
Virðing - Samvinna - Vellíðan

Kennsluáætlun 2022-23 Íslenska 6. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og
námsmat

Ágúst -
september

Andheiti
samheiti
Sagnorð
Lesskilningur

Orðspor
Málrækt
Smellur
Málfræðihefti
Námsefni frá kennara
Google classroom

Málfræði:
● áttað sig á hvernig orðaforðinn skiptist í

sagnorð, fallorð og óbeygjanleg orð og greint
hlutverk og helstu einkenni þeirra,

● nýtt sér kunnáttu og færni til að fletta upp
orðum í orðabókum og öðrum gagnabrunnum
um mál,

● beitt þekkingu sinni á málfræði við að búa til
setningar, málsgreinar og efnisgreinar og gert
sér grein fyrir fjölbreytileika málsins,

● notað orðtök og málshætti í töluðu máli og
rituðu og greint notagildi þeirra i texta,

● beitt þekkingu sinni á málfræðilegum
hugtökum í umræðu um mál, ekki síst eigið
mál, talað og ritað,

Kennsluhættir:
- Leiðsagnanám
- Bein kennsla
- Verkleg kennsla
- Þemaverkefni
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Ritun:
● skrifað læsilega og af öryggi með

persónulegri rithönd, beitt algengum
aðgerðum í ritvinnslu, gengið frá texta og
notað orðabækur,

● beitt helstu atriðum stafsetningar og
greinamerkjasetningar og hefur náð valdi á
þeim,

● samið texta þar sem beitt er eigin sköpun,
notið þess að tjá hugmyndir sínar og reynslu
og veitt öðrum hlutdeild með því að kynna
ritunina eða leyfa öðrum að lesa,

● skrifað texta með ákveðinn lesanda í huga, á
blað eða tölvu.

Lestur og bókmenntir:

● lesið texta við hæfi með góðum hraða og af
skilningi, lagt mat á hann og túlkað,

● lesið sér til ánægju og fróðleiks og gert
öðrum grein fyrir þeim áhrifum sem texti hefur
á hann,

● lesið gamlar og nýjar bókmenntir, þar á
meðal þjóðsögur, ljóð, og bókmenntir ætlaðar
börnum og unglingum,

● beitt nokkrum hugtökum til að fjalla um form
og innihald ljóða, svo sem rím, ljóðstafi,
hrynjandi, líkingar og boðskap,

● aflað upplýsinga úr bókum og fjölbreyttu
rafrænu efni, unnið úr þeim og nýtt við lausn
verkefna, lagt nokkurt mat á gildi og
trúverðugleika upplýsinga,

● valið sér fjölbreytt lesefni við hæfi til gagns og
ánægju

Námsmat:
- Könnun
- Ritunarverkefni
- Málfræðiverkefni
- Lesfimipróf

Október -
Desember

Lýsingarorð
Lesskilningur
Ritun

Orðspor
Málrækt
Smellur
Málfræðihefti
Námsefni frá kennara
Google classroom

Janúar Bókmenntir
Lesskilningur

Orri Óstöðvandi
Smellur

Febrúar Ljóð
Nafnorð

Orðspor
Málrækt
Smellur
Málfræðihefti
Námsefni frá kennara
Google classroom
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Kennsluáætlun Haust 2021 Stærðfræði 6. bekkur

Dags. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og námsmat.

30.ágúst
– 30.sept

-Tugakerfið

-Námundun og
slumpreikningur

-Negatífar tölur

-Samlagning og
frádráttur

-Margföldun og
deiling.

-Talnarunur

● Stika 2a nemendabók

● Stika 2a æfingahefti

● Reikna með vasareikni

● Kennsla frá kennara

● unnið í samvinnu við aðra að lausnum
stærðfræðiverkefna, þar sem byggt er á
ólíkum forsendum og hugmyndum
nemenda

● notað tugakerfisrithátt og sýnt að hann
skilur sætiskerfi

● lesið einfaldan, fræðilegan texta og
notað upplýsingar, þar sem
stærðfræðihugtök koma fyrir

● nýtt sér samhengi og tengsl
reikniaðgerðanna og notað algengar
reiknireglur, s.s. víxlreglu, tengireglu og
dreifireglu.

● sett fram, meðhöndlað og túlkað einföld
reiknilíkön, talnalínur, teikningar og
myndrit sem tengjast umhverfi hans og
daglegu lífi.

● nýtt sér samhengi og tengsl
reikniaðgerðanna og notað algengar
reiknireglur, s.s. víxlreglu, tengireglu og
dreifireglu.

Kennari fer yfir helstu atriði
með nemendum. Kennari er
með innlögn þegar kemur að
nýjum námsþætti. Kennari
hefur verkleg innlögn í byrjun
hvers kafla. Nemendur fá
kaflaáætlun sem þeir vinna
eftir. Kennari notar
kennsluhætti
leiðsagnarnámsins og
samráðsfélaga þegar kemur að
vinnu inn í stofu. Kennari
leggur fyrir loka könnun úr
kaflanum til að meta
nemendur.

● Leiðsagnarnám
● Samráðsfélagar
● Könnun
● Uppsetning vinnubókar,

símat

1-14.okt -Líkur
-tilviljanir, óvissa og
möguleikar
-miklar eða litlar

● Stika 2a
nemendabók

● Stika 2a

● unnið í samvinnu við aðra að lausnum
stærðfræðiverkefna, þar sem byggt er á
ólíkum forsendum og hugmyndum
nemenda

Kennari fer yfir helstu atriði
með nemendum. Kennari er
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líkur
líkur sem brot milli 0
og 1

æfingahefti

● Reikna með
vasareikni

● Hringur

● Myndbrot

● Annað námsefni

● Kennsla og
námsefni frá
kennara

● reiknað út líkur í einföldum tilvikum
● sótt gögn í gagnabanka, lesið, útskýrt og

túlkað gögn og upplýsingar sem gefnar
eru í töflum og myndritum

með innlögn þegar kemur að
nýjum námsþætti. Kennari
hefur verkleg innlögn í byrjun
hvers kafla. Nemendur fá
kaflaáætlun sem þeir vinna
eftir. Kennari notar
kennsluhætti
leiðsagnarnámsins og
samráðsfélaga þegar kemur að
vinnu inn í stofu. Kennari
leggur fyrir loka könnun úr
kaflanum til að meta
nemendur.

