
 
 

Kennsluáætlun  Kristinfræði 1.-3. bekkur 
 

Markmið:  

Markmið kristinfræði kennslunnar er að gefa nemandanum færi á að þekkja boðskap Biblíunnar. Að 

þekkja helstu kennileiti kristindómsins. Að efla umburðarlyndi fyrir náunganum og virðingu fyrir 

öðrum. Að nemandinn viti að hann er ekki tilviljun, heldur hafi hann verið skapaður og hafi tilgang. 

Að nemandinn viti hvernig hann getur nálgast Guð. Að hvetja nemandann til að koma eins fram við 

aðra og hann vill að aðrir komi fram við sig.   

 

Kennsluaðferðir: 

Innlögn, umræður, spil, einstaklings- og paravinna, föndur og ýmiskonar myndræn útfærsla. 

Kennslubækur /efni: 

                 Biblían, ljósrit, ýmislegt föndurefni, tónlist. 
 

Námsmat vorannar: 

 Þátttaka og vinnusemi 

 Vinnubók (unnin jafnt og þétt yfir önnina). 

 

Metanleg hæfniviðmið:   

Geta hlustað á sögu. Geta tekið þátt í umræðum og hlustað á aðra. Geta sýnt öðrum virðingu. Sýnt 

metnað í framkvæmd og frágangi verkefna. Geta sett sig í spor annarra. Þekkja kristnar hátíðir.  

 

Tímabil Námsþáttur Námsefni/verkefni/námsmat: Metanleg hæfniviðmið. Metanlegt 
hæfniviðmið 

3 – 12. jan 
 

 13. þema  6. uppbrotsdagur 

13-19. jan 
 

Hlustun, 
umræður, listræn 
tjáning 

Sköpunarsagan Geta hlustað á sögu. Geta tekið 
þátt í umræðum og hlustað á 
aðra. Geta sýnt öðrum virðingu. 
Vandvirkni. 

 

20-26. jan 
 

Hlustun, 
umræður, listræn 
tjáning 

Skírn Jesú Geta hlustað á sögu. Geta tekið 
þátt í umræðum og hlustað á 
aðra. Geta sýnt öðrum virðingu. 
Vandvirkni. 

 

27-2. feb 
 

Hlustun, 
umræður, listræn 
tjáning 

Fjallræðan Geta hlustað á sögu. Geta tekið 
þátt í umræðum og hlustað á 
aðra. Geta sýnt öðrum virðingu. 
Vandvirkni. Geta sett sig í spor 
annarra. 

 

3.-9. Feb 
 

Hlustun, 
umræður, listræn 
tjáning 

 Jesús læknar mann með 
líkþrá 

Geta hlustað á sögu. Geta tekið 
þátt í umræðum og hlustað á 
aðra. Geta sýnt öðrum virðingu. 
Vandvirkni. Geta sett sig í spor 
annarra. 

3 og 4.  vetrarleyfi, 
5. starfsdagur 

10 –16. 
feb 
 

Hlustun, 
umræður, listræn 
tjáning 

Jesús læknar lamaðan mann Geta hlustað á sögu. Geta tekið 
þátt í umræðum og hlustað á 
aðra. Geta sýnt öðrum virðingu. 
Vandvirkni. Geta sett sig í spor 
annarra. 

 

17-23.feb 
 

Hlustun, 
umræður, listræn 
tjáning 

Postularnir 12 Geta hlustað á sögu. Geta tekið 
þátt í umræðum og hlustað á 
aðra. Geta sýnt öðrum virðingu. 
Vandvirkni. 

 

24-1 mars 
 

Hlustun, 
umræður, listræn 
tjáning 

Faðirvor Geta hlustað á sögu. Geta tekið 
þátt í umræðum og hlustað á 
aðra. Geta sýnt öðrum virðingu. 
Vandvirkni. 

26. öskudagur 
kennsla til 12. 28. 
foreldraviðtöl 



 
 

2-8 mars 
 

Hlustun, 
umræður, listræn 
tjáning 

 Dæmi saga: Tveir menn 
byggja hús 

Geta hlustað á sögu. Geta tekið 
þátt í umræðum og hlustað á 
aðra. Geta sýnt öðrum virðingu. 
Vandvirkni. 

