
 

 
Fag: Textílmennt 
Bekkur 5 og 6 ára 
Námsefni: Þæfing, í saumur og klipping, efni af veraldarvef, MMS  
Kennarar: Hlín Ólafsdóttir 
 
 

Kennsluáætlun skólaárið 2020 – 2021  

Vika  Viðfangsefni Kennsluaðferðir  Verkefni Hæfniviðmið Námsmat  

 - - - - - 

 - - - - - 

 - - - - - 

1. og 3. september Sokkabrúða/bangsi 
Þema: Ég sjálf og 
skólinn minn 

-Innlögn með kennara 
-Sýnikennsla með 
kennara 
-Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir 

Tími 1 
Sokkar skoðaðir, tillaga 
að brúðu teiknuð upp. 
Lögð áhersla á 
persónusköpun. Hvaða 
kosti hefur brúðan mín, 
er hún kannski ég sjálf? 
Augu, munnur, hár og 
skraut útbúin úr 
filtefni, tölum og 
pallíettum. 
Tími 2 
Haldið áfram að útbúa 
sokkabrúður. 
 

-vinni með eigin 
hugmyndir á 
fjölbreyttan hátt  
-noti einfaldar aðferðir 
textíl-greinarinnar í 
skapandi vinnuferli 
 

Kennaramat 
Sýnimöppur frá þema 
 

8. og 10. september Útsaumur/bókamerki 
Þema: Ég sjálf og 
skólinn minn 

-Innlögn með kennara 
-Sýnikennsla með 
kennara 
-Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir 

Tími 3 
Saumað í bókamerki. 
Fræðsla um útsaum, 
nálar, þráð/þræði og 
jafa. Börnin fá jafa til 
að sauma í ásamt nál 
og þráð. Sauma ramma 

-Þjálfist í að sauma 
þræðispor 
-Þjálfist í að klippa 
-Þjálfist í að nota flatt 
form 
-Geri sér grein fyrir 
notagildi efna og fái 

Kennaramat 
Sýnimöppur frá þema 
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með þræðispori (eða 
annað eftir getu) 
kringum jafann.   
Tími 4 
Haldið áfram að sauma 
í bókamerki. 
Hvíldarverkefni: Dúskur 

innsýn í hvernig 
textílverk verður til á 
einfaldan hátt.   

15. og 17. september Efni litað/puttaprjón 
Þema: Ég sjálf og 
skólinn minn 

-Innlögn með kennara 
-Sýnikennsla með 
kennara 
-Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir 

Tími 5 
Tie dye á efni: Doppur 
litaðar á efni með 
festitúss. Vatn látið 
dropa á efnið og úr 
verður tie dye áferð. 
Tími 6 
Tie dye verkefni skreytt 
með tölum, önnur 
verkefni kláruð. 
Puttaprjón kynnt fyrir 
þeim sem hafa lokið 
öllum verkefnum. 

-þjálfist í að lita efni og 
gera mynstur  
- fái innsýn í hvernig 
textílverk verður til á 
einfaldan hátt.   

Kennaramat 
Sýnimöppur frá þema 
 

22 og 24. september Klippa út 
Útsaumur 
Þema: Ég sjálf og 
skólinn minn 

-Innlögn með kennara 
-Sýnikennsla með 
kennara 
-Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir 

Tími 1 
Sokkar skoðaðir, tillaga 
að brúðu teiknuð upp. 
Lögð áhersla á 
persónusköpun. Hvaða 
kosti hefur brúðan mín, 

-vinni með eigin 
hugmyndir á 
fjölbreyttan hátt  
-noti einfaldar aðferðir 
textíl-greinarinnar í 
skapandi vinnuferli 

Kennaramat 
Sýnimöppur frá þema 
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er hún kannski ég sjálf? 
Augu, munnur, hár og 
skraut útbúin úr 
filtefni, tölum og 
pallíettum. 
Tími 2 
Haldið áfram að útbúa 
sokkabrúður. 
 

 

29. september og  
1. október 

Þema: Árstíðir, veður 
og vindar 

-Innlögn með kennara 
-Sýnikennsla með 
kennara 
-Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir 

Tími 3 
Saumað í bókamerki. 
Fræðsla um útsaum, 
nálar, þráð/þræði og 
jafa. Börnin fá jafa til 
að sauma í ásamt nál 
og þráð. Sauma ramma 
með þræðispori (eða 
annað eftir getu) 
kringum jafann.   
Tími 4 
Haldið áfram að sauma 
í bókamerki. 
Hvíldarverkefni: Dúskur 

-Þjálfist í að sauma 
þræðispor 
-Þjálfist í að klippa 
-Þjálfist í að nota flatt 
form 
-Geri sér grein fyrir 
notagildi efna og fái 
innsýn í hvernig 
textílverk verður til á 
einfaldan hátt.   