● Leiðsagnarnám
● Samráðsfélagar
● Könnun
● Uppsetning vinnubókar,

símat
● Samvinnuverkefni

16 okt. –
29.nóv

-Tugabrot

-Tíundahlutar,
hundraðshlutar, og
þúsundustu hlutar

-talnamynstur með
tugabrotum

-gisk á svör,
slumpreikningur og
námundun

● Stika 2a
nemendabók

● Stika 2a
æfingahefti

● Reikna með
vasareikni

● Myndbrot

● Kennsla og

● unnið í samvinnu við aðra að lausnum
stærðfræðiverkefna, þar sem byggt er á
ólíkum forsendum og hugmyndum
nemenda,

● sett fram, meðhöndlað og túlkað einföld
reiknilíkön, talnalínur, teikningar og
myndrit sem tengjast umhverfi hans og
daglegu lífi.

● valið og notað hentug verkfæri, þar með
talin hlutbundin gögn, reiknirit, talnalínu,
vasareikna og tölvur, til rannsókna á
stærðfræðilegum viðfangsefnum.

Kennari fer yfir þau helsti atriði
með nemendum. Kennari hefur
alltaf innlögn þegar kemur að
nýju námsefni. Nemendur fá
kafla áætlun sem þeir vinna
eftir. Kennari notar
kennsluhætti
leiðsagnarnámsins og
samráðslega þegar kemur að
vinnu inn í stofu. Kennari
leggur fyrir eitt verklegt verkefni
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námsefni frá
kennara

● notað tugakerfisrithátt og sýnt að hann
skilur sætiskerfi,

● nýtt sér samhengi og tengsl
reikniaðgerðanna og notað algengar
reiknireglur, s.s. víxlreglu, tengireglu og
dreifireglu.

● valið og notað hentug verkfæri, þar með
talin hlutbundin gögn, reiknirit, talnalínu,
vasareikna og tölvur, til rannsókna á
stærðfræðilegum viðfangsefnum

í kaflanum og loka könnun úr
kaflanum til að meta
nemendur.

● Leiðsagnarnám
● Samráðsfélagar
● Könnun

1.des -
31. jan

-Rúmfræði

-Þrívíðir hlutir

- Form og myndir í
þrívídd

- þrívíð og tvívíð
form

● Stika 2a
nemendabók

● Stika 2a
æfingahefti

● Reikna með
vasareikni

● Annað námsefni

● Kennsla og
námsefni frá
kennara

● rannsakað og greint tvívíð og þrívið
form, teiknað einfaldar flatar- og
þrívíddarmyndir, speglað, snúið og
hliðrað flatarmyndum við rannsóknir á
mynstrum sem þekja flötinn

● unnið í samvinnu við aðra að lausnum
stærðfræðiverkefna, þar sem byggt er á
ólíkum forsendum og hugmyndum
nemenda

● notað mælikvarða og einslögun í
tengslum við teikningar, áætlað
ummál, flatarmál og rúmmál í
raunverulegum aðstæðum, rannsakað
aðferðir til að reikna það

● notað hugtök og aðferðir rúmfræðinnar
til að útskýra hversdagsleg og
fræðileg fyrirbrigði
● tengt tölur og útreikninga

við flatarmyndir og þrívíða hluti
● áætlað og mælt horn, þyngd, tíma og

hitastig með viðeigandi
mælikvarða og dregið ályktanir
af mælingunum

Kennari fer yfir þau helsti atriði
með nemendum. Kennari hefur
alltaf innlögn þegar kemur að
nýju námsefni.Kennari hefur
verkleg innlögn í byrjun hvers
kafla.  Nemendur fá kafla
áætlun sem þeir vinna eftir.
Kennari notar kennsluhætti
leiðsagnarnámsins og
samráðslega þegar kemur að
vinnu inn í stofu. Kennari
leggur fyrir eitt verklegt verkefni
í kaflanum og loka könnun úr
kaflanum til að meta
nemendur.

● Leiðsagnarnám
● Samráðsfélagar
● Könnun
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Kennsluáætlun 2022-23 Náttúrugreinar 6. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og námsmat.

Ágúst-
desember

Líkami mannsins
● Beinagrindin
● Meltingarkerfið
● Blóðrásarkerfið
● Hjarta
● Öndun
● Vöðvar
● Taugakerfi
● Heilinn

● Maðurinn
● Fræðslumyndbönd
● Verkleg verkefni
● Námsefni frá kennara
● Goggle classroom

● Lýst helstu líffærakerfum
mannslikamans og starfsemi
þeirra í grófum dráttum,

● Útskýrt tengsl heilbrigðis og
þess sem borðað er,

● Lýst breytingum sem verða við
kynþroskaaldur og gert sér
grein fyrir mikilvægi
gagnkvæmri virðingu í
samskiptum kynjanna fram á í
lok annar,

● útskýrt lífsskilyrði manna og
helstu áhættuvalda í
umhverfinu,

● lýst samspili lífvera og lífvana
þátta og tengt það hugmyndum
manna um uppruna og þróun
lífs á jörðu.

Námsmat:
Nemendur vinna verkleg
verkefni tengd beinagrindinni
og tengja það meðal annars
við ensku og íslensku. Verkefni
í tengslum við viðfangsefnið.
Kennari leggur áherslu á að
nemendur geti aflað sér
upplýsinga á vefnum og skráð
niður

- Könnun
- Verkleg verkefni
- Kennari er með innlögn
- Verkleg kennsla
- Leiðsagnanám
- Símat
- Samráðsfélagar
- Uppsetning vinnubókar,

símat
- Samvinnuverkefni

Kennsluáætlun 2022-23 Samfélagsgreinar 6. bekkur
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Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og
námsmat
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29. ágúst -
11.
nóvember.

