ÍSLENSKA, LÍFSLEIKNI

Félagshæfni vor 2020
Kennarar: Laufey Eyþórsdóttir
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Lýsing
Nemendur vinna með félagshæfni; læra orðaforða yfir tilfinningar og að lesa í svipbrigði, kynnast leiðum til að stjórna reiði
sinni, auka vellíðan sína og byggja upp sjálfsmynd sína.

Markmið:
Að nemendur:


auki orðaforða sinn yfir tilfinningar og nýti hann í umræðum



kynnist leiðum til að stjórna reiði



kynnist leiðum til að byggja upp sjálfsmynd sína



æfist í að ræða tilfinningar í hópumræðum

Námsefni:
CAT-kassinn, Þegar reiðin tekur völdin, Þegar kvíðinn tekur völdin, ART félagshæfniefni, Fjársjóðsleitin, Uppbyggingarstefnan,
félagshæfnisögur.

Kennsluaðferðir:
Hópumræður í bekk.
Kennslustund

Efni

Ást, Legó
hópvinna

6.AY Ástar (væntumþykju) andlit og orðaforði, tengja við þarfirnar (umhyggja) úr
uppbyggingarstefnunni.

7. og 10. jan

6.SRT Lítill hópur í Legó hópvinnu.

Sjálfsmyndin,
Legó hópvinna

6.AY Sjálfsmyndarvinna (fjársjóðsleitin), að elska sjálfan sig.

14. og 17. jan
Legó hópvinna
21. og 24. jan
Legó hópvinna
28. og 31. jan
Legó hópvinna
4. og 7. feb

6.SRT Tveir litlir hópar í Legó hópvinnu.

Allur bekkurinn í Legó hópvinnu. Hópleiðtogar úr 6.SRT til að aðstoða í tíma 6.AY.

Allur bekkurinn í Legó hópvinnu.

Allur bekkurinn í Legó hópvinnu.
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Legó hópvinna

Allur bekkurinn í Legó hópvinnu.

11. feb

Vetrarfrí 14. feb, tími hjá 6.AY fellur niður.

Legó hópvinna
18. og 21. feb

Allur bekkurinn í Legó hópvinnu.

Legó hópvinna

Allur bekkurinn í Legó hópvinnu.

28. feb

Starfsdagur 25. feb, tími hjá 6.SRT fellur niður.

Stolt
3. og 6. mars
Sjálfsmynd
10. og 13. mars
Skömmin
17. og 20. mars
Samviskan
24. og 27. mars

Stolt (hroki) andlit og orðaforði, tengja við þarfirnar (áhrif) úr uppbyggingarstefnunni.

Að setja sér markmið og styrkja sjálfsmyndina (Línudansarinn). Of mikið stolt, slæm áhrif á aðra.
Ræða hugtökin gerandi og þolandi.
Skammarandlit og orðaforði, tengja við þarfirnar úr uppbyggingarstefnunni. Grátt – feimni, rautt
– lúalegur, gult – kjánalegur, grænt – hugrekki til að breyta.

Ræða um samviskuna og siðferðisvitundina (Klípusögur).

Undrun
31. mars og 3.
apríl
Páskafrí
7. og 10. apríl
Upprifjun og
samantekt

Undrunarandlit og orðaforði. Þægilegt/óþægilegt/reiðiviðbrögð.

Páskafrí

Umræður um félagsfærnivinnuna, endurgjöf frá nemendum.

14. og 17. apríl
Félagsfærni
21. og 24. apríl

Litlir hópar í einstaklingsmiðaðri félagsfærnivinnu.

Félagsfærni

Litlir hópar í einstaklingsmiðaðri félagsfærnivinnu.

28. apríl

1. maí á föstudegi, tími 6.AY fellur niður.

Félagsfærni
5. og 8. maí
Félagsfærni
12. og 15. maí
Félagsfærni
19. og 22. maí
Félagsfærni
26. og 29. maí
Félagsfærni

Allur bekkurinn - Að höndla prófkvíða.

Litlir hópar í einstaklingsmiðaðri félagsfærnivinnu.

Allur bekkurinn - Að höndla uppbrot.

Litlir hópar í einstaklingsmiðaðri félagsfærnivinnu. Mögulegt að tími víki vegna vordagavinnu.
Litlir hópar í einstaklingsmiðaðri félagsfærnivinnu. Mögulegt að tími víki vegna vordagavinnu.
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2. og 5. maí

Námsmat:
Umsögn í lok annar.

VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

G.Í. íslenska 6. bekkur - Talað mál, hlustun og áhorf


Hefur þjálfast í að koma fram fyrir stóran hóp og flytja eigin texta og ýmis bókmenntaverk



Getur tekið átt í umræðum og komist að niðurstöðu og rökstutt skoðanir sínar



Temur sér að tala skýrt og áheyrilega við öll tækifæri



Hefur þjálfast í að hlusta á umræður, taka þátt í þeim og halda athygli í töluverðan tíma

G.Í. íslenska 6. bekkur


Getur átt góð samskipti, hlustað, gætt tungu sinnar og sýnt viðeigandi hurteisi
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