
 
 

Kennsluáætlun haustið 2018-2019 
 

Lífsleikni 

6.bekkur 

Kennarar: Agnes Ösp Magnúsdóttir, Arnar Hauksson, Árni Pétur Reynisson, Guðrún Ingibjörg Stefánsdóttir 

 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

24. ágúst 

    

Vika 2 

2. ágúst – 31. ágúst 

Að nemandi geti tekið þátt í lýðræðislegu 

samstarfi og samræðu. 

Hvers vegna lífsleikni? 

Hvers vegna 

uppbyggingarstefnan?  

 

Innlagnir frá kennara, 

skrifleg verkefni, 

hópverkefni, umræður, 

leikir. Allt eftir því hvað 

á við. 

Virkni og vinna í tímum 

Vika 3 

3. – 7. september 

Að nemandi geti rætt um eigin athafnir og 

afleiðingar þeirra og sýnt sanngirni. 

 

Uppbyggingastefnan 

Farið í mitt og þitt 

hlutverk. 

Hvernig persóna vil ég 

vera? 

 

Vika 4 

10. – 14. september 

Að nemandi geti metið og brugðist við ólíkum 

skoðunum og upplýsingum á fordómalausan 

hátt. 

Rifja upp þarfirnar  og 

nemendur taka með sér 

upplýsingar heim . 

Nemendur finna út úr því 

hvaða þarfir eru ríkjandi 

hjá þeim. 

 

Vika 5 

17.-21. september 

Að nemandi geti tjáð þekkingu sína og viðhorf 

með fjölbreyttum hætti, einn sér og í samstarfi 

við aðra 

Rifja upp þarfirnar  og 

nemendur taka með sér 

upplýsingar heim. 

Nemendur finna út úr því 

hvaða þarfir eru ríkjandi 

hjá þeim.  

 



 
 

Vika 6 

24.  – 28. September 

Starfsdagur 

Að nemandi geti tjáð og fært rök fyrir 

hugsunum, skoðunum,tilfinningum og 

væntingum sínum 

Umræður  

Vika 7 

1.  – 5. október 

Unnið með þau hæfniviðmið sem við eiga. Unnið með lífsgildi  

Vika 8 

8.  – 12. október 

Unnið með þau hæfniviðmið sem við eiga. Unnið með lífsgildi  

Vika 9 

15. – 19. október 

Vetrarleyfi 

   

Vika 10 

22.  – 26. október 

Starfsdagur 

Að nemandi geti sett sig í spor annarra 

jafnaldra, hlustað á og greint að ólíkar 

skoðanir. 

Bekkjarsáttmáli  

Vika 11 

39. okt – 2. nóv 

Að nemandi geti tekið þátt í lýðræðislegu 

samstarfi og samræðu.  

Að nemandi geti sett sig í spor annarra 

jafnaldra, hlustað á og greint að ólíkar 

skoðanir 

Bekkjarbragurinn- 

bekkjarfundur 

Allur bekkurinn 

Vika 12 

5. – 9. Nóvember 

5.nóv foreldraviðtöl 

 Bekkjarbragurinn- 

bekkjarfundur 

Strákafundur 

Vika 13 

12.  – 16. nóvember 

 Bekkjarbragurinn- 

bekkjarfundur 

Stelpufundur 

Vika 14 

19. – 23. nóvember 

  

 

 

 

 

Bekkjarfundir eftir 

þörfum. 

 

Vika 15 

26. – 30. nóvember 

  

Vika 16 

3.  – 7. desember 

  

Vika 17 

10.  – 14. desember 

  

Vika 18 

17.  – 20. desember 

  



 
 

20.des Litlu jólin 

Vika 19 

4. janúar 

3. jan starfsdagur 

  

Vika 20 

7. – 11. janúar 

Litið til baka – afrakstur 

uppbyggingarstefnunnar skoðaður. 

 

 

 

 

 