Í fyrri hluta lotunnar er
almenn umfjöllun um
Norðurlöndin og
nemendum kennt að
lesa á kort. Í seinni
hlutanum er fjallað um
einkenni hvers lands
fyrir sig að Íslandi
undanskildu. Í
umfjöllunni um hvert
land er m.a.farið yfir:

● Landshætti og
veðurfar

● Atvinnuvegi og
náttúruauðlindir

● Stjórnarfar
● Tungumál og

trúarbrögð

● Norðurlönd grunnbók
● Norðurlönd vinnubók
● Lesefni á netinu.
● Fræðslumyndbönd

● notað kort og gröf til að
afla sér upplýsinga,

● aflað upplýsinga úr
bókum og fjölbreyttu
rafrænu efni, unnið úr
þeim og nýtt við lausn
verkefna, lagt nokkurt
mat á gildi og
trúverðugleika
upplýsinga,

● aflað sér, metið og
hagnýtt upplýsingar um
menningar og
samfélagsmálefni í
margvíslegum gögnum
og miðlum,

● tjáð þekkingu sína og
viðhorf með fjölbreyttum
hætti, einn sér og í
samstarfi við aðra,

● lýst einkennum og þróun
íslensks þjóðfélags og
tekið dæmi um mikilvæga
áhrifaþætti,

● lýst nokkrum einkennum
lýðræðislegra
samfélagshátta,

● sýnt sanngirni,
sjálfstraust og virðingu í
samskiptum og samvinnu
við aðra,

Nemendur læra að nota
kortabækur og m.a. nýta
bauganet jarðar til að
staðsetja sig og önnur lönd
á hnettinum. Nemendur
vinna ýmis verkefni í
,,Norðurlöndin’’ ásamt því
að útbúa kynningar,
bæklinga, stuttmyndir og
sögur sem tengjast
löndunum.

● Samvinnunám
● Bekkjarkennsla
● Leiðsagnarnám
● Símat
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14.
nóvember -
10. febrúar.

Í lotunni kynnumst við
ævi Snorra Sturlusonar
(1179-1241). Með því
að færa sögulegar
heimildir í búning
skáldsögunnar er
nemendum opnuð sýn
inn í líf þessa
miðaldarhöfðingja og
samtímamanna hans.
Farið er yfir mikinn
umbrotatíma í sögu
Íslands (seinni hluta
Þjóðveldisaldar) og
rakið hvernig landið
komst undir stjórn
Noregskonungs.

● Snorra saga lesbók
● Lesefni tengt Snorra Sturlusyni

og öðru frá miðöldum.
● Lesefni á netinu.

● lýst einkennum og þróun
íslensks þjóðfélags og
tekið dæmi um
mikilvæga áhrifaþætti,

● dregið upp mynd af
afmörkuðum
efnisþáttum stórrar og
smárrar sögu, nálægrar
eða fjarlægrar,

● greint hvernig sagan
birtist í textum og
munum, hefðum og
minningum,

● sett sig í spor fólks með
ólíkan bakgrunn á
völdum stöðum og
tímum,

● tekið þátt í lýðræðislegu
samstarfi og samræðu,

Nemendur vinna verkefni
líkt og ritanir,
orðaskilgreiningar,
myndasögur og
stuttmyndaverkefni. Einnig
vinna nemendur í hefti þar
sem þeir svara spurningum
og vinna með lýsingarorð,
nafnorð og sagnorð úr
textanum.

● Samvinnunám
● Bekkjarkennsla
● Leiðsagnarnám
● Símat
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Kennsluáætlun 2022-23 Enska 6. bekkur

Dags. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og námsmat.

September
2022

Verbs, the human
bobdy and lifestyle

● -Action A – Lifestyle
● -Hlustunarefni
● -Myndbrot á

Youtube
● -Chrome tölvur

● skilið í meginatriðum
samtöl og viðtöl um efni
tengt daglegu lífi og efni
sem tengist
viðfangsefnum námsins
og nýtt sér í ræðu og riti,

● fylgt þræði í aðgengilegu
fjölmiðlaefni og efni
dægurmenningar sem
höfðar til hans og getur
sagt frá eða unnið úr því
á annan hátt,

● hlustað eftir einstökum
nákvæmum atriðum
þegar þörf krefur, eins og
t.d. tilkynningum og
leiðbeiningum við
kunnuglegar aðstæður
og brugðist við með
orðum eða athöfnum.

● skilið megininntak í
aðgengilegum
frásögnum dagblaða,
tímarita og netmiðla og
brugðist við og fjallað um
efni þeirra,

● fundið lykilupplýsingar í
texta í þeim tilgangi að
nýta í verkefnavinnu,

Nemendur læra um mannslíkamann á ensku og tengja
við sagnorð. Kennari fer í sagnorð á ensku. Nemendur
vinna ýmis verkefni í Action A sem tengjast sagnorðum
og hreyfingum mannslíkamans. Þetta verkefni er
samþætting inn í náttúrufræði

Nemendur vinna saman í hópavinnu og teikna
mannslíkamann. Nemendur þurfa að skrifa heitin á
líkamspörtum, beinum og tengja við sagnir.

● -Samvinna
● -Samtal
● -Hugmyndavinna
● -Lykilhæfni

Október
2022

Verbs, Crimes and
mysteries

The Halloween
Project

● Action A – Crimes
and mysteries

● -Hlustunarefni
● -Myndbrot á

youtube
● -Chrome tölvur

● Goosebumps þáttur
og Goosebumps
lestrarbók
(heimalestur)

● -Ipadar
● -Chrome tölvur

Nemendur vinna í námsbókinni Action A og gera verkefni
út frá bókinni. Kennari tengir verkefnin og kaflann við
sagnorð.

Nemendur vinna saman fimm í hóp og búa til stuttan
Goosebumps þátt á ensku, þátturinn þarf að vera
byggður á Goosebumps bók. Samþætting inn í
upplýsingatækni.
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● lesið sér til gagns og
gamans auðlesnar bækur
og tímarit ætluð ungu fólki
og fjallað um efni þeirra
og skilið leiðbeiningar og
upplýsingar um það sem
snertir daglegt líf, t.d.
tómstundir og ferðalög.

● tekið þátt í óformlegu
spjalli um áhugamál sín
og daglegt líf,

● bjargað sér við algengar
aðstæður, t.d. í
verslunum, á
veitingastöðum og á
ferðalögum,

● notað málið sem
samskiptamiðil í
kennslustundum og
undirbúið, tekið og veitt
viðtal.

● sagt hnökralítið frá
reynslu,
framtíðaráformum og
eigin skoðunum,

● greint frá og lýst
atburðum og athöfnum
með stuðningi gátlista,
tónlistar, mynda o.s.frv.,

● flutt einfalda, undirbúna
kynningu á efni sem
tengist náminu og flutt
tilbúið eða frumsamið
efni, t.d. stutt atriði eða
sögu, einn eða í félagi við
aðra

● -Orðabók
● -Samvinna
● -Málfar
● -Hugmyndavinna
● -Samtal
● -Bókmenntir
● -Leiðsagnarnám
● -Lykilhæfni

Nóvember
2022

Nouns,synonyms and
Various project

● -Action A, ýmis
verkefni.

