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 Tímabil Hæfniviðmið Leiðir Námsmat 

 
Haustönn 

Kynnumst Setbergsskóla og nærumhverfi hans. 

 Hvaleyri og Hrafna - Flóki. 

 Fræðsla um Vitann, bæjarmerki 

Hafnarfjarðar og höfnina. 

 Vettvangsferðir um Hafnarfjörð, 

Hamarskotslæk og 

Reykdalsvirkjun.  

 

 Íslenskir jólasiðir. Heimsókn í 

Hafnarfjarðarkirkju. 

 Kynnum okkur sögur af álfum og 

huldufólki . 

Lífsleikni: SMT reglur, skólareglur, 

eineltishringurinn, félagsfærniþjálfun og unnið 

með tilfinningar. 

Nemandi getur áttað sig á að hann er hluti af sinni 

heimabyggð.   

 

Nemandi getur sýnt virkni og látið sig varða nánasta 

umhverfi.  

 

Nemandi getur sagt frá og framkvæmt með 

hversdagslegum hlutum einfaldar athuganir úti og 

inni.  

 

Nemandi getur tekið eftir og rætt atriði í umhverfinu 

sínu, sýnt félögum og náttúru alúð.  

 

Lýst algengustu lífverum í nánasta umhverfi sínu 

 

Nemandi getur lýst nánasta umhverfi sínu og rata um 

umhverfi sitt   

 

Nemandi getur greint frá nokkrum mikilvægum 

stofnunum sinnar heimabyggðar.   

 

 Innlögn og fræðsla frá kennara 

Samræður 

 Listsköpun 

Vettvangsferðir 

 Námsefni lesið saman 

Einstaklings- og hópverkefni 

 

     Símat 
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Vorönn 

 Lærum um líkamann. 

 Fjallað um ólíkar fjölskyldugerðir. 

 

 Fjallað um páskana og tilefni 

þeirra.  

 

 

Lífsleikni: SMT reglur, skólareglur, 

eineltishringurinn, félagsfærniþjálfun og unnið 

með tilfinningar. 

 

Nemandi getur nefnt nokkur örnefni úr nánasta 

umhverfi sínu.   

 

Nemandi getur útskýrt á einfaldan hátt byggingu og 

starfsemi mannslíkamans.  

 

Nemandi getur útskýrt mikilvægi hreyfingar, 

hreinlætis, hollar fæðu og svefns. 

 

Nemandi getur sagt frá sjálfum sér.  

 

Nemandi getur áttað sig á að fólk býr við ólík 

fjölskylduform.   

 

Nemandi getur sýnt tillitsemi og virðingu í samskiptum 

og samvinnu við aðra.  
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Námsgögn: 

Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og nemandi þarf að nýta sér við námið eru: 

          Komdu og skoðaðu umhverfið 
          Komdu og skoðaðu líkamann 
          Fjölskyldan mín 
          SMT skólareglur 
          Hugleiðslu- æfingar og sögur 


