
 
                             Námsáætlun Helgafellsskóla vorönn 2020                                

Árgangur: 5. bekkur 

Námsþáttur: Heilsuefling 

Kennarar: Klara Gísladóttir 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
27. – 31. 

janþ 
 Kynning á heilsueflingu, 

hópeflisleikir 
Viðfangsefni frá 
kennara 

 

3. – 28. 
feb. 

Geta farið eftir einföldum leikreglum og 
unnið með öðrum 
Nemandi kemur fram af virðingu og kurteisi 
Varast hættur á heimili sínu  og í 
nágrenninu 
Gert sér grein fyrir þörf sinni fyrir 
næringu,hvíld hreyfingu og hreinlæti 
Sett sig í spor annara jafnaldra 
Sýnt tillitssemi og virðingu í samskiptum og 
samvinnu við aðra 
Sýnt tillitssemi og umhyggju í leik og starfi 
Tekið þátt í útivist og búið sig til útiveru 
með tilliti til veðurs. Ratað um skólahverfi 
sitt og þekkt göngu- og hjólaleiðir 
nærumhverfis. 

 

Inni og útileikir 
Gönguferðir um nánasta 
umhverfi og leiksvæði -  og 
kennileiti heimsótt  
Fræðsla og umræður um 
andlega og líkamlega heilsu 
og vellíðan 

Viðfangsefni frá 
kennara 

Símat 
leiðsagnarmat 

4. – 31. 
mars 

Geta farið eftir einföldum leikreglum og 
unnið með öðrum 
Nemandi kemur fram af virðingu og kurteisi 
Varast hættur á heimili sínu  og í 
nágrenninu 
Gert sér grein fyrir þörf sinni fyrir 
næringu,hvíld hreyfingu og hreinlæti 
Sett sig í spor annara jafnaldra 

Inni og útileikir 
Gönguferðir um nánasta 
umhverfi og leiksvæði -  og 
kennileiti heimsótt  
Fræðsla og umræður um 
andlega og líkamlega heilsu 
og vellíðan 

Viðfangsefni frá 
kennara 

Símat 
leiðsagnarmat 



 
Sýnt tillitssemi og virðingu í samskiptum og 
samvinnu við aðra 
Sýnt tillitssemi og umhyggju í leik og starfi 
Tekið þátt í útivist og búið sig til útiveru 
með tilliti til veðurs. Ratað um skólahverfi 
sitt og þekkt göngu- og hjólaleiðir 
nærumhverfis. 

 
1. – 30. 

apríl 
Geta farið eftir einföldum leikreglum og 
unnið með öðrum 
Nemandi kemur fram af virðingu og kurteisi 
Varast hættur á heimili sínu  og í 
nágrenninu 
Gert sér grein fyrir þörf sinni fyrir 
næringu,hvíld hreyfingu og hreinlæti 
Sett sig í spor annara jafnaldra 
Sýnt tillitssemi og virðingu í samskiptum og 
samvinnu við aðra 
Sýnt tillitssemi og umhyggju í leik og starfi 
Tekið þátt í útivist og búið sig til útiveru 
með tilliti til veðurs. Ratað um skólahverfi 
sitt og þekkt göngu- og hjólaleiðir 
nærumhverfis. 

 

Inni og útileikir 
Gönguferðir um nánasta 
umhverfi og leiksvæði -  og 
kennileiti heimsótt  
Fræðsla og umræður um 
andlega og líkamlega heilsu 
og vellíðan 

Viðfangsefni frá 
kennara 

Símat 
leiðsagnarmat 

4. – 29. 
maí 

Geta farið eftir einföldum leikreglum og 
unnið með öðrum 
Nemandi kemur fram af virðingu og kurteisi 
Varast hættur á heimili sínu  og í 
nágrenninu 
Gert sér grein fyrir þörf sinni fyrir 
næringu,hvíld hreyfingu og hreinlæti 
Sett sig í spor annara jafnaldra 
Sýnt tillitssemi og virðingu í samskiptum og 
samvinnu við aðra 

Inni og útileikir 
Gönguferðir um nánasta 
umhverfi og leiksvæði -  og 
kennileiti heimsótt  
Fræðsla og umræður um 
andlega og líkamlega heilsu 
og vellíðan 

Viðfangsefni frá 
kennara 

Símat 
leiðsagnarmat 



 
Sýnt tillitssemi og umhyggju í leik og starfi 
Tekið þátt í útivist og búið sig til útiveru 
með tilliti til veðurs. Ratað um skólahverfi 
sitt og þekkt göngu- og hjólaleiðir 
nærumhverfis. 

 
2.-23. 
júní 

Geta farið eftir einföldum leikreglum og 
unnið með öðrum 
Nemandi kemur fram af virðingu og kurteisi 
Varast hættur á heimili sínu  og í 
nágrenninu 
Gert sér grein fyrir þörf sinni fyrir 
næringu,hvíld hreyfingu og hreinlæti 
Sett sig í spor annara jafnaldra 
Sýnt tillitssemi og virðingu í samskiptum og 
samvinnu við aðra 
Sýnt tillitssemi og umhyggju í leik og starfi 
Tekið þátt í útivist og búið sig til útiveru 
með tilliti til veðurs. Ratað um skólahverfi 
sitt og þekkt göngu- og hjólaleiðir 
nærumhverfis. 

 

Inni og útileikir 
Gönguferðir um nánasta 
umhverfi og leiksvæði -  og 
kennileiti heimsótt  
Fræðsla og umræður um 
andlega og líkamlega heilsu 
og vellíðan 

Viðfangsefni frá 
kennara 

Símat 
leiðsagnarmat 

 