● -Hlustunarefni
● -Myndbrot á

youtube
● -Chrome tölvur

Nemendur vinna í námsbókinni Action A og gera valin
verkefni út frá bókinni. Kennari tengir verkefnin og
kaflann við samheiti, andheiti og nafnorð. Nemendur
þurfa að skrifa sína eigin sögu á ensku og lagt er áherslu
á að nemendur fylgi helstu reglum nafnorða.

● -Lesskilning
● -Ritun
● -Málfar
● -Lestur
● -Samskipti
● -Samstarf
● -Hlustun
● -Áhorf
● -Leiðsagnarnám
● -Samráðsfélagar
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● skrifað texta af
mismunandi gerðum,
með stuðningi, t.d.
gátlista og fyrirmynda og
hagað máli sínu í
samræmi við inntak og
viðtakanda,

● sagt nokkuð lipurlega frá
og brugðist við því sem
hann hefur lesið, séð
eða heyrt,

Desember
2022

Listening, adjectives
and the christmas
project

● -Action A, ýmis
verkefni.

● -Hlustunarefni
● -Myndbrot á

youtube
● -Chrome tölvur

Nemendur hlusta á ýmiskonar hlustunaræfingar á ensku
t.d. æfing þar sem nemendur þurfa að svara spurningum
út frá sínu eigin lífi. Nemendur semja sína eigin
teiknimyndasögu um jólin, kennari leggur áherslu á
lýsingarorð í því verkefni.
Nemendur vinna líka ýmis verkefni í Action A sem
tengjast lýsingarorðum.

● -Ritun
● -Málfar
● -Lestur
● -Samskipti
● -Samstarf
● -Hlustun
● -Leiðsagnarnám
● -Samráðsfélagar

Janúar 2023 Adjectives and
Communication

● Action B og
Action Textbook

● -Hlustunarefni
● -Myndbrot á

Youtube
● -Chrome tölvur
● -Ipad
● -Orðabók

● lýst atburðarás eða
því sem hann hefur
upplifað og notað
orðaforða sem lýsir
þróun, hraða,
eftirvæntingu o.s.frv.,

● samið texta þar sem
ímyndunaraflið fær
að njóta sín.

● sýnt fram á að hann
þekkir til siða og
hefða viðkomandi
mál- og
menningarsvæða og
getur borið saman við
eigin menningu,

Kennari fer yfir kaflann Communication með nemendum.
Kennari leggur fyrir verkefni úr kaflanum sem leggja áherslu
á eftirfarandi þætti. Kennari tengir verkefnin við lýsingarorð.

● -Lesskilning
● -Ritun
● -Málfar
● -Lestur
● -Samskipti
● -Samstarf
● -Hlustun
● -Áhorf
● -Leiðsagnarnám
● -Samráðsfélagar
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● sýnt fram á að hann
áttar sig á skyldleika
erlendamálsins við
íslensku, eigið
móðurmál eða önnur
tungumál sem hann er
að læra.

● beitt
lykilnámsaðferðum til
að auðvelda skilning
og notkun á
tungumálinu og valið
aðferð sem hæfir
viðfangsefninu, t.d.
umorðað ef hann
vantar orð og lesið í
aðstæður og getið sér
til hvaða samræður
fara þar fram,

● beitt sjálfsmati og
tekið þátt í
jafningjamati á
raunsæjan hátt og
veitt sanngjarna
endurgjöf með
stuðningi frá kennara,

● nýtt sér eigin reynslu
og þekkingu þegar
kemur að því að
tileinka sér nýja
þekkingu,

● tekið þátt í samvinnu
um ýmiss konar
viðfangsefni og sýnt
öðrum tillitssemi

● nýtt sér algengustu

Janúar
2023

Interview – Viðtal við
nemendur í 10.bekk

● -Ipadar
● -Chrome tölvur
● -Handrit
● -Spurningar

Nemendur vinna saman tveir í hóp. Hópurinn tekur viðtal við
nemenda í 10.bekk út frá námsefninu og aðferðum sem þeir
hafa lært í Communication kaflanum í Action. Nemendur
eiga að taka vitalið upp.

● -Samvinna
● -Ritun
● -Samskipti
● -Málfar
● -Frásögn
● -Frumkvæði
● -Leiðsagnarnám
● -Lykilhæfni

Febrúar
-mars 2023

All kinds of fame ● -Action B og
Action Textbook

● -Hlustunarefni
● -Tónlist
● -Myndbrot á

Youtube t.d.
myndbrot úr
kvikmyndum

● -Chrome tölvur
● -Ipad
● -Orðabók

Kennari fer yfir kaflann All kinds of fame með nemendum.
Kennari leggur fyrir verkefni úr kaflanum sem leggja áherslu
á eftirfarandi þætti.

● -Lesskilningur
● -Ritun
● -Málfar
● -Lestur
● -Samskipti
● -Samstarf
● -Hlustun
● -Áhorf
● -Leiðsagnarnám
● -Samráðsfélagar

Febrúar -
Mars

Create a Televison
show

● -Chrome tölvur
● -Ipad
● -Vinnubók

Nemendur vinna saman í hóp til í að búa til sinn eigin
raunveruleika þátt á ensku. Nemendur þurfa að skrifa handrit
og taka svo upp trailer. Nemendur eiga bara að nota bresk
orð og tala með breskum heim. Lögð er áhersla á eftirfarandi
þætti.

13



hjálpartæki, s.s.
uppflettirit, orðabækur,
veforðasöfn,
leiðréttingarforrit og
leitarvélar.

● -Ritun
● -Málfar
● -Samskipti
● -Samstarf
● -Tjáning
● -Frásögn
● -Hlustun
● -Áhorf
● -Leiðsagnarnám

Apríl
2023

Travel and culture ● Action B og
Action Textbook

● -Chrome tölvur
● -Ipad
● -Orðabók
● -Ferðabæklinga

r
● -Myndbönd á

YouTube t.d
ferðamyndbönd

Kennari fer yfir kaflann Travel and culture með nemendum.
Kennari leggur fyrir verkefni úr kaflanum sem leggja áherslu
á eftirfarandi þætti

● -Lesskilningur
● -Ritun
● -Málfar
● -Lestur
● -Samskipti
● -Samstarf
● -Hlustun
● -Áhorf
● -Menningarlæsi
● -Leiðsagnarnám
● -Samráðsfélagar

Apríl – Maí
2023

Create your own
Travel agency and
presentation.

