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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. Mosfellsbær  Að teikna á spjaldtölvu 
með spjaldtölvupenna. 
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.  

11.-15. sept. Mosfellsbær  Að  teikna þekkt hús og 
fólk í Mosfellsbæ á 
snertitölvu.  
 

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. Mosfellsbær  Að teikna sjálfan sig og 
húsið sitt. Gera eitt 
stórt sameiginlegt 
myndverk af 
Mosfellsbæ. 

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

Símat og myndir í 
möppu. 

25.-29. sept. Mosfellsbær  Að  gera tvöfalda 
mynd. Vatnslitamálverk 
sem er skeytt saman. 
Að velja atvinnugrein í 

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

Símat og myndir í 
möppu. 
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Mosfellsbæ og leira 
hlut sem er notaður í 
henni. 
 

Þekki til litablöndunar 
og fræða. 

2.-6. okt. Jörðin og fólk í ólíkum 
menningarheimum 

 Að  velja útland með 
aðra menningu en 
Ísland og teikna 
myndagátu. Breyta 
mynd á ljósaborði. 

Nemandi getur skapað 
myndverk í ýmsum 
tilgangi með 
margvíslegum 
aðferðum. 
 

Símat og myndir í 
möppu. 

9.-13. okt. Jörðin og fólk í ólíkum 
menningarheimum 

 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 
 

Mynd að loknu verki 
sem fer í þemamöppu 

16.-18. okt. Jörðin og fólk í ólíkum 
menningarheimum 

 Að  gera tvöfalda 
mynd. Vatnslitamálverk 
sem er skeytt saman. 
Ísland og Útland. Gera 
grímu frá ættbálki í 
Afríku.  

Nemandi Læri sjálfstæð 
vinnubrögð og 
samvinnu. 

Mynd að loknu verki 
sem fer í þemamöppu 

23.-27. okt. Jörðin og fólk í ólíkum 
menningarheimum 

 Að fara í hóp og gera 
hreyfimynd um sig og 
vini sína í útlöndum.  
 

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

Mynd að loknu verki 
sem fer í þemamöppu 
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30. okt. – 3. nóv. Trúarbrögð  Að  velja trúarbrögð og 
teikna hana í 
myndagátu. Breyta 
mynd á ljósaborði. 

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 myndir af 
kirkjugluggum. 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. 
Gott og vont eða líf og 
dauði. 

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

Símat og myndir í 
möppu. 
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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. 

  

      

      
 


