
Námsáætlun 2016 – 2017  

Námsgrein:  Lífsleikni      Bekkur: 5. 

 Áfangalýsing 

 Lýsing frá kennara; Í Síðuskóla er unnið eftir SMT þar sem einkunarorð okkar eru , ábyrgð, virðing , vinátta. Þau er lögð til grundvallar öllu því 
sem við vinnum með og eru þessi einkunnarorð rifjuð reglulega upp. 
 
Bekkjarfundir eru einu sinni í viku þar sem ýmis mál er við koma bekknum eru rædd. Kennari reynir að nota lausnaleit þar sem það á við. Á 
bekkjarfundum er rík áhersla lögð á að einn tali í einu, að menn hlusti á aðra tala og allar skoðanir séu virtar. Mikil áhersla er lögð á að 
nemendur ræði ekki málefni bekkjafunda utan þeirra . Þagmælska er mikilvæg.   
 

Tímabil Viðfangsefni Markmið Kennsluhættir/leiðir Grunnefni Námsmat Heimanám 

Ágúst / 
september 
 
 
 
 
 

Sjálfsmynd. 
 
Einkunnarorð skólans 
unnin og hengd upp í 
stofum. 
 
Upprifjun á SMT 
reglum og  
bekkjarreglur búnar til. 
 

Nemendur geri sér grein 
fyrir eigin kostum og göllum 
og virði mismunandi 
eiginleika og útlit. 
 
Kunni skil á reglum skólans 
og framfylgi þeim. 
 

Teiknuð sjálfsmynd og 
hengd upp í stofu. 
 
Jákæðir eiginleikar skrifaðir 
upp á miða og límdir á 
áberandi stað. 
 
Bekkjarfundir og umræður. 
Útileikir. 
Reglur hengdar upp á 
áberandi stað. 

SMT mappan fyrir 
kennara.  

Verkefni og 
frammistaða í 
tímum. 

Einstaka 
verkefni sem 
fylgja 
námskeiðum. 

Tímabil Viðfangsefni Markmið Kennsluhættir/leiðir Grunnefni Námsmat Heimanám 

Október 
 
 
 
 
 

Upprifjun á SMT 
reglum og  
vinnulotumerki. 
 
Líðan í skóla. 
 
 
 

Að nemendur: 
Kunni skil á reglum skólans. 
 
Fylgjast með líðan nemenda 
í skólanum. 

Bekkjarfundir. 
 
 
Líðankönnun í samstarfi við 
námsráðgjafa.  

SMT mappan fyrir 
kennara, 
Stöndum saman.  

Verkefni og 
frammistaða í 
tímum. 

Einstaka 
verkefni sem 
fylgja 
námskeiðum. 



Tímabil Viðfangsefni Markmið Kennsluhættir/leiðir Grunnefni Námsmat Heimanám 

Nóvember 
 
 
 
 
 

Upprifjun á SMT 
reglum og  
vinnulotumerki. 
 
Námstækni og 
minnistækni. 
Lausnaleit þegar við á. 
 
Stattu með þér. 
Kynning fyrir miðstig. 
 

Að nemendur: Tileinki sér 
hegðun sem styðst við 
reglur skólans og læri 
samskipti sín á milli. 
 
Að hjálpa nemendum að 
skipuleggja nám sitt. 
 
Að styrkja nemendur í 
koma fram og tjá sig. 

Bekkjarfundir. 
 
 
Námsráðgjafi kynnir 
námstækni fyrir nemendum. 
 
 
Sýnd mynd, Stattu með þér. 
Samvera á sal með 6. og 7. 
bekkjum. 

SMT mappan fyrir 
kennara. 
 
 
 
 
Stattu með þér, 
efni frá mennta-
málaráðuneytinu. 

Verkefni og 
frammistaða í 
tímum. 

Einstaka 
verkefni sem 
fylgja 
námskeiðum. 

Tímabil Viðfangsefni Markmið Kennsluhættir/leiðir Grunnefni Námsmat Heimanám 

Desember 
 
 
 
 
 

Upprifjun á SMT 
reglum. 
 