● Action B og
Action Textbook

● -Ferðabæklinga
r

● -Netið
● -Chrome vélar
● -Google

Nemendur vinna í hópum og búa til sitt eigið ferðafyrirtæki
þar sem þeir búa til skemmtiferðir á ensku í kringum Ísland,
Bretland og fleiri lönd í Evrópu. Verkefnið er
Samþætting -Samfélagsfræði, List -verkgreinar, íslenska,
náttúrufræði og upplýsingatæknimennt.

● -Ritun
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Classroom ● -Málfar
● -Stafsetning
● -Menningarlæsi
● -Samvinna
● -Frásögn
● -Leiðsagnarnám
● -Lykilhæfni

Maí- Júní
2023

The Rohald Dahl
Project –
Bókmenntaverkefni.

● -Rohald Dahl
lestrarbækur

● -Chrome
● -Google

classroom

Nemendur velja sér Rohald Dahl bók við hæfi. Nemendur fá
um það bil fimm til sex vikur að lesa bókina bæði heima og í
skólanum. Nemendur eiga svo að skrifa stutta ritgerð um
bókina og velja svo hvort annað hvort að gera verkefni í
gegnum Google Classroom eða hlaðvarpsþátt um bókina.
Lögð er áhersla á eftirfarandi þætti.

● -Lesskilningur
● -Ritun
● -Málfar
● -Lestur
● -Bókmenntir
● -Samstarf
● -Hlustun
● -Áhorf
● -Leiðsagnarnám
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Kennsluáætlun 2022-23 Upplýsingatækni 6. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og
námsmat.

Fjórskipting Falsfréttir,
upplýsingaleit,
heimildanotkun,
ábyrg netnotkun,

Fjölbreytt námsefni þar sem kennari nýtir
sér vefsíður og annað efni sem styður við
hæfniviðmið í upplýsingatækni.

Áhersla verður lögð á að auka hæfni
nemenda í að nýta upplýsingatækni í
daglegu starfi sem og að styðja við
skapandi- og gagnrýnni hugsun.

● Nýtt upplýsingaver sér til
gagns bæði í stýrðu námi
og á eigin forsendum.

● Sýnt sjálfstæði í
vinnubrögðum undir
leiðsögn og í samvinnu
með öðrum.

● Unnið með heimildir og
sett fram einfalda
heimildaskrá.

● Verið gagnrýninn á gæði
ýmissa upplýsinga.

● Farið eftir reglum um
ábyrga netnotkun, er
meðvitaður um
siðferðislegt gildi þeirra og
tekur ábyrgð á eigin
samskiptum og gögnum á
Neti- og netmiðlum.

Stuðst er við fjölbreytta
kennsluhætti,

Námsmat, leiðsagnarnám,
símat, jafningja og sjálfsmat

16



Kennsluáætlun Haust 2022                                Hönnun og smíði 6. bekkur                                         

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og námsmat. 

Lotur
Fimmskipting
7 vikur
14 skipti

Efniviður úr
nærumhverfi og
smíðastofu.
Öryggisbúnaður,
verkfæri,
yfirborðsefni og
önnur áhöld tengd
greininni.

● valið og notað á réttan hátt helstu
verkfæri og mælitæki

● útskýrt hugmyndir sínar með því
að rissa upp málsetta
vinnuteikningu

● lesið einfalda teikningu, smíðað
eftir henni og unnið eftir
hönnunarferli frá hugmynd að
lokaafurð

● valið samsetningar og
yfirborðsmeðferð sem hæfa
verkefnum

● hannað og smíðað verkefni sem
nýtir orkugjafa og lýst því hvaða
virkniþættir eru að verki í ýmsum
hlutum

● gert grein fyrir hvort efni séu
hættuleg og hvernig hægt er að
endurnýta og flokka efni sem fellur
til í smíðastofunni

● útskýrt réttar vinnustellingar og
valið viðeigandi hlífðarbúnað.

Kennsluhættir eru með fjölbreyttum
sniðum en snúa fyrst og fremst að því
að nemendur öðlist frekari hæfni í
notkun verkfæra og efniviðs.
Nemendur fá þjálfun í hönnun og
hönnunarferli og hvað felst í
hugtakinu. Lögð er áhersla á allt
vinnuferlið og einstaklingsmiðað
hönnunarferli. Ólíkar
yfirborðsmeðferðir verða kynntar og
nemendur fá að prófa sig áfram á
ólíkan efnivið. 
Námsmat er sameiginlegt með öðrum
list- og verkgreinum en mun vera
metið innan smíðastofunnar út frá
verkefnum nemenda, frágangi og
hegðun innan stofunnar. Námsmat
kennara byggist á vinnubrögðum,
umgengni og virkni nemanda.

Vika 1-3 Ofurhetjan mín

● Nemendur vinna
með

Í þessu verkefni
verður uppbrot þegar
farið er á
Kjarvalsstaði og
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hönnunarhugsun og
skissuvinnu

● Kennari kynnir merki
og lógó

● Kennari kemur með
innlögn um Kristínu
Þorkelsdóttur,
grafískan hönnuð

● Nemendur hanna
sitt eigið merki fyrir
sína eigin ofurhetju

● Nemendur vinna
með ólíkan við og liti
til útfærslu á merki

● Ef tími gefst hefja
nemendur gerð
hlutar tengdan
ofurhetjunni sinni
(prop)

unnið verkefni út frá
þeirri ferð.

Vika 4-5 Klukka
● Einstaklingsmiðað

hönnunarferli
● Nemendur skila

skissu til kennara
sem síðar verður að
skapalóni

● Farið verður yfir
efnivið og meðferð

● Verkfæri og tæki
kynnt til notkunnar

● Hönnun fer úr tvívídd
yfir í þrívídd
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● Vandaður frágangur
með sandpappír og
þjöl

● Yfirborðsmeðferð
valin

● Verk klárað

Vika 6-7 Styttugarður
Heimsmarkmiðanna
● Nemendur vinna

saman í hópum að
stórum
útiskúlptúrum

● Hver bekkur vinnur
saman að einum

● Farið er yfir
Heimsmarkmiðin og
hvað þau þýða:
Hvernig má nýta
listina til þess að
koma þeim á
framfæri?

● Nemendur fara
saman í þankahríð
og skoða efnivið
sem hentar í hverri
kennslustund fyrir
sig.

