
 
 

Kennsluáætlun  í kristinfræði 4.-5. bekkur 
 

Markmið: 

 

Kennsluaðferðir: 

Bein kennsla,  innlagnir, umræður, uppgötvunarnám þar sem nemendur leita 

sjálfir svara í umræðum og í heimildavinnu. 

Kennslubækur /efni: 

 Biblían 

 Internet – verkefnavinnu 
 Biblíusögur handa grunnskólum, námsgagnastofnun 
 Sögur Biblíunnar 7 – 9. bindi. 
 Ítarefni  
 

Námsmat vorannar: 

 Tímaverkefni þar sem nemendur svara spurningum í tíma. Nemendur hafa 
aðgang að námsefni og glósum í þegar unnið er verkefnið.   
 

 Einstaklings eða hópverkefni. Nemendur vinna tvö verkefni þar sem þau velja 
sögu í Biblíunni til að skoða en frekar. Virkni í tímum, ígrundun á efninu og  

 
Mat á verkefnum og hæfniviðmiðum verður fært inn í Mentor. Sjá námslotu í 
kristinfræði  
  

Metanleg hæfniviðmið:   

 

Reynsluheimur 

 bent á tengsl valinna þátta í samfélagi, náttúru, trú og lífsviðhorfi, einkum í 

nærsamfélaginu, 

 Velt fyrir sér upplýsingum, gildi þeirra og áreiðanleika, 

 Bent á dæmi um hvernig sagan birtist í munum og minningum, 

 Áttað sig á að trúar- og lífsvið horf fólks birtast í mismunandi viðhorfum, siðum 

og venjum. 

 Velt fyrir sér nærtækum spurningum sem tengjast trú, lífsviðhorfi og breytni, 

Félagsheimur 

 Hlustað á og greint að, ólíkar skoðanir. 

 ætt um valin samfélagsleg og siðferðileg málefni, 

 Sýnt tilitssemi og virðingu í samskiptum og samvinnu við aðra. 

 Áttað sig á ýmiss konar afleiðingum athafna sinna. 

Verkefni eru tengd hæfniviðmiðum í Mentor. 

 



 
 

 

Tímabil Námsþáttur Námsefni/verkefni/námsmat: Metanleg hæfniviðmið.  
 

3 – 12. jan 
 

Nýja 
Testamenntið 

Vinna verkefni. Hvernig myndi verða greint frá Jesús í fréttamiðlum 
dagsins í dag 

6. uppbrotsdagur 

13-19. jan 
 

Ísrael á tíma 
Jesú. 
Staðhættir 

Ísrael á tíma Jesú og í dag. 
Nemendur búa til kort af Ísrael 

 

20-26. jan 
 

Kraftaverk sem 
Jesús gerði 

Nemendur kynna sér eitt verkefni sem Jesús Gerði. Setja upp slæðu 
sýningu   

 

27-2. feb 
 

Undirbúningur 
fyrir komu 
Jesú 

Jóhannes skírari 
 

 

3.-9. Feb 
 

Vetrarleyfi  3 og 4.  vetrarleyfi, 
5. starfsdagur 

10 –16. feb 
 

Jesús kallaði 
alla til sín 

Lærisveinar Jesús Jóh 1  

17-23.feb 
 

Spádómar 
Jesús 

Jesús talar í Nasaret Lk 4  

24-1 mars 
 

Jesús kom fyrir 
alla. 

Sagan um Sakkaeus Mk 2 26. öskudagur 
kennsla til 12. 28. 
foreldraviðtöl 

2-8 mars 
 

Kraftaverk 
Jesú 

Legg þú á djúpið. Lk 5  

9.-15 mars 
 

Hvídlardagur Í Kapernaum Mk 1 10 – 12   
samræmd próf 9.b 

16-22 mars 
 

Bænin Faðir vor og aðrar bænir sem Jesús kenndi. 
Fariseinn og tollheimtumaðurinn 

 

23-29 mars 
 

Nokkrar 
frásagnir úr 
Biblíunni. 

Nikódemus Jh3 
Samverska konan Jh4 
Trú hundraðshöfðingjans Lk 7 og Mt 8 
 

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

30-5 april 
 

Dæmisögur 
Jesús 

Sáðmaðurinn 
Illgresið meða hveitisins 
Ríki himnanna 

 

6-12 apríl 
 

  Páskafrí alla 
vikuna 

13- 19 apríl 
 

  13. páskafrí, 14 
starfsdagur  

20-26 apríl 
 

Dæmisögur 
Jesús 

Týndi sauðurinn 
Týndu synirnir 
 

23. 
sumardagurinn 
fyrsti 

27-3 maí 
 

Dæmisögur 
Jesús 

Ef Guð er gleymt 
Ríki maðurinn og Lasarus 

 

4-10 maí 
 

Dæmisögur 
Jesús 

Miskunnsami Samverjinn 4. foreldraviðtöl 

11-17 maí 
 

Dæmisögur 
Jesús 

Skuldugi þjóninn 
Verkamennirnir í víngarðinum 

 

18-24 maí 
 

Dæmisögur 
Jesús 

Kvöldmáltíðin mikla  
Meyjarnar tíu 

21. 
uppstigningadagur 

25-31 maí 
 

   

1 -7 júní   1.annar í 
hvítasunnu 
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