Fellum grímuna. 
Lausnaleit þegar við á. 
 
Kynþroski stúlkna. 
 
Tóbaksvarnir. 
 

Að nemendur: 
 
Að styrkja sjálfsmynd 
nemenda. 
 
Að styðja við stúlkur við 
upphaf kynþroskaskeiðs. 
 
Að fræða um skaðsemi 
munntóbaks. 
 

Bekkjarfundir  
 
Sýnd mynd, Fellum grímuna. 
 
Hjúkrunarfræðingur sér um 
fræðslu vegna kynþroska 
fyrir stúlkur. 
 
 

SMT mappan fyrir 
kennara, 
heimasíða 
landlæknis og 
fleiri netsíður um 
skaðsemi tóbaks. 
 
 

Verkefni og 
frammistaða í 
tímum. 

Einstaka 
verkefni sem 
fylgja 
námskeiðum. 

Tímabil Viðfangsefni Markmið Kennsluhættir/leiðir Grunnefni Námsmat Heimanám 

Janúar 
 
 
 
 
 

Upprifjun á SMT 
reglum. 
 
Lausnaleit þegar við á. 
 
 

Að nemendur: 
Kunni skil á reglum skólans. 
Læri að sýna virka hlustun. 
Læri að tjá sig í hópnum og 
geti tekið afstöðu í hinum 
ýmsum málefnum sem 
rædd eru á bekkjarfundum. 
 

Bekkjarfundir. 
 

SMT mappan fyrir 
kennara, 
stöndum saman.  

Verkefni og 
frammistaða í 
tímum. 

Einstaka 
verkefni sem 
fylgja 
námskeiðum. 



Tímabil Viðfangsefni Markmið Kennsluhættir/leiðir Grunnefni Námsmat Heimanám 

Febrúar 
 
 
 
 
 

Regla mánaðarins. 
 
 
 
Árshátíð. 
 

 
 
 
Þjálfa nemendur í að koma 
fram. 

Bekkjarfundir. 
 
Leikþáttur æfður og fluttur á 
árshátíð. 

SMT mappan. 
 
 
 

Verkefni og 
frammistaða í 
tímum. 

Einstaka 
verkefni sem 
fylgja 
námskeiðum. 

Tímabil Viðfangsefni Markmið Kennsluhættir/leiðir Grunnefni Námsmat Heimanám 

Mars 
 
 
 
 
 

Regla mánaðarins. 
 
Samvinna. 
 
 
Útivistardagur. 

Að nemendur læri; 
Að vinna með öllum og 
hjálpist að í öllu sem þeir 
eru að gera. Sýni hver 
öðrum tillitssemi. 
 

Leikir, bekkjarfundir, ritun. 
 
Ýmis hópavinna og verkefni. 
 
Útivist í Hlíðarfjalli. 

SMT mappan. 
 
Ýmis verkefni frá 
kennara. 

Verkefni og 
frammistaða í 
tímum. 

Einstaka 
verkefni sem 
fylgja 
námskeiðum. 

Tímabil Viðfangsefni Markmið Kennsluhættir/leiðir Grunnefni Námsmat Heimanám 

Apríl-júní 
 
 
 
 
 

Regla mánaðarins. 
 
Útileikir. 
 
Vorferðir 
 

Að nemendur læri; 
Að vinna með öllum og 
hjálpist að í öllu sem þeir 
eru að gera. Sýni hver 
öðrum tillitssemi. 
Þjálfist í að fara eftir reglum 
í leikjum. 

Bekkjarfundir. 
 
Ýmis hópavinna og verkefni. 
 

SMT mappan. 
 
Leikjasafn 
kennara. 

Verkefni og 
frammistaða í 
tímum. 

Einstaka 
verkefni sem 
fylgja 
námskeiðum. 

Kennarar 

Hrönn Bessadóttir hronnbessa@akmennt.is og Hulda Guðný Jónsdóttir huldag@akmennt.is  
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