● Farið verður yfir
hvernig list
sameinar alla og
mátt hennar
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● Ólíkar aðferðir nýttar
í við og önnur efni
sem standast
veðuraðstæður.

Verkefni kláruð /
Frjálst

● Nemendur fá
tækifæri til að klára
verkefni sem þau
hafa ekki lokið í
gegnum lotuna

● Þau sem hafa lokið
verkefnum fá að
gera frjáls verkefni í
samráði við
kennara.
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Kennsluáætlun Haust 2022 Nýsköpun 5. & 6. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og
námsmat.

Lotur
Fjórskipting
8 vikur
1x í viku

Námsefni er
fjölbreytt þar sem
kennari nýtir sér
bæði bækur og
vefsíður sem bera
upplýsingar um
nýsköpun.
Nemendur útbúa
einnig sitt eigið
námsefni þar sem
lotur eru mest
byggðar á
skapandi- og
gagnrýnni hugsun.
nkg.is

● nýtt rafrænt námsefni á
einföldu formi til stuðnings
við vinnutækni og vinnulag,

● nýtt fjölbreyttar leiðir og
leitarvélar við markvissa
öflun upplýsinga við hæfi,

● útskýrt og sýnt vinnuferli sem
felur í sér þróun frá hugmynd
til afurðar,

● hagnýtt leikni og þekkingu
sem hann hefur öðlast til að
takast á við fjölbreytt
viðfangsefni,

● tekið tillit til annarra í
hópvinnu og sýnt frumkvæði,

Kennari nýtir sér ólíka
kennsluhætti til að miðla
upplýsingum til nemenda.
Unnið verður mikið í
umræðuhópum og
hópavinnu en jafnframt mun
kennari styðjast við
leiðsagnarmat og veita
nemendum
einstaklingsmiðaða kennslu.

Kennari notar símat í
gegnum lotuna þar sem
nemendur fá að endingu
lokið/ólokið.

Vika 1 Hvað er nýsköpun?

Nemendur hlusta á innlegg frá
kennara um nýsköpun og ræða
svo saman í litlum hópum um
ólíkar leiðir til að leysa vandamál.

Vika 2 - 4 Hugmyndir og hugmyndavinna.

Nemendur fá styrkingu í
hugmyndavinnu þar sem kennari
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notar ólíkar aðferðir til að fá
nemendur til að hugsa út fyrir
rammann.
Nemendur kynnast
Nýsköpunarkeppni grunnskóla og
vinna að því að hanna verkefni til
að senda þar inn.

Vika 5 - 6 Hönnun og teiknun í átt til
lausna!

Nemendur hanna og teikna ólíkar
leiðir til að leysa hugmyndirnar
sínar.
Nemendur hafa frjálst val um
hvort þau vinna saman í hóp eða
hvort að þau vinni sem
einstaklingar.
Nemendur eru hvattir til að gefa
sköpunargáfu sinni lausum hala
en jafnframt að gera kröfur til sín
og þeirra vöru sem þau þróa.

Vika 7 - 8 Framkvæmd og og umsóknir í
Nýsköpunarkeppni grunnskóla.

Nemendur fá tækifæri til að
raungera hugmyndir sínar og
finna hagnýtar leiðir til að koma
uppfinningum sínum á framfæri.
Allir þeir sem vilja senda umsókn í
Nýsköpunarkeppni grunnskóla fá
aðstoð kennara, en nemendur eru
hvattir til að taka þátt þar sem til
mikils er að vinna.

22



Kennsluáætlun Haust 2022 Textílmennt 6. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og námsmat.

Lotur
Fimmskipting
7 vikur
13 skipti

Verkefnin geta breyst.
Áherslurnar í verkefnunum
og röð þeirra er metin
samhliða því sem kennarinn
og nemendahópurinn
kynnast.

Svigrúm til að breyta
verkefnum eftir áhuga og
getu nemenda er mikið.

Ekki er lagt upp með það að
allir nemendur geri endilega
öll verkefnin.

Aðaláhersla er lögð á að
hverjum nemanda líði vel í
tímum og á að hver nemandi
fái viðfangsefni og áskorun
við hæfi.

Fjölbreytt efni og áhöld
úr textílstofunni.

Fróðleikur, upplýsingar
og leiðbeiningar á ýmsu
formi frá kennara.

Að nemandi geti
● beitt grunnaðferðum og

áhöldum greinarinnar
● fjallað um efnisfræði og

unnið úr fjölbreyttum
textílefnum

● unnið með einföld snið
og uppskriftir

● þróað eigin hugmyndir í
textílverk og unnið eftir
ferli

● notað fjölbreyttar aðferðir
við skreytingar textíla

● gert grein fyrir helstu
eiginleikum náttúruefna
og gerviefna

● sett textílvinnu og
textílverk í samhengi við
sögu, samfélag og listir

● gert grein fyrir
endurnýtingu og
efnisveitum.

Stuðst er við fjölbreytta
kennsluhætti við að kynna ólíkar
hliðar textílgreinarinnar og
aðferðum hennar.

Ólíkum aðferðum verður beytt
eftir þörfum til að hvetja
nemendur til að prófa og leysa
textílverkefni á ólíka vegu og til
að þau þjálfist í að tileinka sér
skapandi og gagnrýna hugsun
við verkefnavinnu.

Námsmat byggist á viðmóti,
vinnubrögðum, umgengni, virkni
og samskiptum nemanda í
tímum, ásamt hæfniviðmiðunum
úr aðalnámskrá.

Vikur 1-2 Ofurhetjuverkefni.
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Nemendur hanna útlitið á
sinni eigin ofurhetju. Þau fá
að kynnast nokkrum
tegundum búningagerðar og
velja svo hluti úr búningnum
til að búa til. Nemendur læra
að sníða og búa til hluti úr
búningnum sínum.

Vika 3 Shibori - japanskt tie dye.

Nemendur fá kynningu /
upprifjun á hefðum í shibori
batik litun. Nemendur
kynnast nokkrum aðferðum
við að stýra lituninni svo að
hún myndi litamynstur
eða-áferð í efnið við litun.
Nemendur velja aðferð /
aðferðir til að prófa sjalf.
Nemendur hanna einfaldan
nytjahlut úr litaða efninu
sínu, sníða hlutinn og búa
hann til sjálf.

Vika 4 Hekl-og Prjónatækni.

