
 
 
 
 

Kennsluáætlun  

Haust 2018 

Bekkur:  2.bekkur 

Námsgrein:  Þema og útikennsla 

Fjöldi kennslustunda: 4,5 

Kennari/kennarar:  Herdís Hermannsdóttir, Ingveldur Karlsdóttir og Jóhanna E. Magnúsdóttir 

Áfangalýsing 
 

 
Kennsluaðferðir 
Sýnikennsla, bein kennsla, útikennsla, hópvinna og verkleg kennsla. 
Námsmat:  
Eftir hvert þema er áhugi, samvinna og vandvirkni metin. 
 

Kennari áskilur sér rétt til að breyta kennsluáætlun án fyrirvara. 
 

 

Dagsetning Viðfangsefni Dæmi Hæfniviðmið Námsmat 

1. lota 
23. ágúst – 14. 
september 

Skólinn og 
umhverfi hans.  
 

Sjálfsmyndir 
Reglur í útikennslu 
Skóla- og 
bekkjareglur 
Hjólaferð  
 

Markmið að nemandi: 

 Þekkja reglur í skólanum og útikennslu. 

 Geti tekið þátt í samstarfi og samræðu í 

jafningjahópi. 

 
 
 
  



 
 
 
 

 Sýni tillitsemi og virðingu í samskiptum og 

samvinnu við aðra. 

 
  

2. lota 
17. september – 
2. nóvember 

Fjaran og hafið Skoða dýrin og lífríkið 
í fjörunni t.d. með 
smásjá. 
Ferð á Sjóminjasafnið 
 
 
 
 

Markmið að nemandi: 

 Sýni virkni og láti sig varða nánasta umhverfi og 
lífsskilyrði lífvera í því. 

 Geti skráð atburði og athuganir s.s. með 
ljósmyndum, teikningum, eigin orðum og sagt frá 
þeim. 

 Geti tekið þátt í samstarfi og samræðu í 

jafningjahópi. 

 Sýni tillitsemi og virðingu í samskiptum og 

samvinnu við aðra. 

 Geri sér grein fyrir gildi náttúru og umhverfis og 

mikilvægi góðrar umgengni. 

 

3. lota 
5. – 9. 
nóvember 

Vinavika Verkefni í tengslum 
við vinaviku.  
Vináttutré 
Verkefni unnin með 6. 
bekk. Vinakveðjur og 
vinabönd borin í 
Jónshús.  

Markmið að nemandi:  

 Geti tekið þátt í samstarfi og samræðu í 

jafningjahópi. 

 Sýni tillitsemi og virðingu í samskiptum og 

samvinnu við aðra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

4. lota 
12. nóvember 
– 7. desember 

Jólaleikrit Nemendur setja upp 
leikrit með 1. bekk og 
búa til leikmynd í list- 
og verkgreinum. 

Markmið að nemandi: 

 noti leikræna tjáningu 

 kynni vinnu sína fyrir bekkjarfélögum og foreldrum 

 taki þátt í stuttum leikþætti og/eða söngþætti 

 geri verkefni sem geri kröfur um munnlega tjáningu 

 útbúi leikbúninga og sviðsmuni 
 

 

 


