
Grunnskóli Fáskrúðsfjarðar 

Kennsluáætlun skólaárið 2020-2021 

 

Lífsleikni 4. bekkur 

 

Í lífsleikni er ein kennslustund á viku í 4. bekk. Kennari er Ásta Kr. Guðmundsd. Michelsen. 

 

Vinnulag 

Í vetur ætlum við okkur að fara yfir uppeldis stefnu grunnskólans, uppeldi til ábyrgðar. Við munum taka fyrir hver hlutverk nemenda og kennara 

eru. Læra um hjálparsamtök og að finna sáttarleiðir. Farið verður yfir hvað er gott fyrir okkur, sem lífveru. Mikilvægi hollans mat, hreyfingar og 

svefns 

Meginviðfangsefni haustannarinnar eru: að þekkja uppeldis aðferðina uppeldi til ábyrgðar og geta unnið eftir henni. Þekkja gildi, reglur og sína 

grunnþörf. Þekkja sjálfan sig sem persónu, vita hvert sitt hlutverk er og hvernig hægt er að leita sáttaleiða. Þekki til hjálpasamtaka.  

Meginviðfangsefni vorannarinnar eru nemandi geti áttað sig á að hann er það sem hann velur. Munum læra um mikilvægi næringar, svefns og 

helstu orsakir og afleiðingar næringar og svefnleysis.  

Vinnuáætlun  

Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið – notuð við námsmat Afurð / Námsmat 

• Gildi bekkjarinns 

• Bekkjarreglur 

• Þarfamynstur 

 

Ýmis konar verkefni tengd 

ofangreindum 

viðfangsefnum.   

Glærur (uppeldi til 

ábyrgðar) 

 

Leiðarvísir um 

uppbyggingu sjálfsaga 

 

Vefir hjálparsamtaka 

Nemandi getur ... 

• sýnt fram á skilning á mikilvægum 

gildum, svo sem kærleika, mannhelgi, 

félagslegu réttlæti, umhyggju fyrir 

öðrum mönnum og öllu lífi.  

 

Þættir sem horft verður á við 

námsmat nemenda eru:  

• Áhugahvöt og hugafar 

nemandans 

• Þátttaka nemanda 

• Sjálfsmat  

• Verkefni 



 

Ég er það sem ég vel 

 

Annað tilfallandi efni 

• Þekkt mun á gildum og reglum og viti 

hver sín gildi eru. 

• Heilbrigði og velferð  

• Ábyrgð 

• Ofbeldi 

• Umhyggja og velferð  

• Mannréttindi 

• Umburðarlyndi 

• Virðing  

• Tjáning 

 

 

 

 

Bæði nemendur og foreldrar eru síðan hvattir til að fylgjast reglulega með skráningum á mentor.is, bæði skráningum um námsmat og um 

heimanám/viðfangsefni. 

Námsmat 

Námsmat byggir á þeim hæfniviðmiðum sem tilgreind eru með hverju viðfangsefni hér að ofan. Einkunn fyrir námsárangur verður gefin tvisvar í 

vetur, í janúar og vetrarlok. 

 

Með ósk um gott gengi, 

Ásta Kr. Guðmundsd. Michelsen 

 

 


