
 
 

Engidalsskóli 

 

 

Kennsluáætlun 

  

Félagsfærni, hreyfing og slökun 1.-2.bekkur 
4 tímar á viku  

mánudagar og 
miðvikudagar 

 Kennarar: Jana Hrönn Guðmundsdóttir Veturinn 2020 - 2021 

  

Tegund Námsgögn 

Bækur og annað Ýmsar skáldsögur. Klípusögur og slökunarsögur. Stig af stigi. Leikir. Handbók um 
hreyfileiki.  

Myndbönd  Youtube myndbönd með róandi tónlist, myndbönd með slökun og jóga. 

Ljósrit Ýmiskonar 

  

Annað Lýsing 

Kennslu- fyrirkomulag  Sýnikennsla, einstaklings- og hópavinna. 

  

Haustönn 

Vika/ 
dagar 

Námsefni - viðfangsefni 
 

 

31.ágúst.-
4.september 

1.tími 

Kennari og nemendur kynna sig. Fara yfir reglur smiðjunnar 

og hvað við ætlum að gera á næstu vikum. Endum á leik og 

slökun 

2.tími 

Stig af stigi 1.hluti – verkefni sem fylgja kennslustund 1,2 og 

3: Gera sér grein fyrir tilfinningum annarra.   

Nemendur teikna sjálfsmynd út frá verkefni og umræður.  

 

Smiðjuhópur númer 
2 byrjar 



 

7.-11.sept. 

1.tími 
Samvinnuleikir. 
Æfingar úr bókinni jóga og slökun. 
2.tími 
Stig af stigi 1.hluti– verkefni sem fylgja kennslustund 6 og 7: 
Láta í ljós tilfinningar/ líðan og þekkja merki um líðan. 

  

 

14.-18.sept. 

1.tími 
Samvinnuleikir og hreyfibankinn. 
Verkefni úr Núvitundarbókinni. Æfingar úr bókinni jóga og 
slökun. 

2.tími 

Stig af stigi 1.hluti – verkefni sem fylgja kennslustund 10 og 
11: Orsök, afleiðing og ásetningur. 
 

 

  

 

21.-25.sept. 

1.tími 

Samvinnuleikir og hreyfibankinn. 

Verkefni úr Núvitundarbókinni.Bókin Aladdín og töfrateppið í 
slökun. 

2.tími 
Stig af stigi 1.hluti – verkefni sem fylgja kennslustund 12: 
Sanngirni 

  

 

28.sept-2.okt. 

1.tími 
Stig af stigi 2.hluti – verkefni sem fylgja kennslustund 2,3 og 
4: Að leysa úr vanda. 

2.tími 
Stig af stigi 2.hluti – verkefni sem fylgja kennslustund 6,7 og 
14: Loka á truflun, grípa kurteisislega fram í og biðjast 
afsökunar. 

  

 

5.-9.okt. 

1.tími 

Samvinnuleikir og hreyfibankinn. 
Verkefni úr Núvitundarbókinni.Bókin Aladdín og töfrateppið í 
slökun. 

2.tími 
Stig af stigi 3.hluti – verkefni sem fylgja kennslustund 1,2 og 
3: Sjálfsstjórn, hvað kveikir reiði og hafa stjórn á reiði. 

  

 

12.-16.okt. 

1.tími 

Samvinnuleikir og hreyfibankinn. 

Æfingar úr bókinni jóga og slökun.Bókin Aladdín og 
töfrateppið í slökun. 

2.tími 
Stig af stigi 3.hluti – verkefni sem fylgja kennslustund 6 og 
10: Vera skilin út undan og forðast slagsmál.  
Samvinnuleikir 

 

 

 

19.-23.okt. 

 

1.tími 

Kennari og nemendur kynna sig. Fara yfir reglur smiðjunnar 
og hvað við ætlum að gera á næstu vikum. Endum á leik og 
slökun. 

Smiðjuhópur númer 
3 byrjar 



2.tími 
Stig af stigi 1.hluti – verkefni sem fylgja kennslustund 1,2 og 
3: Gera sér grein fyrir tilfinningum annarra.   
Nemendur teikna sjálfsmynd út frá verkefni og umræður. 
 

26. – 30.okt 1.tími 

Samvinnuleikir og hreyfibankinn. 

