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Kennarar: Svandís Halldórsdóttir, Íris Elíasdóttir og Elsa Rut Óðinsdóttir  
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Lota  Hæfniviðmið  Námsmarkmið Viðfangsefni Námsmat  

Lota 1  Gert sér grein fyrir þörf sinni 

fyrir næringu, hvíld, 

hreyfingu og hreinlæti. 

Að nemendur geti útskýrt 

af hverju hreyfing, 

hreinlæti, holl fæða og 

góður svefn sé mikilvægur 

þáttur í að halda góðri 

heilsu. 

Leikir, æfingar, 

teygjuæfingar, umræður, 

verkefni og 

samtalsæfingar. 

Verkefni 

Samtalsæfingar 

Beinar spurningar 

Lota 2 Áttað sig á ýmiss konar 

afleiðingum athafna sinna. 

Að nemendur átti sig á 

afleiðingum athafna sinna. 

Að nemendur velji að gera 

sitt besta til að allt gangi 

vel.   

Samstund, söng- og 

leiksýning fyrir foreldra 

og nemendur á yngsta 

stigi. 

Umræður um hvernig við 

getum gert vel/illa til að 

allt gangi betur/verr. 

Hvað nemendur 

velja, þ.e. að æfa 

sig vel eða illa og 

skilningur á hvað 

það hefur í för með 

sér.  

Lota 3 Sýnt tillitssemi og umhyggju 

í leik og starfi. 

 

 

Að nemendur séu góðir 

við hvorn annan svo allir 

séu öruggir og líði vel í 

skólanum.  

Félagsfærniæfingar á 

vorönn í gegnum leik, 

æfingar og almennt 

skólastarf.  

Metið af 

umsjónarkennurum 

jafnt og þétt yfir 

önnina í leik og 

starfi nemenda.  



   
 

Sýnt að hann virðir reglur í 

samskiptum fólks. 

 

Að nemendur þjálfist í að 

virða persónulegt rými hjá 

hvor öðrum.  

Lota 4  Sagt frá helstu hátíðum 

kristinnar trúar. 

Að nemendur geti sagt frá 

helstu hátíðum kristinnar 

trúar með stuðning frá 

bókinni sinni um páskana. 

Nemendur gera bók um 

páskana og lesa hana 

fyrir hvort annað.  

Jafningjamat 

7. maí  Sagt frá sjálfum sér með 

hliðsjón af búsetu, uppruna, 

fjölskyldu, siðum og venjum. 

Fá fræðslu á safni og læra 

um siði og venjur á 

íslensku sveitaheimili á 

20. öld.  

Vettvangsferð í 

Þjóðminjasafnið á 

sýninguna Fyrrum átti ég 

falleg gull: Baðstofulíf. 

Umræður um hvort 

eitthvað hafi breyst 

í siðum og venjum 

þá og nú. 

 

 


