
 
 

Kennsluáætlun haustið 2018-2019 
 

Fag: Trúarbragðafræði/Lífsleikni 

Bekkur:  3. 

Kennarar: Drífa, Helga, Jóna og Laufey.  

 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

24. ágúst 

Sett sig í spor annarra jafnaldra. 

Sýnt tillitssemi og umhyggju í leik og starfi. 

Sýnt tillitssemi og virðingu í samskiptum og 

samvinnu við aðra. 

Hvernig manneskja/vinur 

vil ég vera. 

 

 

Uppbyggingarstefnan. 

Núvitund í daglegu lífi. 

Þátttaka, vinna og 

verkefni nemenda eru 

metin.   

Vika 2 

27. ágúst – 31. ágúst 

 Mitt og þitt hlutverk. 

Bekkjarsáttmáli. 

Bekkjarfundir. 

Núvitund í daglegu lífi. 

  

Vika 3 

3. – 7. september 

Gert sér grein fyrir jafngildi sínu og annarra 

manna. 
Þarfirnar. 

Lífsgildi.  

Samskipti og samvera. 

Núvitund í daglegu lífi. 

  

Vika 4 

10. – 14. september 

Sett sér markmið og gert áætlanir við úrlausn 

afmarkaðra verkefna. 

 

Þarfirnar. 

Lífsgildin. 

Friðarborðið. 

Núvitund í daglegu lífi. 

  

Vika 5 

17.-21. september 

Sett sig í spor annarra jafnaldra. Samskipti og samvera. 

Núvitund í daglegu lífi. 
  

Vika 6 

24.  – 28. september 

Starfsdagur 

Velt fyrir sér spurningum sem tengjast trú og 

breytni. 

Áttað sig á muninum á völdum þáttum trúar- og 

lífsviðhorfa. 

Hugtökin trú og trúarbrögð. Trúarbrögðin okkar bls.7-9  

Vika 7 

1.  – 5. október 

Áttað sig á að trúar- og lífsviðhorf fólks birtast í 

mismunandi viðhorfum, siðum og venjum. 
Hátíðir, matur og föt tengd 

trúarbrögðum. 

Trúarbrögðin okkar bls.10 

 

 



 
 

Vika 8 

8.  – 12. október 

 Mismunandi tákn ólíkra 

trúarbragða. 

Trúarbrögðin okkar bls.11  

Vika 9 

15. – 19. október 

Vetrarleyfi 

 Kynning/fróðleikur um 

búddisma. 

Trúarbrögðin okkar bls.12-

15 
 

Vika 10 

22.  – 26. október 

Starfsdagur 

    

Vika 11 

29. okt – 2. nóv 

    

Vika 12 

5. – 9. nóvember 

5.nóv foreldraviðtöl 

 Kynning/fróðleikur um  

hindúatrú 

Trúarbrögðin okkar bls.  

16-22 
 

Vika 13 

12.  – 16. nóvember 

    

Vika 14 

19. – 23. nóvember 

 Fróðleikur um kristna trú. Trúarbrögðin okkar bls. 23-

26 
 

Vika 15 

26. – 30. nóvember 

Áttað sig á að trúar- og lífsviðhorf fólks birtast í 

mismunandi viðhorfum, siðum og venjum.  

Sagt deili á nokkrum frásögnum, helstu hátíðum og 

siðum kristni og annarra trúarbragða, einkum í 

nærsamfélaginu. 

Komið auga á dæmi um áhrif Biblíunnar á 

samfélagið. 

 

Frekari fróðleikur um 

kristna trú. 

Aðventan. 

 

Trúarbrögðin okkar bls. 23-

26 
 

Vika 16 

3.  – 7. desember 

 Kynning á atburðum 

tengdum jólum.  

Kynning á íslenskum 

sálmum og tónlist sem 

tengist jólum. 

Sögur af vitringunum frá 

Austurlöndum og flóttanum 

til Egyptalands. 

Íslenskir sálmar og tónlist 

sem tengist jólum. 

 

Vika 17 

10.  – 14. desember 

    

Vika 18 

17.  – 20. desember 

20.des Litlu jólin 

Sett sig í spor annarra jafnaldra. 

Sýnt tillitssemi og virðingu í samskiptum og 

samvinnu við aðra. 

Upprifjun: hlutverkin, 

lífsgildin og 

bekkjarsáttmálinn. 

Uppbyggingarstefnan  



 
 

Bekkjarfundir. 

Vika 19 

4. janúar 

3. jan starfsdagur 

    

Vika 20 

7. – 11. janúar 

Áttað sig á að trúar- og lífsviðhorf fólks birtast í 

mismunandi viðhorfum, siðum og venjum. 

Kynning/fróðleikur um 

íslam. 

Trúarbrögðin okkar bls. 27-

31 
 

 
 

 

 