 

9.-15 mars 
 

Hlustun, 
umræður, listræn 
tjáning 

Dæmi saga: Sáðmaðurinn Geta hlustað á sögu. Geta tekið 
þátt í umræðum og hlustað á 
aðra. Geta sýnt öðrum virðingu. 
Vandvirkni. 

10 – 12   
samræmd próf 9.b 

16-22 
mars 
 

Hlustun, 
umræður, listræn 
tjáning 

Dæmisaga: miskunarlausi 
þjónninn 

Geta hlustað á sögu. Geta tekið 
þátt í umræðum og hlustað á 
aðra. Geta sýnt öðrum virðingu. 
Vandvirkni. Geta sett sig í spor 
annarra. 

 

23-29 
mars 
 

Hlustun, 
umræður, listræn 
tjáning 

Páskar Geta hlustað á sögu. Geta tekið 
þátt í umræðum og hlustað á 
aðra. Geta sýnt öðrum virðingu. 
Vandvirkni. Þekkja kristnar 
hátíðir. 

25.Tvöfaldur 
dagur yngri nem: 
Árshátíð 
26. Tvöfaldur 
dagur yngri nem: 
Árshátíð 

30-5 april 
 

Hlustun, 
umræður, listræn 
tjáning 

Páskar Geta hlustað á sögu. Geta tekið 
þátt í umræðum og hlustað á 
aðra. Geta sýnt öðrum virðingu. 
Vandvirkni. Þekkja kristnar 
hátíðir. 

 

6-12 apríl 
 

   Páskafrí alla 
vikuna 

13- 19 
apríl 
 

Hlustun, 
umræður, listræn 
tjáning 

Jesús gefur 5000 manns að 
borða 

Geta hlustað á sögu. Geta tekið 
þátt í umræðum og hlustað á 
aðra. Geta sýnt öðrum virðingu. 
Vandvirkni. Geta sett sig í spor 
annarra. 

13. páskafrí, 14 
starfsdagur  

20-26 apríl 
 

Hlustun, 
umræður, listræn 
tjáning 

Jesús gengur á vatninu Geta hlustað á sögu. Geta tekið 
þátt í umræðum og hlustað á 
aðra. Geta sýnt öðrum virðingu. 
Vandvirkni. 

23. 
sumardagurinn 
fyrsti 

27-3 maí 
 

Hlustun, 
umræður, listræn 
tjáning 

Dæmisaga: Talentur Geta hlustað á sögu. Geta tekið 
þátt í umræðum og hlustað á 
aðra. Geta sýnt öðrum virðingu. 
Vandvirkni. 

 

4-10 maí 
 

Hlustun, 
umræður, listræn 
tjáning 

Dæmisaga: Miskunnsami 
samverjinn 

Geta hlustað á sögu. Geta tekið 
þátt í umræðum og hlustað á 
aðra. Geta sýnt öðrum virðingu. 
Vandvirkni. Geta sett sig í spor 
annarra. 

4. foreldraviðtöl 

11-17 maí 
 

Hlustun, 
umræður, listræn 
tjáning 

Dæmisögur: Týndi sauðurinn 
og týndi peningurinn 

Geta hlustað á sögu. Geta tekið 
þátt í umræðum og hlustað á 
aðra. Geta sýnt öðrum virðingu. 
Vandvirkni. 

 

18-24 maí 
 

Hlustun, 
umræður, listræn 
tjáning 

Dæmisaga: Týndi sonurinn Geta hlustað á sögu. Geta tekið 
þátt í umræðum og hlustað á 
aðra. Geta sýnt öðrum virðingu. 
Vandvirkni. 

21. 
uppstigningadagur 

25-31 maí 
 

Hlustun, 
umræður, listræn 
tjáning 

Sakkeus Geta hlustað á sögu. Geta tekið 
þátt í umræðum og hlustað að 
aðra. Geta sýnt öðrum virðingu.  

 

1 -7 júní    1.annar í 
hvítasunnu 
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