
 

 

Kennsluáætlun Hönnun og smíðar  4.-6. bekkur                                                                                                              
Haust 2018 

 

Tímabil: 23. ágúst – 15. október  

Kennari: Guðrún Ásta Þrastardóttir 

Markmið haustannar: 

• Útskýrt og sýnt vinnuferli sem felur í sér þróun frá hugmynd til afurðar 

• Tekið tillit til annarra í hópavinnu og sýnt frumkvæði 

• Haft sjálfbærni að leiðarljósi í vinnu sinni 

• Fjallað á einfaldan hátt um þætti sem snerta menningu í tenglsum við verkefni sín 

• Sýnt ábyrga og örugga umgengni við vinnu og frágang á vinnusvæði 

• Útskýrt hugmyndir sínar með því að rissa upp (málsetta) vinnuteikningu 

• Lesið einfalda teikningu og smíðað eftir henni 

• Gert grein fyrir hvort efni séu hættuleg og hvernig hægt er að endurnýta og flokka efni sem 

fellur til í smíðastofunni 

• Útskýrt rétta vinnustellingar og valið viðeigandi hlífðarbúnað 

 

Kennsluaðferðir og námsgögn:  

Samkennsla árganga er í 4. til 6. bekk og vinna þeir að sameiginlegum verkefnum þar sem leitast er 

við að koma til móts við nemendur með verkefni við hæfi. Áhersla verður lögð á að nemendur vinni 

bæði sjálfstætt við einstaklingsverkefni og fái einnig að takst á við að vinna að stóru verkefni með 

öðrum í hóp. Lögð verður áhersla á að auka þekkingu á þeim efnivið sem unnið er með og færni í 

notkun verkfæra. Lögð verður áhersla á að efla skilning nemenda á tenglsum manns og umhverfis 

með samþættingu í smíðakennslu, náttúrufræði og útikennslu þar sem lögð verður meðal annars 

áhersla á umhverfisvitund og umhverfisvernd með fjölbreyttum hætti. Þannig er nemandi meðal 

annars vakinn til umhugsunar um notkun efnis í nærumhverfi sínu, nýti þann efnivið sem er við 

hendina á skólasvæðinu og stuðli þannig að sjálfbærni.  

Notast verður við efni úr nærumhverfi skólans, áhöld og tæki smíðastofunnar.  

 

Námsmat: 

Haustönn:  Leiðsagnarmat og sjálfsmat  

Vorönn: Leiðsagnarmat og sjálfsmat  

 

Tímab
il 

Tíma
r 

Námsefni Viðfangsefni Kennsluaðferð, 
vinnubrögð 

Annað 



27.8 -
31.8 

1 Útisvæði og 
smíðastofa 

Kynning á námsefni 
vetrarins og 
smíðastofunni. 
Sjálfbærni og 
endurvinnsla. Fræða 
nemendur um 
sjálfbærni og 
endurvinnslu í 
tenglsum við hönnun 
og smíði, mikilvægi 
þess að nýta gamla 
hluti eða efnivið úr 
náttúrunni til þess að 
lengja líftíma þeirra 
og nýta það sem er til 
staðar.  

Útlistunarkennsl
a, útikennsla og 
samræður.  

 

3.9 –  
7.9 

1 Útskorinn 
gögnustafur: Stórar 
trjágreinar, 
tálguhnífur, garn, 
málning, penslar, 
brennipenni 

Útskorin 
gögngustafur. Tálga 
mynstur eða stafi í 
börkinn.  

Sýnikennsla. 
Kenna helstu 
handbrögð í 
tálgun og 
útskurði með 
tálgunarhníf.  

Ræða um 
mikilvægi 
þess að virða 
reglur með 
tálgunarhnífin
n.  

10.9-
14.9 

1 Útskorinn 
gögnustafur: Stórar 
trjágreinar, 
tálguhnífur, garn, 
málning, penslar, 
brennipenni 

Útskorin 
gögngustafur. Tálga 
mynstur eða stafi í 
börkinn.  

Sýnikennsla. 
Kenna helstu 
handbrögð í 
tálgun og 
útskurði með 
tálgunarhníf.  

Ræða um 
mikilvægi 
þess að virða 
reglur með 
tálgunarhnífin
n.  

17.9-
21.9 

1 Frjáls tími: 
nemendur nota 
ímyndunaraflið og 
nýta afganga í 
smíðastofunni við að 
búa til frjálst 
verkefni, nýta það 
sem er til staðar.  

Frjáls tími: nemendur 
nota ímyndunaraflið 
og nýta afganga í 
smíðastofunni við að 
búa til frjálst verkefni, 
nýta það sem er til 
staðar.  

Lögð er áhersla 
á rétta beitingu 
verkfæra, góða 
nýtingu efnis og 
að öryggisþættir 
sé hafðir í 
heiðri.  

