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Vika  Viðfangsefni Kennsluaðferðir  verkefni Hæfniviðmið Námsmat  

15.-18. ágúst Val smiðjur     

22.-25. ágúst Val smiðjur     

28. ágúst - 1. sept. Val smiðjur     

4. – 8. sept. Fuglar  Teikna uppáhalds 
fuglinn sinn og mála 
hann með vatnlitum. 
Vatnslitamála hreiður 
eða sól á 
snúningsborði. Verkin 
eru klippt út og límd á 
tré sem er sameiginlegt 
myndverk. 
 

Nemandi getur nýtt sér 
fjölbreyttan efnivið til 
sköpunar. Læri 
sjálfstæð vinnubrögð 
og samvinnu. 

Símat og myndir í 
möppu.  

11.-15. sept. Fuglar  Að teikna á spjaldtölvu. 
Læra að nota lög 
(Layers) í teikniforriti. 
 

Nemandi getur nýtt sér 
af öryggi margskonar 
tæknibúnað, 
hugbúnað, forrit og 
gögn á ábyrgan og 
skapandi hátt 
 

Símat og myndir í 
möppu. 

18.-22. sept. Fuglar  Leira fugl og mála 
hann. Teikna friðardúfu 
og friðarmerkið með 
því að draga í gegn á 
ljósaborði. 

Nemandi getur nýtt sér 
fjölbreyttan efnivið til 
sköpunar. Læri 
sjálfstæð vinnubrögð 
og samvinnu. 

Símat og myndir í 
möppu. 
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25.-29. sept. Fuglar  Teikna fjöður í litum 
litahringsins. Klippa svo 
fjaðrirnar út sem verða 
límdar í tvo vængi á 
vegg. Tekin er mynd af 
nemendum með 
vængina.  

Nemandi getur nýtt sér 
fjölbreyttan efnivið til 
sköpunar. Læri 
sjálfstæð vinnubrögð. 
Þekki til litablöndunar 
og fræða. 

Símat og myndir í 
möppu. 

2.-6. okt. Ævintýri  Teikna mynd af 
uppáhalds ævintýrinu 
sínu og vatnslita. Gera 
einnig sameiginlegt 
myndverk af 
ævintýraheimi. Allir 
teikna eitthvað sem 
þeir vilja hafa í 
heiminum. 

Nemandi getur skapað 
myndverk í ýmsum 
tilgangi með 
margvíslegum 
aðferðum. 
 

Símat og myndir í 
möppu. 

9.-13. okt. Ævintýri  Taka mynd af sjálfum 
sér með spjaldtölvu og 
teikna yfir. Læra að 
nota lög (Layers) í 
teikniforriti. Prenta 
myndina út og líma 
sjálfan sig í 
ævintýraheiminn. 

Nemandi getur nýtt sér 
af öryggi margskonar 
tæknibúnað, 
hugbúnað, forrit og 
gögn á ábyrgan og 
skapandi hátt 
 

Mynd að loknu verki 
sem fer í þemamöppu 

16.-18. okt. Ævintýri  Að fara í hóp og gera 
hreyfimynd um sig og 

Nemandi Læri sjálfstæð 
vinnubrögð og 
samvinnu. 

Mynd að loknu verki 
sem fer í þemamöppu 
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vini sína í 
ævintýraheiminum  
 

23.-27. okt. Ævintýri  Gera grímu af einhverri 
persónu úr ævintýri. 
Mála grímuna.  

Nemandi getur nýtt sér 
fjölbreyttan efnivið til 
sköpunar. Læri 
sjálfstæð vinnubrögð. 

Mynd að loknu verki 
sem fer í þemamöppu 

30. okt. – 3. nóv. Trúarbrögð  Skoðum ýmis trúartákn 
og teiknum þau.  

Nemandi getur skapað 
myndverk í ýmsum 
tilgangi með 
margvíslegum 
aðferðum. 
 

Mynd að loknu verki 
sem fer í þemamöppu 

6.-10. nóv. Trúarbrögð  Að teikna á spjaldtölvu 
með spjaldtölvupenna. 
Læra að nota lög 
(Layers) í teikniforriti. 
Teikna sjálfsmynd 
 
 

Nemandi getur nýtt sér 
af öryggi margskonar 
tæknibúnað, 
hugbúnað, forrit og 
gögn á ábyrgan og 
skapandi hátt 
 

Símat og myndir í 
möppu. 

13.-17. nóv. Trúarbrögð  Skoða gluggamyndir í 
kirkjum. Gera mósaík 
mynd af sjálfum sér.  
 

Nemandi getur nýtt sér 
fjölbreyttan efnivið til 
sköpunar  

Símat og myndir í 
möppu. 

20.-24. nóv. Trúarbrögð  Að  gera tvöfalda 
mynd. Vatnslitamálverk 
sem er skeytt saman. 

Nemandi getur nýtt sér 
fjölbreyttan efnivið til 
sköpunar. Læri 

Símat og myndir í 
möppu. 
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Gott og vont eða líf og 
dauði. 

sjálfstæð vinnubrögð. 
Þekki til litablöndunar 
og fræða. 

27. nóv.-1. des. Jólavalsmiðjur  Frjálst: Jólaskraut, 
jólamynd, jólagjöf og 
fleiri jólaverkefni. 

  

4.-8. des. Jólavalsmiðjur  Frjálst: Jólaskraut, 
jólamynd, jólagjöf og 
fleiri jólaverkefni. 

  

11.-15. des. Jólavalsmiðjur  Frjálst: Jólaskraut, 
jólamynd, jólagjöf og 
fleiri jólaverkefni. 

  

18.-20. des. Jólavalsmiðjur  Frjálst: Jólaskraut, 
jólamynd, jólagjöf og 
fleiri jólaverkefni. 

  

      

      

 