Kennaramat 
Sýnimöppur frá þema 
 

6. og 8. október Þema: Árstíðir, veður 
og vindar 

-Innlögn með kennara 
-Sýnikennsla með 
kennara 

Tími  
Tie dye á efni: Doppur 
litaðar á efni með 

-þjálfist í að lita efni og 
gera mynstur  

Kennaramat 
Sýnimöppur frá þema 
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-Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir 

festitúss. Vatn látið 
dropa á efnið og úr 
verður tie dye áferð. 
Tími 6 
Tie dye verkefni skreytt 
með tölum, önnur 
verkefni kláruð. 
Puttaprjón kynnt fyrir 
þeim sem hafa lokið 
öllum verkefnum. 

- fái innsýn í hvernig 
textílverk verður til á 
einfaldan hátt.   

13. og 15. október Þema: Árstíðir, veður 
og vindar 

-Innlögn með kennara 
-Sýnikennsla með 
kennara 
-Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir 

Tími 1 
Sokkar skoðaðir, tillaga 
að brúðu teiknuð upp. 
Lögð áhersla á 
persónusköpun. Hvaða 
kosti hefur brúðan mín, 
er hún kannski ég sjálf? 
Augu, munnur, hár og 
skraut útbúin úr 
filtefni, tölum og 
pallíettum. 
Tími 2 
Haldið áfram að útbúa 
sokkabrúður. 
 

-vinni með eigin 
hugmyndir á 
fjölbreyttan hátt  
-noti einfaldar aðferðir 
textíl-greinarinnar í 
skapandi vinnuferli 
 

Kennaramat 
Sýnimöppur frá þema 
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20. október 
22. október (vetrarfrí) 

Þema: Árstíðir, veður 
og vindar 

-Innlögn með kennara 
-Sýnikennsla með 
kennara 
-Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir 

Tími 3 
Saumað í bókamerki. 
Fræðsla um útsaum, 
nálar, þráð/þræði og 
jafa. Börnin fá jafa til 
að sauma í ásamt nál 
og þráð. Sauma ramma 
með þræðispori (eða 
annað eftir getu) 
kringum jafann.   
 

-Þjálfist í að sauma 
þræðispor 
-Þjálfist í að klippa 
-Þjálfist í að nota flatt 
form 
 

Kennaramat 
Sýnimöppur frá þema 
 

27. og 29. október Þema: Árstíðir, veður 
og vindar 

-Innlögn með kennara 
-Sýnikennsla með 
kennara 
-Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir 

Tími 4 
Haldið áfram að sauma 
í bókamerki. 
Hvíldarverkefni: Dúskur 
Tími 5 
Tie dye á efni: Doppur 
litaðar á efni með 
festitúss. Vatn látið 
dropa á efnið og úr 
verður tie dye áferð. 
þeim sem hafa lokið 
öllum verkefnum. 

-Geri sér grein fyrir 
notagildi efna og fái 
innsýn í hvernig 
textílverk verður til á 
einfaldan hátt.   
-þjálfist í að klippa 
-þjálfist í að vinna með 
flatt form. 
-þjálfast í útsaum  
 

Kennaramat 
Sýnimöppur frá þema 
 

3. og 5. nóvember Þema: Árstíðir, veður 
og vindar 

-Innlögn með kennara 
-Sýnikennsla með 
kennara 

Tími 6 
Tie dye verkefni skreytt 
með tölum, önnur 

-þjálfist í að lita efni og 
gera mynstur  

Kennaramat 
Sýnimöppur frá þema 
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-Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir 

verkefni kláruð. 
Puttaprjón kynnt fyrir 
Tími 1 
Sokkar skoðaðir, tillaga 
að brúðu teiknuð upp. 
Lögð áhersla á 
persónusköpun. Hvaða 
kosti hefur brúðan mín, 
er hún kannski ég sjálf? 
Augu, munnur, hár og 
skraut útbúin úr 
filtefni, tölum og 
pallíettum. 
 

- fái innsýn í hvernig 
textílverk verður til á 
einfaldan hátt.   

