
 
 

Kennsluáætlun  Smíði 4. – 5. bekkur 
 

Markmið: 

Markmið námsins er fyrst og fremst að gera nemendur sjálfstæða í verki, stuðla að 

vinnugleði og virðingu fyrir vinnu, þjálfa einbeitingu, iðjusemi og verkfærni. Í hönnun og 

smíði er áhersla lögð á að nemandinn verði sjálfstæður í verki og öðlist færni í að smíða hluti 

með fjölbreyttum efnum, verkfærum og tækni. 

Kennsluaðferðir: 

Innlögn, sýnikennsla, samvinna, einstaklingsmiðuð handleiðsla, myndbönd, bækur og fleira. 

Kennslubækur /efni: 

                Bók um tálgun  

 Netið  

 Ljósrit 
 

Námsmat vorannar: 

 Vinnusemi 

 Verkefni (Bréfahnífur, veflistaverk, skjóðuspil). 

 Aukaverkefni  
 

Metanleg hæfniviðmið:   

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

Unnið verkefni frá hugmyndum að fullunnum hlut með áherslum á form og útlit. 

Valið efni út frá umhverfissjónarmiðum og sagt frá kostum þess að nota efni úr nærumhverfi. 

Sýnt góða nýtingu þeirra efna sem unnið er með. 

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

 

Tímabil Námsþáttur Námsefni/verkefni/námsmat: Metanleg hæfniviðmið. Metanlegt 
hæfniviðmið 

3 – 12. jan 
 

Notagildi 
verkfæra og 
vinnuöryggi. 

Kynning á námsefni og 
verkefni annar. Vinnublöð um 
verkfæri. 

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

6. uppbrotsdagur 

13-19. jan 
 

Líkamsbeiting.  
Hönnun. 
Tálga. 

Kennsla í vinnulagi. 
Byrjum á 1. verkefni 
annarinnar. 

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

 

20-26. jan 
 

Hönnun. 
Tálga. 

Horfa á myndband. Teikna 
bréfahníf, klippa út og byrja að 
tálga. 

Unnið verkefni frá 
hugmyndum að fullunnum 
hlut með áherslum á form 
og útlit. 
 

 

27-2. feb 
 

Tálga. Tálga bréfahníf. Valið efni út frá 
umhverfissjónarmiðum og 
sagt frá kostum þess að 
nota efni úr nærumhverfi. 

 



 
 

 

3.-9. Feb 
 

Tálga. Tálga bréfahníf. Valið efni út frá 
umhverfissjónarmiðum og 
sagt frá kostum þess að 
nota efni úr nærumhverfi. 
 

3 og 4.  vetrarleyfi, 
5. starfsdagur 

10 –16. feb 
 

Tálga og slípa. Tálga og slípa bréfahníf. Valið efni út frá 
umhverfissjónarmiðum og 
sagt frá kostum þess að 
nota efni úr nærumhverfi. 
 

 

17-23.feb 
 

Slípa og bera 
á. 

Klára að slípa og bera á 
(mála). 

Valið efni út frá 
umhverfissjónarmiðum og 
sagt frá kostum þess að 
nota efni úr nærumhverfi. 
 

 

24-1 mars 
 

Hönnun og 
teikning. 

Hanna mynd til að vefa og 
teikna upp. 

Unnið verkefni frá 
hugmyndum að fullunnum 
hlut með áherslum á form 
og útlit. 
 

26. öskudagur 
kennsla til 12. 28. 
foreldraviðtöl 

2-8 mars 
 

Mæla, saga og 
yfirfara 
teikningu. 

Undirbúa spýtu fyrir vef 
listarverk. Slípa og bera á. 

Unnið verkefni frá 
hugmyndum að fullunnum 
hlut með áherslum á form 
og útlit. Valið og notað 
nokkur verkfæri sem hæfa 
viðfangsefni á öruggan hátt. 
 
