
 

Fag: Einingakubbar 
Bekkur 5 og 6 ára 
Námsefni: Einingakubbar 
Kennarar: Kristjana Steinþórsdóttir 
 

Vika Viðfangsefni/Markmið Kennsluaðferðir verkefni Hæfniviðmið Námsmat 

Vika 1 Að efla þekkingu barnanna 
á hugtökum og eiginleikum 
kubbana. 
Að börnin geti flokkað 
einingakubba  eftir 
eiginleikum þeirra. 
Þema: „Ég og Skólinn 
minn“ 
Börnin ákveða hvað  og 
hvernig þau ætla að byggja 
og hverjir ætla að vinna 
saman.  

Umræður um þema og 
eiginleika kubbanna.  
 
 
Hópnum skipt niður á 
svæði á sviðinu. 

Að efla samvinnu og 
samskipti barnanna. 
Þau teikna mynd af 
viðfangsefninu. 
Byggingar látnar standa 
og börnin beðin um að 
laga til í kringum sínar 
byggingar og ganga frá 
þeim kubbum sem ekki er 
verið að nota. 

Að börnin ráði við flóknari 
byggingar sem krefjast 
úthugsaðra lausna um rými 
og form. 
Að börnin öðlist 
sveigjanleika í hugsun sinni 
um formið. 
 
 

Símat og sjálfsmat í 
lok verkefnisins. 

      

Vika 2 Að efla þekkingu barnanna 
á hugtökum og eiginleikum 
kubbana. 
Að börnin geti flokkað 
einingakubba  eftir 
eiginleikum þeirra. 
Þema: „Ég og skólinn minn“ 
Hóparnir vinna áfram með 
sínar byggingar.  
 

Umræða um þema.   Að 
kennarinn  spyrji opinna 
spurninga sem hvetur 
börnin áfram. Ýti undir 
framfarir  þeirra í 
orðræðu og skilning um 
eiginleika formanna..   

Að efla samvinnu og 
samskipti barnanna. 
Umræður um eiginleika 
kubbana, hvernig er best 
að útfæra bygginguna. 
Hvað með undirstöður. 
Byggingar látnar standa 
og börnin beðin um að 
laga til í kringum sínar 
byggingar og ganga frá 

Að börnin ráði við flóknari 
byggingar sem krefjast 
úthugsaðra lausna um rými 
og form. 
Að börnin öðlist 
sveigjanleika í hugsun sinni 
um formið. 
 

Símat og sjálfsmat í 
lok verkefnisins. 



 

þeim kubbum sem ekki er 
verið að nota. 
 

Vika Viðfangsefni/Markmið Kennsluaðferðir verkefni Hæfniviðmið Námsmat 

Vika 3 Að efla þekkingu barnanna 
á hugtökum og eiginleikum 
kubbana. 
Að börnin geti flokkað 
einingakubba  eftir 
eiginleikum þeirra. 
 
Þema: „Ég og skólinn minn“ 
Hóparnir vinna áfram með 
sínar byggingar.  
 

Umræða um þema.   Að 
kennarinn  spyrji opinna 
spurninga sem hvetur 
börnin áfram. 
Ýti undir framfarir  
þeirra í orðræðu og 
skilning um eiginleika 
formanna.  

Að efla samvinnu og 
samskipti barnanna. 
Halda áfram að byggja og 
útfæra. 
Byggingar látnar standa 
og börnin beðin um að 
laga til í kringum sínar 
byggingar og ganga frá 
þeim kubbum sem ekki er 
verið að nota. 

Að börnin ráði við flóknari 
byggingar sem krefjast 
úthugsaðra lausna um rými 
og form. 
Að börnin öðlist 
sveigjanleika í hugsun sinni 
um formið. 
 

Símat og sjálfsmat í 
lok verkefnisins. 

      

Vika 4 Að efla þekkingu barnanna 
á hugtökum og eiginleikum 
kubbana. 
Að börnin geti flokkað 
einingakubba  eftir 
eiginleikum þeirra. 
 
 

Umræða um þema.     
Að kennarinn  spyrji 
opinna spurninga sem 
hvetur börnin áfram.     
Ýti undir framfarir  
þeirra í orðræðu og 
skilning um eiginleika 
formanna..   

Að efla samvinnu og 
samskipti barnanna. 
Flokka kubbana eftir 
lögun. Frágangur. 
 

Að börnin ráði við flóknari 
byggingar sem krefjast 
úthugsaðra lausna um rými 
og form. 
Að börnin öðlist 
sveigjanleika í hugsun sinni 
um formið. 
 
 
 
 
 
 

Símat og sjálfsmat í 
lok verkefnisins. 


