nú 

 

Núvitund og leikir.  

Unnið með þakklæti. 

Efni frá kennara 

Þakkarkrús 

 

9. Hér og nú 

 

Núvitund og leikir.  

Unnið með tilfinngar 

Efni frá kennara   

           10.  Hér og nú 

Nærumhverfi 

Úti 

Leikir og slökun. Efni frá kennara 

Náttúran 

 

11. Hér og nú 

  

Núvitundaræfingar, hugleiðsla, 

leikir og slökun. 

Efni frá kennara 

 

 

12. Hér og nú 

 

Núvitundaræfingar, hugleiðsla, 

leikir og slökun. 

Unnið með bragðskyn 

Efni frá kennara  

13. Hér og nú 

Nærumhverfi 

Úti 

Farið út og notið þess sem 

nærumhverið hefur upp á að 

bjóða. 

Efni frá kennara 

Náttúran 

 

14. Hér og nú 

 

Núvitundaræfingar, hugleiðsla, 

leikir og slökun. 

Unnið með erfiðleika 

Efni frá kennara  

15. Hér og nú 

Nærumhverfi 

Úti 

Farið út og notið þess sem 

nærumhverið hefur upp á að 

bjóða. 

Efni frá kennara 

Náttúran 

 



 

16. Hér og nú 

Nærumhverfi 

Úti 

Farið út og notið þess sem 

nærumhverið hefur upp á að 

bjóða. 

Náttúran  

17. Hér og nú 

Nærumhverfi 

Úti 

Farið út og notið þess sem 

nærumhverið hefur upp á að 

bjóða. 

Náttúran  

Megináherslur valfagsins eru: að efla vellíðan, jákvæða félagslega hegðun og tilfinningalegt jafnvægi nemenda 

Hæfniviðmið: getur tekið þátt í slökun, getur tileinkað sér hugleiðslur, getur tileinkað sér núvitundaræfingar 

Námsmat: sjá hæfnikort á Mentor 

Kennsluáætlun er byrt með fyrirvara um breytingar 

 