Nemendur læra að gera
loftlykkju. Með loftlykkjunni
læra þau bæði að hekla
keðju með heklunál og að
fitja upp á prjón. Nemendur
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læra frekari tækni við að
hekla og/eða að prjóna, eftir
áhuga. Að lokum læra þau
að fella lykkjur af prjóni og
heklunál, og öðlast fyrir vikið
aukið sjálfstæði við
handavinnu. Nemendum er
frjálst að vinna lítil verkefni í
höndunum ef þau vilja.

Vika 5-6 Vináttukaka.

Nemendur skoða fyrst
uppsetningu og innihald
kökuuppskrifta. Svo kynnast
þau “Hugtakakökunni” og
ræða saman um það hvert
innihald og útlit góðrar
vináttuköku sé.

Hver nemandi hannar útlit
sinnar köku, teiknar af henni
mynd og skrifar upp
uppskriftina að henni.
Nemendur gera sína köku úr
textílefnum og með
textílaðferðum.

Að lokum eru kökurnar
myndaðir á kökudiski.
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Þegar allir eru búnir að gera
kökurnar, kemur kennarinn
með heimabakaða köku í
tíma og haldin er
vináttukökuveisla.

Ýmis örverkefni.

Nemendum er af og til sett
fyrir örverkefni sem kynna
þau fyrir og þjálfa þau í
fjölbreyttri textíl tækni og
hönnunarhugsun.
Verkefnin eru gripin á lofti
eftir því sem kennara finnst
eiga við hverju sinni.
Tæknina býðst nemendum
að nýta og blanda inn í
önnur verkefni ef þeim finnst
það spennandi.

26



Kennsluáætlun 2022-23 Áhugasviðsverkefni 6. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og
námsmat

Lotur
Fjórskipting
8 vikur
1x í viku

Námsefni er fjölbreytt og ólíkt hjá
hverjum hópi þar sem að nemendur
stýra ferðinni að miklu leyti með sínum
áhuga og aðferðum.
Kennari nýtir efni úr bókum og
vefsíðum sem tengist því sem
nemendum dettur í hug að nota og
gera.
Nemendur útbúa að að auki að miklu
leyti sitt eigið námsefni þar sem
tímarnir í síðari hluta lotunnar eru að
mestu byggðir á sjálfstæðri-,
skapandi- og gagnrýnni hugsun.

● sett sér markmið og
fylgt hugmyndum
sínum eftir

● tileinkað sér sjálfstæð
og vönduð
vinnubrögð

● fylgt fyrirmælum um
innihald verkefnis og
unnið sjálfstætt við
gerð þess

● sagt frá verkefni sem
hann hefur unnið að
og geti lýst ferlinu við
vinnuna

Kennari nýtir sér ólíka
kennsluhætti til að miðla
upplýsingum til nemenda.
Unnið verður í
umræðuhópum og,
hópavinnu en jafnframt mun
kennari styðjast við
leiðsagnarmat og veita
nemendum
einstaklingsmiðaða kennslu.

Kennari notar símat í
gegnum lotuna þar sem
nemendur fá í lokin
lokið/ólokið.

Vika 1 “Speed friending”

Nemendur spjalla við
samnemendur um hluti
sem þau hafa ekki
talað um áður, og
kynnast mögulega
hvoru öðru upp á nýtt.

Vika 2 - 3 Draumaeyjan kynnt
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Nemendum er kynnt
verkefnið
Draumaeyjan. Þau fá
ítarlega lýsingu á því
hvað á að koma fram í
verkefninu.
Þau hefja
hugmyndavinnu og
máta hugmyndir sínar
við hugmyndir annarra.
Sumir vinna saman í
pörum eða hópum,
aðrir vinna sjálfstætt.

Vika 4 3D Módel í pappa

Nemendur fá fullt frelsi
til að búa eyjuna sína í
þann miðil sem þau
heldt vilja.
Allir fá að kynnast því
fyrst að prófa að vinna
þrívítt módel í pappa.
Þau sem vilja geta
unnið eyjuna sína
áfram í þann miðil, aðrir
nýta tímann sem
æfingu, áður en þau
snúa sér að öðrum
miðli fyrir eyjuna sína.

Vika 5 - 8 Draumaeyjan búin til

Nemendur búa
Draumaeyjuna sína til í
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þann miðil sem þau
kjósa. Kennari hjálpar
þeim eftir bestu getu,
en vinnan er að mestu
leyti sjálfstæð.

Eftir lotu Kynning á
Draumaeyjunni

Kennari finnur ásamt
umsjónarkennurum
árgangsins tíma í
stundaskrá nemenda
fyrir kynningu.
Nemendur kynna
eyjurnar sínar fyrir
samnemendum,
kennurum og jafnvel
foreldrum.
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Kennsluáætlun 2022-23 Dans 6. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og
námsmat.

Ágúst til
Júní

Línudans
Samkvæmisd.
Þjóðdans
Freestyle
Leikir og spuni

Tónlist
Leikir

● Beitt líkama sínum markvisst í dansi og
hreyfingu sjálfum sér til ánægju,

● Dansað grunnspor í paradönsum og einföldum
þjóðdönsum,

● Tjáð sig í dansi, tengt saman hreyfingu, túlkun
og tónlist og beitt kurteisisvenjum í dansi.

Útskýring og sýnikennsla á
sporum

Þjálfunaraðferðir með
mismunandi hætti

Unnið í gegnum dans og leik
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Kennsluáætlun Haust 2022 Myndmennt 6. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og
námsmat.

Lotur
Fimmskipting
7 vikur
13 skipti

Ath. Verkefni geta breyst
með litlum fyrirvara með tilliti
til árstíðar,
samvinnuverkefna og
annarra skemmtilegra
uppákoma.

Námsefni er fjölbreytt
þar sem kennari nýtir
sér bæði ólíkar bækur
sem og efni af
veraldarvefnum.

● haft sjálfbærni að leiðarljósi í
vinnu sinni,

● gert grein fyrir menningarlegu
hlutverki list- og verkgreina,

● notað mismunandi efni,
verkfæri og miðla á
skipulagðan hátt í eigin
sköpun,

● unnið hugmynd frá skissu að
lokaverki bæði fyrir tví- og
þrívíð verk,

● byggt eigin listsköpun á
hugmyndavinnu tengdri
ímyndun, rannsóknum og
reynslu,

● greint og fjallað um áhrif
myndmáls í umhverfinu og
samfélaginu,

Kennsluhættir eru með
fjölbreyttu sniði þar sem
kennari leitar ólíkra leiða til
að víkka sjóndeildarhring
nemenda í listsköpun. Lögð
er áhersla á skapandi
hugsun og að nemendur
leita lausna í gegnum
fjölbreytt verkefni.