10. og 12. nóvember Þema: Risaeðlur -Innlögn með kennara 
-Sýnikennsla með 
kennara 
-Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir 

Tími 2 
Haldið áfram að útbúa 
sokkabrúður. 
Tími 3 
Saumað í bókamerki. 
Fræðsla um útsaum, 
nálar, þráð/þræði og 
jafa. Börnin fá jafa til 
að sauma í ásamt nál 
og þráð. Sauma ramma 
með þræðispori (eða 

 Kennaramat 
Sýnimöppur frá þema 
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annað eftir getu) 
kringum jafann 

17. og 19. nóvember Þema: Risaeðlur -Innlögn með kennara 
-Sýnikennsla með 
kennara 
-Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir 

Tími 4 
Haldið áfram að sauma 
í bókamerki. 
Hvíldarverkefni: Dúskur 
Tími 5 
Tie dye á efni: Doppur 
litaðar á efni með 
festitúss. Vatn látið 
dropa á efnið og úr 
verður tie dye áferð. 
þeim sem hafa lokið 
öllum verkefnum. 

-vinni með eigin 
hugmyndir á 
fjölbreyttan hátt  
-noti einfaldar aðferðir 
textíl-greinarinnar í 
skapandi vinnuferli 
 

Kennaramat 
Sýnimöppur frá þema 
 

24. og 26. nóvember Þema: Risaeðlur -Innlögn með kennara 
-Sýnikennsla með 
kennara 
-Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir 

Tími 6 
Tie dye verkefni skreytt 
með tölum, önnur 
verkefni kláruð. 
Puttaprjón kynnt fyrir 
þeim sem hafa lokið 
öllum verkefnum. 
Tími 1 
Sokkar skoðaðir, tillaga 
að brúðu teiknuð upp. 
Lögð áhersla á 
persónusköpun. Hvaða 

-Þjálfist í að sauma 
þræðispor 
-Þjálfist í að klippa 
-Þjálfist í að nota flatt 
form 
-Geri sér grein fyrir 
notagildi efna og fái 
innsýn í hvernig 
textílverk verður til á 
einfaldan hátt.   

Kennaramat 
Sýnimöppur frá þema 
 



 

 
Fag: Textílmennt 
Bekkur 5 og 6 ára 
Námsefni: Þæfing, í saumur og klipping, efni af veraldarvef, MMS  
Kennarar: Hlín Ólafsdóttir 
 
 

Kennsluáætlun skólaárið 2020 – 2021  

kosti hefur brúðan mín, 
er hún kannski ég sjálf? 
Augu, munnur, hár og 
skraut útbúin úr 
filtefni, tölum og 
pallíettum. 

1. og 3. desember Þema: Risaeðlur -Innlögn með kennara 
-Sýnikennsla með 
kennara 
-Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir 

Tími 2 
Haldið áfram að útbúa 
sokkabrúður. 
Tími 3 
Saumað í bókamerki. 
Fræðsla um útsaum, 
nálar, þráð/þræði og 
jafa. Börnin fá jafa til 
að sauma í ásamt nál 
og þráð. Sauma ramma 
með þræðispori (eða 
annað eftir getu) 
kringum jafann.   

-þjálfist í að suma 
þræðispor 
-þjálfist í að sauma 
þræðispor eftir munstri 
 

Kennaramat 
Sýnimöppur frá þema 
 

8. og 10. desember Þema: Risaeðlur -Innlögn með kennara 
-Sýnikennsla með 
kennara 
-Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir 

Tími 4 
Haldið áfram að sauma 
í bókamerki. 
Hvíldarverkefni: Dúskur 
Tími 5 
Tie dye á efni: Doppur 
litaðar á efni með 

-þjálfist í að klippa 
-þjálfist í að vinna með 
flatt form. 
-þjálfast í útsaum  
 

Kennaramat 
Sýnimöppur frá þema 
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festitúss. Vatn látið 
dropa á efnið og úr 
verður tie dye áferð. 

15. desember Þema: Risaeðlur -Innlögn með kennara 
-Sýnikennsla með 
kennara 
-Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir 

Tími 6 
Tie dye verkefni skreytt 
með tölum, önnur 
verkefni kláruð. 
Puttaprjón kynnt fyrir 
þeim sem hafa lokið 
öllum verkefnum. 

- Kennaramat 
Sýnimöppur frá þema 
 

 - - - - - 

 - - - - - 

 - - - - - 

 - - - - - 

 - - - - - 

 - - - - - 

      

 


