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Kennsluáætlun – haust 2022 
Námsgrein: lífsleikni 

Bekkur: 5 
Kennarar: Helena Hrund, Sandra Rún Sigurðardóttir 

 

Tímabil Efnisþættir - inntak Námsefni Námsmat 

 

29.ág. – 2.sept. 
Sjálfsþekking -  kemur sér vel bls.1 

Sjálfsmynd: Nemendur vinna sjálfsmynd 

Ertu – vinnubók í lífsleikni 

Námsefni af vef: fjölbreyttkennsla.is 

Hvað vil ég að kennarinn minn viti 

um mig? 

Virkni og vinnusemi 

5. – 9. sept. Svona er ég bls.2 Umræður um sjálfið og orðaforði Ertu – vinnubók í lífsleikni Virkni og vinnusemi 

12. – 16. sept. Gildi bls 3.Hvað er mikilvægt – nemendur vinna verkefni 

í vinnubók- Umræður 

Bekkjarfundur 

Ertu – vinnubók í lífsleikni 

Virkni og vinnusemi 

19. – 23. sept.* 

Eldgos bls. 4 áframhaldi fræðsla um gildi 

Ertu – vinnubók í lífsleikni 

Námsefni af vef: 

fjölbreyttkennsla.is 

Hópefli - bekkjarbingó 

Virkni og vinnusemi 

26. – 30. sept.* Sjálfsmynd mín bls. 5 Ertu– vinnubók í lífsleikni Virkni og vinnusemi 

3. – 7. okt.  Hvað er mikilvægt í fari vinar? bls.6 Ertu– vinnubók í lífsleikni Virkni og vinnusemi 

10. - 14. okt. Bekkjarfundur - vináttan Ertu– vinnubók í lífsleikni Virkni og vinnusemi 

17. – 20. okt.* Hæfileikar mínir bls. 7  

Umræður 
Ertu– vinnubók í lífsleikni 

Virkni og vinnusemi 

21. – 25. okt. VETRARLEYFI   
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26. – 28.  okt.* Markmið – umræða um mikilvægi markmiða Ertu– vinnubók í lífsleikni Virkni og vinnusemi 

31. okt. – 4. nóv.  Hvert stefni ég? bls. 8 verkefni í vinnubók Ertu – vinnubók í lífsleikni Virkni og vinnusemi 

7. – 11. nóv. Að hafa trú á sjálfum sér bls.9 verkefni í vinnubók Ertu– vinnubók í lífsleikni Virkni og vinnusemi  

14. – 17. nóv. * 
Þessar óútreiknanlegu tilfinningar bls.10 

Ertu – vinnubók í lífsleikni 

Kvikmyndin Inside out 

Virkni og vinnusemi 

21. – 25. nóv. Gleði bls.11 í vinnubók verkefni og umræður Ertu– vinnubók í lífsleikni Virkni og vinnusemi 

28. nóv. – 2. des. Reiði bls. 12 í vinnubók verkefni og umræður Ertu– vinnubók í lífsleikni Virkni og vinnusemi 

5. – 9. des.  Að tjá reiði bls. 13-14 í vinnubók verkefni og umræður Ertu – vinnubók í lífsleikni Virkni og vinnusemi 

12. – 20. des.** Bekkjarfundur jólaþema Ertu– vinnubók í lífsleikni Virkni og vinnusemi 

21. des. – 3. jan. JÓLALEYFI   

4. -6. jan. * Að hugsa jákvætt bls. 18 Ertu– vinnubók í lífsleikni Virkni og vinnusemi 

9. – 13. jan.  Samskipti bls. 19 í vinnubók verkefni og umræður Ertu– vinnubók í lífsleikni Virkni og vinnusemi  

16. – 20. jan Virðing og sjálfsvirðing bls. 20 

Bekkjarfundur 
Ertu– vinnubók í lífsleikni 

Virkni og vinnusemi 

Engin formleg annaskil eru skráð þar sem dagar voru taldir í tengslum við það hvenær skipta þarf um hópa í list- og verkgreinum. Kennarateymi 

ákveða sjálf hvenær hentar að hafa annaskil í tengslum við námsefni haust og vorannar.  

Ath: * stutt vika, **lengra en vika. 


