
 
 
 
 

Kennsluáætlun  

Haust 2017 

Bekkur:  1.-2.bekkur 

Námsgrein:  Hönnun og smíði 

Fjöldi kennslustunda:  6 kennslustundir í 3 vikna lotum 

Kennari/kennarar:  Bjarnveig Sigurborg Jakobsdóttir 

Áfangalýsing 
 

 
Kennsluaðferðir:  
Lögð er áhersla á sjálfstæð og skapandi vinnubrögð og notkun á mismunandi efni  
Sýnikennsla 
Sjálfstæð skapandi viðfangsefni 
Hópvinnubrögð 
Verklegar æfingar 
Námsmat:  
Námsmat er fjölbreytt og í samræmi við kennslutilhögun 
Leiðsagnarmat 
Símat  
Hæfniviðmið 
 
 

Kennari áskilur sér rétt til að breyta kennsluáætlun án fyrirvara. 
 

 



 
 
 
 

Vika Dagur Viðfangsefni Hæfniviðmið Námsmat 

 
1. vika 

Mánudagur Nemendur kynnast 
smíðastofunni og farið verður yfir 
reglur og öryggisatriði. Verkefnið 
skórinn minn verður kynnt fyrir 
nemendum. 
Hringekja – nemendur kynnast 
þeim verkærum sem nota á í 
verkefninu skórinn minn. 

 
 

 Valið og notað nokkur verkfæri sem 
hæfa viðfangsefni á öruggan hátt. 

 Unnið verkefni frá hugmynd að 
fullunnum hlut með áherslu á form 
og útlit. 

 Sýnt góða nýtingu þeirra efna sem 
unnið er með. 

 Beitt líkamanum rétt við vinnu sína 
og sýnt rétta notkun hlífðarbúnaðar. 

 Gengið vel um smíðastofuna, 
verkefnin sín og annara. 

 Gengið frá eftir vinnu sína. 

 Lagt mat á eigin verk. 

 
 
Leiðsagnarmat  
Símat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Miðvikudagur Skórinn minn – Nemendur vinna 
í sameiningu og sjálfstætt að 
verkefninu. Nemendur búa til 
sinn eigin skó með þeim 
verkfærum og efni sem henta 
verkefni og aldri.  

 
2. vika 

Mánudagur Skórinn minn 

 Miðvikudagur Skórinn minn 

 
3. vika 

Mánudagur Skórinn minn 

 Miðvikudagur Skórinn minn 
 

  



 
 
 
 

Kennsluáætlun  

Vor 2018 

Bekkur:  1.-2.bekkur 

Námsgrein:  Hönnun og smíði 

Fjöldi kennslustunda:  6 kennslustundir í 3 vikna lotum 

Kennari/kennarar:  Bjarnveig Sigurborg Jakobsdóttir 

Áfangalýsing 
 

 
Kennsluaðferðir: 
Lögð er áhersla á sjálfstæð og skapandi vinnubrögð og notkun á mismunandi efni.  
Sýnikennsla 
Sjálfstæð skapandi viðfangsefni 
Hópvinnubrögð 
Verklegar æfingar 
Námsmat:  
Námsmat er fjölbreytt og í samræmi við kennslutilhögun.  
Leiðsagnarmat 
Símat  
Hæfniviðmið 
 
 

Kennari áskilur sér rétt til að breyta kennsluáætlun án fyrirvara. 
 

  



 
 
 
 

Vika Dagur Viðfangsefni Hæfniviðmið Námsmat 

 
1. vika 

Mánudagur Farið yfir reglur og öryggisatriði í 
smíðastofunni. 
Verkefnið kynnt fyrir nemendum. 
Þrívíddarmynd tengd þema – Nemendur 
gera vinnuteikningu sem þeir vinna 
verkefnið svo eftir með þeim verkfærum 
og efni sem henta verkefni og aldri.  
 

 

 Valið og notað nokkur 
verkfæri sem hæfa 
viðfangsefni á öruggan hátt.  

 Dregið enfalda skissu og 
tvívíða teikningu til þess að 
útskýra hugmyndir sýnar. 

 Unnið verkefni frá hugmynd 
að fullunnum hlut með 
áherslu á form og útlit. 

 Framkvæmt einfaldar 
samtengingar. 

 Sýnt góða nýtingu þeirra efna 
sem unnið er með. 

 Beitt líkamanum rétt við vinnu 
sína og sýnt rétta notkun 
hlífðarbúnaðar. 

 Gengið vel um smíðastofuna, 
verkefnin sín og annara. 

 Gengið frá eftir vinnu sína, 

 Lagt mat á eigin verk. 

 
Leiðsagnarmat  
Símat 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Miðvikudagur Þrívíddarmynd tengd þema. 

 
2. vika 

Mánudagur Þrívíddarmynd tengd þema. 

 Miðvikudagur Þrívíddarmynd tengd þema. 

 
3. vika 

Mánudagur Þrívíddarmynd tengd þema. 

 Miðvikudagur Hringekja – frjáls verkefni.   

 


