
 

Námsáætlun skólaárið 2016 - 2017 

Námsgrein: Lífsleikni                                                                                     Bekkur: 1. bekkur 

Áfangalýsing 

 

 Síðuskóli er SMT-skóli og unnið er eftir ársáætlun sem skólinn setur sér. 
Áhersla er lögð á einkunnarorð skólans: Ábyrgð, virðingu, vináttu og unnið með hvern þátt fyrir sig. 
Ýmis umhugsunarefni  eru rædd reglulega á bekkjarfundum og eða í heimspekilegri samræðu.  Lögð er áhersla á að nemendur geti komið 
sjónarmiðum sínum á framfæri og að þeir geti treyst samnemendum sínum.  Nemendur eru hvattir til að taka þátt í umræðum, virða skoðanir 
annarra og átti sig á að engir tveir eru eins.  
Viðfangsefnin miða að því að efla samskiptahæfni og  tilfinningaþroska nemenda. Auk þess þjálfa nemendur í að rökstyðja mál sitt og horfa á 
hlutina frá mismunandi sjónarhornum. Lífleiknin er einnig fléttuð inn í Byrjendalæsisþemu. 
 

Tímabil - viðfangsefni 

Ágúst September Október Nóvember Desember 

-SMT-reglur skólans kenndar 
-einkunnarorð skólans  
-athyglimerki kennt 
-skólabyrjun - líðan nemenda 

-framhald kennslu á SMT-
reglum skólans 
-mánuður  tileinkaður  
ábyrgð 
-skólabyrjun - líðan nemenda 
-umferðarfræðsla 
-engir tveir eru eins 

-framhald kennslu á SMT-
reglum skólans 
-mánuður  tileinkaður 
virðingu 
-vinnulotumerki kennt 
-Stöndum saman kennt 
-bekkjarreglur útbúnar og 
gerðar sýnilegar í skólastofu 
 

-framhald kennslu á SMT-
reglum skólans 
-einbeitingarleikur kenndur 
og æfður  
-mánuður  tileinkaður 
virðingu 
-SMT dagur 
 

-mánuður tileinkaður vináttu 
-hrósmiðaleikur 
-mánuður er tileinkaður 
vináttu 
 
 

 

Janúar Febrúar Mars Apríl Maí 

-mánuður er tileinkaður 
vináttu 
-SMT-reglur skólans rifjaðar 
upp 
-einkunnarorð skólans  
-athyglimerki  
 
 
 

-framhald kennslu á SMT-
reglum skólans 
-mánuður  tileinkaður 
ábyrgð 
-umferðarfræðsla 
-engir tveir eru eins 
 

-framhald kennslu á SMT-
reglum skólans 
-mánuður  tileinkaður 
virðingu 
-hrósmiðaleikur 
 

-framhald kennslu á SMT-
reglum skólans 
-mánuður  tileinkaður 
vináttu 
 

-mánuður tileinkaður ábyrgð 
  



Markmið 

 
Að nemandi: 
-sýni tillitssemi og virðingu í samskiptum við aðra 
-geti sett sig í spor annarra jafnaldra 
-geti lýst eigin tilfinningum s.s. hamingju, gleði, sorg og reiði 
-þjálfist í að tjá hugsanir, skoðanir, tilfinningar og væntingar sínar 
-hlusti á aðra og sýni kurteisi 
-geri sér grein fyrir að ekki eru allir eins og beri virðingu fyrir sérstöðu annarra 
-skilji hvað hugtakið jafnrétti merkir og átti sig á gildi jafnréttis í daglegum samskiptum 
-varist hættur í umferðinni  

Námsefni 

SMT reglur 
Stöndum saman 
Annað tilfallandi efni sem hentar umræðunni hverju sinni 

 

Kennarar, netfang 

Elfa Björk Jóhannsdóttir elfa@akmennt.is 

Rannveig Björk Heimisdóttir rannveig@akmennt.is 

Torfhildur Stefánsdóttir tobba@akmennt.is 
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