Námsmat kennara byggist á
viðmóti, vinnubrögðum,
umgengni og virkni
nemanda í tímum sem og
þeim hæfniviðmiðum sem
kennari leggur upp með í
hverjum tíma fyrir sig.

Vika 1 Leturgerð:

Nemendur útbúa möppu
sem mun halda utanum
verkefnin sem unnin eru í
lotunni. Nemendur gera stafi

Karton pappír, blýantur,
litir
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sem hlut og myndskreyta
möppu.

Vika 2 Erró:

Nemendur kynnast
íslenskum listamanni og
vinna verkefni út frá kveikju
sem kennari leggur fyrir.
Unnið verður með
klippimyndir.

Tímarit, skæri, lím,
pappír

Vika 3 - 4 Ofurhetjur:

Nemendur hanna sína eigin
ofurhetju sem þau svo vinna
áfram í ólíka listmiðla.
Unnið er með blýants
æfingar og að færa hlut frá
tvívídd yfir í þrívídd og
sögugerð.

A4 pappír, blýantur,
tússlitir, keramik leir,
leir litir, glerungur

Vika 5 Vatnslitir - tilraunir:

Nemendur kynnast
vatnslitum og læra að vinna
með þá á ólíkan hátt.

Pappír, vatnslitir,
penslar

Vika 6 Kynning á erlendum
listamanni:

Nemendur velja sér
erlendan listamann og skrifa
stutta greinargerð um
hann/hana/hán og vinna svo
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frjálst verkefni út frá kveikju.

Vika 7 Procreate:

Nemendur læra að nota
snjallforrit til að búa til
myndlist.

ipad, pennar
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Kennsluáætlun 2022-23 Danska 6. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og námsmat

ágúst -
desember

Orðaforði,
lesskilningur og
hlustun

Orð sem eru
svipuð á dönsku og
íslensku
Hver er ég?
Hvaðan kemur þú?
Líkaminn minn
Föt og litir
Dagarnir
Fjölskyldan

Reglulegar
hlustunaræfingar
úr vinnubók.
Hlustun á valda
kafla úr grunnbók. Í
tengslum við
orðaforða sem
unnið er með
hverju sinni.

Start - byrjendaefni í dönsku
fyrir miðstig

- grunnbók og vinnubók

Margvíslegt sjónvarpsefni t.d.
frá danska ríkissjónvarpinu
dr.dk

● Skilið það mál sem notað er í
kennslustofunni og brugðist við
með orðum eða athöfnum.

● Skilið megininntak í stuttum
einföldum frásögnum dagblaða,
tímarita og netmiðla með
stuðningi, t.d. af myndum.

● Sýnt fram á að hann áttar sig á að
mörg algeng orð í erlenda
tungumálinu eru lík og skyld öðrum
sem hann þekkir.

● Skrifað texta með orðaforða úr
efnisflokkum sem fengist er við
með stuðningi frá mynd, hlut eða
gátlista.

Bein kennsla
Einstaklingsvinna
Paralestur
Umræður

Kennari leggur inn texta
vikunnar.

Unnið með mikilvægi þess að
temja sér vaxandi hugarfar
þegar kemur að
tungumálanámi.

Reglulega tekinn tími til að
ræða við nemendur um
tungumálið m.a. skyldleika
málsins við íslensku.

Nemendur vinna ýmis
verkefni í vinnubók tengd
þeim orðaforða sem birtist í
texta vikunnar.

Námsmat:
Símat
Virkni í tímum
Kennari fer reglulega yfir
vinnubækur nemenda
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Kennsluáætlun 2022-23 Heimilisfræði 6. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og námsmat.

1.09-20.1 Heimilisfræði Mál og vog, hugtök, nota
hnífa og skurðarbretti, búa til
deig, létt eldun, uppvask og
frágangur, stöðvavinna.

● Nemendur þekki einfaldar
mælieiningar og kunni að beita
þeim.

● Læri algeng hugtök sem tilheyra
eldhúsinu.

● Læri að hræra saman ýmsum
efnum og hnoða.

● Læri að vaska upp og ganga frá
vinnusvæði, þvo og vinda
borðtusku, þekkja mun á
borðtusku og viskustykki og
hvernig á að nota þau.

● Samvinna og sjálfstæð
vinnubrögð.

Vinna  tvö og tvö saman að
fyrirfram ákveðnu markmiði á
stöðvum. Sýnikennsla og leiðsögn.
Lokið
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Kennsluáætlun 2022-23 Skólaíþróttir 6. bekkur

Mánuður Viðfangsefni Námsefni Matsviðmið Kennsluhættir og námsmat

September -Kynning/hreyfistöðvar
-Kýló/fótbolti
-Leikir á lóð
-Skólahringur
(tímataka)
-Þolæfingar og leikur
-Þolæfingar og leikur

● gert æfingar sem reyna á þol,
● gert hreyfingar sem reyna á stöðujafnvægi og

hreyfijafnvægi,
● sýnt einfaldar hreyfingar sem reyna á lipurð og

samhæfingu,
● sýnt nokkra boltafærni og tekið þátt í nokkrum

mismunandi boltaleikjum,
● tekið þátt í stöðluðum prófum,
● kafað, velt sér af kvið á bak og öfugt og tekið

þátt í leikjum í vatni. Synt sporðtök, bringusund,
skólabaksund, baksund og skriðsund með eða
án hjálpartækja stuttar vegalengdir.

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat

Október -Blak
-Skotboltaleikir
-Fimleikar
-Áhaldaleikfimi

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat

Nóvember -Fimleikar (áframhald)
-Styrktaræfingar
-Þolæfingar
-Badminton

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat

Desember -Tarzanleikur
-Hreyfileikir

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat
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Janúar -Körfubolti
-Frjálsar

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat

Febrúar -Handbolti
-Bandý
-Fótbolti

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat

Mars hreyfistöðvar
-Kýló/fótbolti
-Leikir á lóð
-Skólahringur
(tímataka 2)
-Þolæfingar og leikur
-Þolæfingar og leikur

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat

Apríl Blak
-Skotboltaleikir
-Fimleikar
-Áhaldaleikfimi

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat

Maí ÚTITÍMABIL HEFST
-Skólahringur
-Klambratún
-Mismunandi leikir

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat
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