
     
 

Árgangur:  4. bekkur    Tímafjöldi:  1 kest. á viku  

 

Kennarar:  Herdís og María 

 

Námsefni: Lífsleikni 

 

Námsmat: Frammistaða metin jafnt og þétt yfir veturinn 
 

Lykilhæfni: 

Samfélagsfræði kemur inn á alla þætti lykilhæfni sem unnið er út frá samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla:  

Tjáning og miðlun - Skapandi og gagnrýna hugsun - Sjálfstæði og samvinnu - Nýtingu miðla og upplýsinga - Ábyrgð og mat á eigin 

námi. 

Stöðugt er reynt að beita fjölbreyttum kennslu-, mats- og námsaðferðum svo þessi markmið náist.  

 

Grunnþættir:  

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex:  

Læsi – Sjálfbærni - Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti - Heilbrigði og velferð - Sköpun. 

Í samfélagsfræði er unnið með alla þessa þætti þó mismikið sé eftir árgöngum.  

 

 

 

 

 

 

 

Kennsluáætlun 

Fag:  Grá letrið 
 



 

 

Haustönn 
 

Hæfniviðmið 
 tjáð hugsanir og skoðanir sínar 

fyrir framan hóp  

 hlustað á aðra og áttað sig á 
skoðunum og hugmyndum 
annarra  

 notað einfalda orðaforða sem 
tengist umfjöllunarefni hverju 
sinni og tekið tillit til 
mismunandi viðmælenda  

 komið þekkingu sinni, 
skoðunum og hugsunum á 
framfæri eins og við á hverju 
sinni  

 unnið sjálfstætt eftir 
verklýsingu við úrlausn 
verkefna  

 metið eigin verk og annarra út 
frá fyrirfram gefnum þáttum, 
t.d. með aðstoð gátlista og 
gert áætlun um úrbætur  

 gert sér grein fyrir að oft eru 
fleiri en ein rétt lausn og að 
læra má af mistökum  

Efnisþættir námsgögn  
Tími: ágúst-september 

 
SMT skólafærni – upprifjun á 
skólareglum og bekkjarreglur 
æfðar  
 
 
 
 

SMT – skólafærni 

 
24/8 skólasetning  
8/9 dagur læsis 
16/9 dagur ísl. náttúru 
24/9-25/9 Samræmd próf  
28/9  skipulagsd 

Tími: október 
 

SMT skólafærni – skóla- og 
bekkjarreglur æfðar  
 
Að vera vinur 
 
Einelti 
 
 

 
 
 
 
 

SMT – skólafærni 

Eineltishringurinn 

Vinafræðsla 

 

6/10 foreldradagur 
16/10 dagur ísl. tungu 
19/10 og 20/10 vetrarfrí 



 gert sér grein fyrir að munur 
er á staðreyndum og 
skoðunum  

 endurskoðað úrlausn 
viðfangsefnis með leiðsögn  

 unnið eftir fyrirmælum og sýnt 
sjálfstæði í vinnu-brögðum  

 gert sér grein fyrir styrkleikum 
sínum  

 unnið með öðrum að 
skipulögðum verkefnum sem 
tengjast námi  

 samræmt sig við aðra og borið 
ábyrgð á ákveðnu hlutverki í 
samstarfi  

 nýtt sér leiðsögn á 
uppbyggilegan hátt  

 

Tími: nóvember 
 
SMT skólafærni – skóla- og 
bekkjarreglur æfðar  

 

Bekkjarfélagar 
 
Einelti 

 

 
 

 
 
 
 
 

SMT – skólafærni 
 

2.-6. nóv. – vinavika 
 
20/11 skipulagsdagur 
 

Tími: desember 
SMT skólafærni – skóla- og 
bekkjarreglur æfðar  

 
Umræður um kærleik og vináttu 
 
 

SMT- skólafærni 
 

18/12  litlu jólin  

 

 
 
 
 



 
 
Vorönn 

Hæfniviðmið Efnisþættir námsgögn  
Tími: janúar 

 
SMT skólafærni – skóla- og 
bekkjarreglur æfðar  
 
Leikir - vinaleikir 

 

SMT – skólafærni 
 

4/1 skipulagsdagur 
 
 

Tími: febrúar 
SMT skólafærni – skóla- og 
bekkjarreglur æfðar  
 
Tilfinningar - leikir 

 

SMT – skólafærni 
 

2/2 foreldradagur 
10/2 öskudagur 
24/2 skipulagsdagur  
25/2 og 26/2 vetrarfrí 
 

Tími: mars 
 

SMT skólafærni – skóla- og 
bekkjarreglur æfðar  
 
Hjálpsemi 

SMT – skólafærni 
 

21/3-28/3 páskafrí 
 

Tími: apríl 
 

SMT skólafærni – skóla- og 
bekkjarreglur æfðar  
 
Kurteisi og mannasiðir 

SMT – skólafærni 
 

14/4 og 15/4 þemadagar 
 
21/4 sumardagurinn fyrsti  
 



 

Tími: maí/jún 
 

SMT skólafærni – skóla- og 
bekkjarreglur æfðar  
 
Umgengni og virðingu við 
náttúruna. 
 
 

SMT – skólafærni 
 

5/5 uppstig.dagur  
 
16/5 hvítasunna 
17/5 skipulagsdagur 
7/5 vordagur 
8/6 skólaslit 
 

 
 


