
Viðauki 2 

Skólanámskrá Víðistaðaskóla 

5. bekkur 

 

 

 

 

 

 
Kristin fræði, siðfræði og trúarbragðafræði 

1 kennslustund 
Markmið 

Markmið að nemandi: 

 

� Vinni með sög Ísraels og boðorðin 10.  
� Vinni með aðventuna og sögur af heilögum Nikulási.  
� Kunni hugmyndir gyðinga um Messías.  
� Kunni sögur af bernsku Jesú.  
� Þekki kraftaverkasögur af Jesú.  
� Læri um páskahátíðina.  
� Læri um Passíusálma Hallgríms Péturssonar og ævi hans.  
� Kanni Listasöguna; túlkun pínu og dauða Jesú í myndlist, tónlist og 

bókmenntum.  
� Þekki kristniboð og hjálparstarf kirkjunnar. Ástæður þess og tilgang.  
� Fræðist um kristnitökuna á Íslandi árið 1000.  
� Skilji hugtökin virðing, umburðarlyndi, sáttfýsi og fyrirgefning.  
� Skilji hugtakið heilagur og mismunandi merking þess sem og virðing gagnvart 

því sem öðrum er heilagt.  
� Þekki Islam, s.s. guðshús, helgistaðir, helgirit og siði.  

 
Kennsluefni 
 

� Brauð lífsins og vinnubók.  
� Islam - að lúta vilja Guðs, bók og myndband.  
� 1000 ára afmæli kristnitökunnar.  
� ABC hjálparstarf.  

 
Sögurammar og vefir 

 
� Ferðin til fyrirheitna landsins (Hellen Helgadóttir)  
� http://www.islam.is/  

 
Námsmat 

 
� Skriflegt námsmat í janúar og maí, einkunn og umsögn. 
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6. bekkur 

 
Kristinfræði, siðfræði og trúarbragðafræði  

1 kennslustund 
Markmið 

Markmið að nemandi: 

 

� Þekki til megin trúarbragða heimsins. 
� Þekki tákn þessara trúarbragða. 
� Þekki sköpunarsögu kristinna og aðrar sköpunarsögur og geti borið saman trú 

og vísind í tengslum við þær.  
� Þekki jólaguðspjall Jóhannesar.  
� Túlki og skilji dæmisögur Jesú og geti dregið lærdóm af þeim og tengt þær 

siðferðilegum viðfangsefnum dagsins í dag.  
� Læri um páskana sem kristina hátíð og hvaða þýðingu dauði og upprisa Jesú 

hafði fyrir kristina trú.  
 

Kennsluefni 
 

� Ljós heimsins.  
� Vinnubók af Skólavefnum um Ljós heimsins.  

 
Sögurammar og vefir 
 

 
Námsmat 

 
� Próf  í lok annar gildir, vinnubók og virkni í tímum metið.  
� Skriflegt námsmat í janúar og í maí, einkunn og umsögn. 
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7.  bekkur 

 
Kristin fræði, siðfræði og trúarbragðafræði 

1 kennslustund  
Markmið 

Markmið að nemandi: 

 

• Fái innsýn í kristilegt siðgæði og tileinki sér góðar samskiptareglur.  
• Temji sér virðingu fyrir ólíkum trúarbrögðum og lífsviðhorfum.  
• Hafi þekkingu á uppruna, sögu og útbreiðslu helstu trúarbragða heims með 

sérstakri áherslu á hindúatrú og búddhatrú.  
• Þekki valda þætti, svo sem guðshús, helgistaði, tákn, hátíðir og siði.  

 
Kennsluefni 

 
� Kristinfræði: Upprisan og lífið.  
� Hindúatrú – Guð í mörgum myndum.  
� Búddatrú – Leiðin til nirvana.  
� Vinnubækur, myndbönd.  

 
Sögurammar og vefir 

�  
Námsmat 

 
� Vinnubækur og virkni í tímum. 
� Skriflegt námsmat í janúar og í maí, einkunn og umsögn.  

  
 

 


