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NÁMSGREIN SAMFÉLAGSFRÆÐI 

KENNSLUYFIRLIT 2020-21 

 

Bekkur: 1.AH 

Kennarar: Anna Margrét Óskarsdóttir og Hrafnhildur B.Guðjónsdóttir  

Kennsluhættir: Innlögn, vettvangsferðir, umræður,  leikur, söngur, samvinnuverkefni, 

paraverkefni og einstaklingsverkefni.  

Námsþættir: Nærumhverfið, umferðin, lífsleikni og félagsfærni, fjölbreyttni 

fjölskyldugerða og sjálfsmynd, Lýðræðissamfélag og Barnasáttmálinn.  

Námsmat : Leiðsagnarnám, virkni og þátttaka, umræður.   

Námsgögn: Komdu og skoðaðu umhverfið, Umferðarsaga, Númi og höfuðin sjö, vettvangsferðir og annað efni frá kennara, 

Jákvæður agi, Bókin um Tíslu, Stig af stigi 1., verkefni af vef Barnasáttmála sameinuðu þjóðanna  

 

Tímabil Námsþættir Leiðir  Hæfniviðmið Námsmat 

25.08 – 

24.09 

Umhverfið 

nærumhverfi/ 

Jákvæður agi 

Umræður, vettvangsferðir, 

leikir, samvinnuverkefni, 

einstaklingsverkefni 

Varast hættur á heimili sínu og í nágrenninu 

 

Leiðsagnarnám,  

27.09 – 

08.10 

Umferðin  

og umf.öryggi/ 

Jákvæður agi 

Umræður, vettvangsferðir, 

leikir, samvinnuverkefni, 

einstaklingsverkefni  

Varast hættur á heimili sínu og í nágrenninu. 

Sýnt tilittsemi, umhyggju og virðingu í 

samskiptum og samvinnu við aðra 

Leiðsagnarnám 
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13.10 – 

17.12 

Lífsleikni og 

félagsfærni / 

Jákvæður agi 

Umræður, bekkjarfundir, 

jákvæður agi, leikir, 

söngur, samvinnuverkefni, 

paraverkefni og 

einstaklingsverkefni 

Áttað sig á og lýst ýmsum tilfinningum s.s. gleði, 

sorg og reiði 

Tekið þátt í samstarfi og samræðu í 

jafningjahópi. 

Áttað sig á gildi jafnréttis í daglegum 

samskiptum. 

Sýnt tilittsemi, umhyggju og virðingu í 

samskiptum og samvinnu við aðra. 

Sýnt tillitsemi og umhyggju í leik og starfi. 

Sett sig í spor annara jafnaldra 

 

Leiðsagnarnám 

Samvinnuverkefni 

04.01 – 

25.02 

Fjölbreyttni 

fjölskyldugerða 

og sjálfsmynd/ 

Jákvæður agi 

Umræður, leikir, 

samvinnuverkefni, 

paraverkefni og 

einstaklingsverkefni 

Borið kennsl á gildi, s.s. virðingu fyrir sjálfum sér 

og öðrum, umhyggju og sáttfýsi. 

 

Áttað sig á mikilvægi fjölskydunnar og 

fjölbreyttni fjölskyldugerða í samfélagi manna. 

Tekið þátt í samstarfi og samræðu í 

jafningjahópi. 

Áttað sig á að folk býr við ólík fjölskylduform, 

hefur ólíkan bakgrunn og ber virðingu fyrir 

mismunandi lífsviðhorfum og lífsháttum. 

Sýnt tilittsemi, umhyggju og virðingu í 

samskiptum og samvinnu við aðra. 

 

 

Leiðsagnarnám 

Virkni í tímum 
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01.03 – 

30.05 

Lýðræðissamfé

lag og 

Barnasáttmálin

n/ Jákvæður 

agi 

Innlögn, samvinnuverkefni 

og paraverkefni  

Borið kennsl á gildi, s.s. virðingu fyrir sjálfum sér 

og öðrum, umhyggju og sáttfýsi. 

 

Gert sér grein fyrir þörf sinni fyrir næringu, hvíld, 

hreyfingu og hreinlæti.  

 

Sett sig í spor annara jafnaldra.  

Tekið þátt í samstarfi og samræðu í 

jafningjahópi. 

 

Sýnt tillitsemi og umhyggju í leik og starfi. 

 

Rætt um réttini sín og skyldur í nærsamfélaginu 

og sýnt ábyrgð í samskiptum við aðra og þekki 

til Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. 

Leiðsagnarnám 

Samvinnuverkefni 

Virkni í tímum 

 

 

 


