Lífsleikni – 9. bekkur
Haust 2021
Kennsluáætlun þessi tekur mið af hæfniviðmiðum sem fram koma í Aðalnámskrá Grunnskóla og skólanámskrá Grunnskóla Grindavíkur
Kennarar: Anna Þórunn Guðmundsdóttir og Ellert Magnússon

VIKA

1. vika

VIÐFANGSEFNI

EFNISTÖK

NÁMSEFNI

(efni sem fjallað er um)

(hvernig er unnið með efnið)

(allt námsefni)

Hópumræður/spjall

Samskipti

samskipti innan bekkjarins.

Uppbyggingarstefnan

6. -10. sept.
3. vika

Uppbyggingarstefnan

13. - 17.
sept.
4. vika

Umræður um hverskonar bekk
viljum við hafa. Námsumhverfið og

30. ágúst23. sept.
2. vika

Bekkjarsáttmáli
Hópavinna um bekkjarsáttmálann þar sem
nemendur velja úr þá efnisþætti sem þeir
geta samþykkt og skrifað undir. Upprifjun
úr öðrum þáttum uppbyggingarstefnu
Bekkjarsáttmáli
Hópavinna um bekkjarsáttmálann þar sem
nemendur velja úr þá efnisþætti sem þeir
geta samþykkt og skrifað undir Upprifjun
úr öðrum þáttum uppbyggingarstefnu

Bekkjarfundur

Umræður

Kvikmyndin Órói

Forvarnir /Reykingar, áfengi og fíkniefni.

Uppbygging.
Helstu verkfæri Magni Hjálmarsson

Kennaramat
Jafningjamat
Sjálfsmat

Uppbygging.

Kennaramat
Jafningjamat
Sjálfsmat

Helstu verkfæri Magni Hjálmarsson

Starfsdagur 24. sept

20. – 24.
sept.
5. vika
27. sept. 1. okt.

ANNAÐ
(t.d. tímasetning kannanna)

Líðan unglinga og staðreyndir um hvernig
neysla hefst hjá þeim. Hópþrýstingur?

Vertu reyklaus og frjáls
Hvað er málið?

6. vika

Kvikmyndin Órói

Afmæliskaffi

neysla hefst hjá þeim. Hópþrýstingur?
Kvikmyndin Órói

Forvarnir /Reykingar, áfengi og fíkniefni.

Ekki ég kannski þú

Þemadagar 13. – 15 okt.

Líðan unglinga og staðreyndir um hvernig

11. - 22. okt.
9. vika

Vertu reyklaus og frjáls

Líðan unglinga og staðreyndir um hvernig Hvað er málið?

4. - 8. okt.
7.- 8. vika

Forvarnir /Reykingar, áfengi og fíkniefni.

neysla hefst hjá þeim. Hópþrýstingur?
Bekkjarfundur

Umræður

Forvarnir /Reykingar,

Hvað gerum við líkamanum með því að

Vertu reyklaus og frjáls

áfengi og fíkniefni.

nota vímugjafa?

Hvað er málið?

Vetrarleyfi 18.-19. okt.

25. - 29. okt.

10. vika
1 .- 5. nóv.

Nemendur vinna bók um forvarnir

Samskiptadagur 2. nóv.

Áfengi
Kennaramat
Jafningjamat
Sjálfsmat

11. vika

Forvarnir /Reykingar,

Hvað gerum við líkamanum með því að

Vertu reyklaus og frjáls

áfengi og fíkniefni.

nota vímugjafa?

Hvað er málið?
Nemendur vinna bók um forvarnir

8. – 12. nóv.

12. vika
15. – 19.
nóv.

Kynfræðsla

Kynfræðsla

Fræðslubæklingur um kynlíf og
kynhegðun
Nemendur vinna bók um forvarnir

Áfengi
Kennaramat
Jafningjamat
Sjálfsmat

13. vika

Kynfræðsla

Kynfræðsla

Starfsdagur 23. nóv

nemendur spurðu í síðasta tíma.

22. - 26.
nóv.
14. vika

Kennari svarar spurningum sem

Bekkjarfundur

Umræður

Ýmis málefni rædd

Jólahald

Umræður um siði, kostnað og
þjóðfélagsaðstæður til hátíðarhalds
Bekkjarfundur

Auraráð verkefni unnin úr því hefti

Jólahald

Umræður um siði, kostnað og
þjóðfélagsaðstæður til hátíðarhalds
Bekkjarfundur

Auraráð verkefni unnin úr því hefti

Forvarnir /Reykingar,
áfengi,tóbakspúðar og
fíkniefni.

Hvað gerum við líkamanum með því að
nota vímugjafa?

Nemendur vinna bók um forvarnir

Forvarnir /Reykingar,
áfengi,tóbakspúðar og
fíkniefni.

Forvarnir /Reykingar,
áfengi,tóbakspúðar og
fíkniefni.

Hvað gerum við líkamanum með því að
nota vímugjafa?

Nemendur vinna bók um forvarnir

Forvarnir /Reykingar,
áfengi,tóbakspúðar og
fíkniefni.

29. nóv. –
3. des.
15. vika
6. – 10. des.
16. vika
13. - 17. des.
17. vika
4. – 7. jan.
18. vika
10. - 14. jan.

19. vika
17. - 21. jan

Afmæliskaffi

Starfsdagur 3. jan.

Bekkjarfundur

Umræður

Ýmis málefni rædd

Bekkjarfundur

Námsmat:

Sjá hæfnikort á Mentor.
Lykilhæfni er hluti af námsmati sem afhent er við annarlok.
Kennsluáætlunin er birt með fyrirvara um breytingar.

Anna Þórunn og Ellert