 

24.9-
28.9 

1 Frjáls tími: 
nemendur nota 
ímyndunaraflið og 
nýta afganga í 
smíðastofunni við að 
búa til frjálst 
verkefni, nýta það 
sem er til staðar.  

Frjáls tími: nemendur 
nota ímyndunaraflið 
og nýta afganga í 
smíðastofunni við að 
búa til frjálst verkefni, 
nýta það sem er til 
staðar.  

Lögð er áhersla 
á rétta beitingu 
verkfæra, góða 
nýtingu efnis og 
að öryggisþættir 
sé hafðir í 
heiðri.  

 

1.10-
5.10 

1 Útisvæði: Smíða 
bekki á útisvæði 
skólans, úr því efni 
sem er til staðar.   

Útisvæði: Smíða 
bekki á útisvæði 
skólans, úr því efni 
sem er til staðar.   

Lögð er áhersla 
á rétta beitingu 
verkfæra, góða 
nýtingu efnis og 
að öryggisþættir 
sé hafðir í 
heiðri.  

 



8.10-
12.10 

1 Útisvæði: Smíða 
bekki á útisvæði 
skólans, úr því efni 
sem er til staðar.   

Útisvæði: Smíða 
bekki á útisvæði 
skólans, úr því efni 
sem er til staðar.   

Lögð er áhersla 
á rétta beitingu 
verkfæra, góða 
nýtingu efnis og 
að öryggisþættir 
sé hafðir í 
heiðri.  

 

15.10-
19.10 

1 Útisvæði: Smíða 
bekki á útisvæði 
skólans, úr því efni 
sem er til staðar.   

Útisvæði: Smíða 
bekki á útisvæði 
skólans, úr því efni 
sem er til staðar.   

Lögð er áhersla 
á rétta beitingu 
verkfæra, góða 
nýtingu efnis og 
að öryggisþættir 
sé hafðir í 
heiðri.  

 

22.10-
26.10 

1 Skylduverkefni: Búa 
til kistil úr mdf með 
lok á lömum.  

Skylduverkefni: Búa 
til kistil. Nemendum 
leiðbeint um 
fyrirhugað verkefni , 
jafnframt með 
innlögn sem 
verklegari 
sýnikennslu.  

Lögð er áhersla 
á rétta beitingu 
verkfæra, góða 
nýtingu efnis og 
að öryggisþættir 
sé hafðir í 
heiðri.  

 

29.10-
2.11 

1 Skylduverkefni: Búa 
til kistil úr mdf með 
lok á lömum.  

Skylduverkefni: Búa 
til kistil. Nemendum 
leiðbeint um 
fyrirhugað verkefni , 
jafnframt með 
innlögn sem 
verklegari 
sýnikennslu.  

Lögð er áhersla 
á rétta beitingu 
verkfæra, góða 
nýtingu efnis og 
að öryggisþættir 
sé hafðir í 
heiðri.  

 

5.11-
9.11 

1 Skylduverkefni: Búa 
til kistil úr mdf með 
lok á lömum.  

Skylduverkefni: Búa 
til kistil. Nemendum 
leiðbeint um 
fyrirhugað verkefni , 
jafnframt með 
innlögn sem 
verklegari 
sýnikennslu.  

Lögð er áhersla 
á rétta beitingu 
verkfæra, góða 
nýtingu efnis og 
að öryggisþættir 
sé hafðir í 
heiðri.  

 

12.11-
16.11 

1 Skylduverkefni: Búa 
til kistil úr mdf með 
lok á lömum.  

Skylduverkefni: Búa 
til kistil. Nemendum 
leiðbeint um 
fyrirhugað verkefni , 
jafnframt með 
innlögn sem 
verklegari 
sýnikennslu.  

  

19.11-
23.11 

1 Slímhönnun  Nemenndur fá að 
hanna slím og vinna 
með það í tímanum  

Lögð er áhersla 
á rétta beitingu 
verkfæra, góða 
nýtingu efnis og 
að öryggisþættir 

 



sé hafðir í 
heiðri.  

26.11-
30.11 

1 Jólagjafaundirbúnin
gur 

Jólagjafaundirbúning
ur: Nemendur fá að 
búa til jólagjafir með 
aðstoð kennara.  

Lögð er áhersla 
á rétta beitingu 
verkfæra, góða 
nýtingu efnis og 
að öryggisþættir 
sé hafðir í 
heiðri.  

 

3.12-
7.12 

1 Jólagjafaundirbúnin
gur 

Jólagjafaundirbúning
ur 

Lögð er áhersla 
á rétta beitingu 
verkfæra, góða 
nýtingu efnis og 
að öryggisþættir 
sé hafðir í 
heiðri.  

 

10.12-
14.12 

1 Jólaþema Jólaþema   

 

 


