
 
 
 
 

Kennsluáætlun  

Haust 2018 

Bekkur: 2.bekkur 

Námsgrein:  Smíði og hönnun 

Fjöldi kennslustunda:  6 kennslustundir í 5.vikna lotum 

Kennari/kennarar:  Eiríkur Þór 

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  
Lykilhæfni og hæfniviðmið 
 
 

Kennari áskilur sér rétt til að breyta kennsluáætlun án fyrirvara. 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

Vika Dagur Viðfangsefni Hæfniviðmið Námsmat 

 
1. vika 

Mánudagur  
„Stafurinn minn“ 
Teikna stafinn sinn tvöfaldan á 
mdf plötu og saga hann út. 

 
 

 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 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Þriðjudagur/ 
Miðvikudagur 

2.bekkur – Saga stafinn út og 
pússa. 

 
2. vika 

Mánudagur 2.bekkur – Mála munstur á stafinn 
á aðra hliðina. 

 Þriðjudagur/ 
Miðvikudagur 

2.bekkur – Líma stafinn á langt 
blað og skrifa nafnið sitt og 
skreyta.  

 
3. vika 

Mánudagur 2.bekkur – „Kassaandlit“.Finna 
sér efni og búta til að raða á 
andlitið og líma. 

 Þriðjudagur/ 
Miðvikudagur 

 
Mála og skreyta Kassaandlitin.  

4.vika Mánudagur  
 

Kassaandlit áframhald.  

 Þriðjudagur/ 
miðvikudagur 

Klára kassaandlit. 

5.vika Mánudagur  
 

Klára andlit/frjáls verkefni  

 Þriðjudagur/ 
miðvikudagur 

Frjáls verkefni 

  



 
 
 
 

Kennsluáætlun  

Vor 2018 

Bekkur: 2.bekkur 

Námsgrein:  Smíði og hönnun 

Fjöldi kennslustunda:  6 kennslustundir í 5.vikna lotum 

Kennari/kennarar:  

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  
Lykilhæfni og hæfniviðmið 
                            

Kennari áskilur sér rétt til að breyta kennsluáætlun án fyrirvara. 
     

  



 
 
 
 

Vika Dagur Viðfangsefni Hæfniviðmið Námsmat 

 
1. vika 

Mánudagur  
„Blöðrubátur“. Teikna mynd af bát og 
teikna svo upp á plötu. 

 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 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Þriðjudagur/ 
miðvikudagur 

 
Saga hlutana út og pússa. 
 

 
2. vika 

Mánudagur  
Pússa og líma saman. Mála bátinn. 

 Þriðjudagur/ 
Miðvikudagur 
 

 
Frágangur á verkefni. 

 
3. vika 

Mánudagur  
Rallý keppni með bátana. 
Stutt aukaverkefni. 
 

 Þriðjudagur/ 
Miðvikudagur 
 

 
Verkefnið skórinn minn verður kynnt fyrir 
nemendum og verkærum sem nota á í 
verkefninu skórinn minn. 

 

4.vika Mánudagur Skórinn minn – Nemendur vinna  sjálfstætt 
að verkefninu. Nemendur búa til sinn eigin 
skó með þeim verkfærum og efni sem 
henta verkefni og aldri. 

 

 Þriðjudagur/ 
Miðvikudagur 

Skórinn minn.  

5.vika Mánudagur Skórinn minn. 
 

 

 Þriðjudagur/ 
Miðvikudagur 

Skórinn minn.  

 