 

 

9.-15 mars 
 

Negla. Byrja að negla myndina. Unnið verkefni frá 
hugmyndum að fullunnum 
hlut með áherslum á form 
og útlit. Valið og notað 
nokkur verkfæri sem hæfa 
viðfangsefni á öruggan hátt. 
 
 

10 – 12   
samræmd próf 9.b 

16-22 
mars 
 

Negna og 
vefa. 

Klára að neglna og byrja að 
vefa mynd. 

Unnið verkefni frá 
hugmyndum að fullunnum 
hlut með áherslum á form 
og útlit. Valið og notað 
nokkur verkfæri sem hæfa 
viðfangsefni á öruggan hátt. 
 
 

 

23-29 
mars 
 

Vefa. Vefa mynd. Unnið verkefni frá 
hugmyndum að fullunnum 
hlut með áherslum á form 
og útlit. Valið og notað 
nokkur verkfæri sem hæfa 
viðfangsefni á öruggan hátt. 
 

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



 
 

 

30-5 april 
 

Vefa. Vefa mynd. Unnið verkefni frá 
hugmyndum að fullunnum 
hlut með áherslum á form 
og útlit. Valið og notað 
nokkur verkfæri sem hæfa 
viðfangsefni á öruggan hátt. 
 
 

 

6-12 apríl 
 

   Páskafrí alla 
vikuna 

13- 19 
apríl 
 

Vefa. Vefa mynd. Unnið verkefni frá 
hugmyndum að fullunnum 
hlut með áherslum á form 
og útlit. Valið og notað 
nokkur verkfæri sem hæfa 
viðfangsefni á öruggan hátt. 
 
 

13. páskafrí, 14 
starfsdagur  

20-26 apríl 
 

Frágangur. Ganga frá vef verkefni. Unnið verkefni frá 
hugmyndum að fullunnum 
hlut með áherslum á form 
og útlit. 
 

23. 
sumardagurinn 
fyrsti 

27-3 maí 
 

Teikna. Vinna 
með leður. 

Skjóðuspil. Teikna og klippa út 
poka. Gera göt og setja bönd 
í. 

Valið efni út frá 
umhverfissjónarmiðum og 
sagt frá kostum þess að 
nota efni úr nærumhverfi. 
Sýnt góða nýtingu þeirra 
efna sem unnið er með. 
 
 

 

4-10 maí 
 

Hönnun. Saga 
og slípa. 

Hanna spilakarla. Saga 
greinar og slípa. 

Valið efni út frá 
umhverfissjónarmiðum og 
sagt frá kostum þess að 
nota efni úr nærumhverfi. 
Sýnt góða nýtingu þeirra 
efna sem unnið er með. 
 
 

4. foreldraviðtöl 

11-17 maí 
 

Brenna. Bera 
á.  

Brenna tákn á og bera á. Valið efni út frá 
umhverfissjónarmiðum og 
sagt frá kostum þess að 
nota efni úr nærumhverfi. 
Sýnt góða nýtingu þeirra 
efna sem unnið er með. 
 
 

 

18-24 maí 
 

Frágangur. Frágangur og eða 
aukaverkefni. 

Valið efni út frá 
umhverfissjónarmiðum og 
sagt frá kostum þess að 
nota efni úr nærumhverfi. 

21. 
uppstigningadagur 



 
 

Sýnt góða nýtingu þeirra 
efna sem unnið er með. 
 
 

25-31 maí 
 

Frágangur. Frágangur og eða 
aukaverkefni. 

Valið efni út frá 
umhverfissjónarmiðum og 
sagt frá kostum þess að 
nota efni úr nærumhverfi. 
Sýnt góða nýtingu þeirra 
efna sem unnið er með. 
 
 

 

1 -7 júní    1.annar í 
hvítasunnu 
 
 

 
Skólaslit  5. Júní kl. 18 

 
 

 

 