Æfingar úr bókinni jóga og slökun. 

2.tími 

Stig af stigi 1.hluti– verkefni sem fylgja kennslustund 6 og 7: 
Láta í ljós tilfinningar/ líðan og þekkja merki um líðan. 

  

 

 

2.nóv- 6.nóv. 

  

1.tími 

Samvinnuleikir og hreyfibankinn. 

Verkefni úr Núvitundarbókinni. Æfingar úr bókinni jóga og 
slökun. 

2.tími 

Stig af stigi 1.hluti – verkefni sem fylgja kennslustund 10 og 
11: Orsök, afleiðing og ásetningur. 

 

 

9.-13.nóv. 

1.tími 
Samvinnuleikir og hreyfibankinn. 

Verkefni úr Núvitundarbókinni.Bókin Aladdín og töfrateppið í 
slökun. 

2.tími 

Stig af stigi 1.hluti – verkefni sem fylgja kennslustund 10 og 
11: Orsök, afleiðing og ásetningur. 

 

 

16.-20.nóv 

1.tími 

Stig af stigi 2.hluti – verkefni sem fylgja kennslustund 2,3 og 
4: Að leysa úr vanda. 

2.tími 

Stig af stigi 2.hluti – verkefni sem fylgja kennslustund 6,7 og 
14: Loka á truflun, grípa kurteisislega fram í og biðjast 
afsökunar. 

  

 

 

23.-27.nóv. 

 

1.tími 

Samvinnuleikir og hreyfibankinn. 

Verkefni úr Núvitundarbókinni.Bókin Aladdín og töfrateppið í 
slökun. 

2.tími 

Stig af stigi 3.hluti – verkefni sem fylgja kennslustund 6 og 
10: Vera skilin út undan og forðast slagsmál.  

Samvinnuleikir. 

 

 

30.nóv - 
4.des. 

1.tími 

Samvinnuleikir og hreyfibankinn. 

Verkefni úr Núvitundarbókinni.Bókin Aladdín og töfrateppið í 
slökun. 
2.tími 
Kennari og nemendur kynna sig. Fara yfir reglur smiðjunnar 
og hvað við ætlum að gera á næstu vikum. Endum á leik og 
slökun. 

Smiðjuhópur númer 

4 byrjar 

miðvikudaginn 2.des 



 

7.-11.des. 

1.tími 
Samvinnuleikir. 

Æfingar úr bókinni jóga og slökun. 
2.tími 
Stig af stigi 1.hluti – verkefni sem fylgja kennslustund 1,2 og 
3:Gera sér grein fyrir tilfinningum annarra.   

Nemendur teikna sjálfsmynd út frá verkefni og umræður 

  

 
14.-18.des 

1.tími 
Samvinnuleikir og hreyfibankinn. 

Verkefni úr Núvitundarbókinni.Bókin Aladdín og töfrateppið í 
slökun. 

2.tími 

Stig af stigi 1.hluti– verkefni sem fylgja kennslustund 6 og 7: 
Láta í ljós tilfinningar/ líðan og þekkja merki um líðan 

 

21.des – 4. 
jan 

Jólafrí   

  

  

Kennsluáætlun er sett fram með fyrirvara um breytingar 

  

  

 

Viðmið/markmið úr námskrá 
 

Hugarheimur- Sjálfsmynd. Hæfni nemenda til að átta sig á sjálfum sér og öðrum 

 Áttað sig á og gert sér grein fyrir því hvar styrkur hans liggi 

 Gert sér grein fyrir þörf sinni á næringu, hvíld, hreyfingu og hreinlæti 

 Gert sér grein fyrir því að í umhverfinu eru margvísleg áreiti, jákvæð og neikvæð, 

sem hafa áhrif á líf hans. 

 Áttað sig á og lýst ýmsum tilfinningum, svo sem gleði, sorg og reiði.  

 

Félagsheimur- Samskipti. Hæfni nemenda til að mynda og þróa tengsl sín við aðra. 

 Sýnt að hann virðir reglur í samskiptum fólks, skráðar og óskráðar, og nefnt dæmi 

um slíkar reglur. 

 Sýni tillitssemi og virðingu í samskiptum vog samvinnu við aðra. 

 
 
 
 

  


