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Vika  Viðfangsefni Kennsluaðferðir  verkefni Hæfniviðmið Námsmat  

15.-18. ágúst Val smiðjur     

22.-25. ágúst Val smiðjur     

28. ágúst - 1. sept. Valsmiðjur     

4. – 8. sept. Fuglar  Smíða fugl og hreiður Nemandi getur sagt frá 
og útskýrt mikilvægi 
öryggisreglna í 
smíðastofu.  
Nemandi fylgir 
tilsettum öryggis 
reglum. 

Mynd að loknu verki 
sem fer í þemamöppu   

11.-15. sept. Fuglar  Smíða fugl og hreiður Nemandi getur sagt frá 
og útskýrt mikilvægi 
öryggisreglna í 
smíðastofu.  
Nemandi fylgir 
tilsettum öryggis 
reglum. 

Mynd að loknu verki 
sem fer í þemamöppu 

18.-22. sept. Fuglar  Smíða fugl og hreiður Nemandi getur sagt frá 
og útskýrt mikilvægi 
öryggisreglna í 
smíðastofu.  
Nemandi fylgir 
tilsettum öryggis 
reglum. 

Mynd að loknu verki 
sem fer í þemamöppu 

25.-29. sept. Fuglar  Smíða fugl og hreiður Nemandi getur sagt frá 
og útskýrt mikilvægi 

Mynd að loknu verki 
sem fer í þemamöppu 
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öryggisreglna í 
smíðastofu.  
Nemandi fylgir 
tilsettum öryggis 
reglum. 

2.-6. okt. Ævintýri  Ævintýra smíði Nemandi getur sagt frá 
og útskýrt mikilvægi 
öryggisreglna í 
smíðastofu.  
Nemandi fylgir 
tilsettum öryggis 
reglum. 

Mynd að loknu verki 
sem fer í þemamöppu 

9.-13. okt. Ævintýri  Ævintýra smíði Nemandi getur sagt frá 
og útskýrt mikilvægi 
öryggisreglna í 
smíðastofu.  
Nemandi fylgir 
tilsettum öryggis 
reglum. 

Mynd að loknu verki 
sem fer í þemamöppu 

16.-18. okt. Ævintýri  Ævintýra smíði Nemandi getur sagt frá 
og útskýrt mikilvægi 
öryggisreglna í 
smíðastofu.  
Nemandi fylgir 
tilsettum öryggis 
reglum. 

Mynd að loknu verki 
sem fer í þemamöppu 
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23.-27. okt. Ævintýri  Ævintýra smíði Nemandi getur sagt frá 
og útskýrt mikilvægi 
öryggisreglna í 
smíðastofu.  
Nemandi fylgir 
tilsettum öryggis 
reglum. 

Mynd að loknu verki 
sem fer í þemamöppu 

30. okt. – 3. nóv. Trúarbrögð  Smíða trúartengd hús, 
merki, hof, kirkjur, 
moskur. 

Nemandi getur sagt frá 
og útskýrt mikilvægi 
öryggisreglna í 
smíðastofu.  
Nemandi fylgir 
tilsettum öryggis 
reglum. 

Mynd að loknu verki 
sem fer í þemamöppu 

6.-10. nóv. Trúarbrögð  Smíða trúartengd hús, 
merki, hof, kirkjur, 
moskur. 

Nemandi getur sagt frá 
og útskýrt mikilvægi 
öryggisreglna í 
smíðastofu.  
Nemandi fylgir 
tilsettum öryggis 
reglum. 

Mynd að loknu verki 
sem fer í þemamöppu 

13.-17. nóv. Trúarbrögð  Smíða trúartengd hús, 
merki, hof, kirkjur, 
moskur. 

Nemandi getur sagt frá 
og útskýrt mikilvægi 
öryggisreglna í 
smíðastofu.  

Mynd að loknu verki 
sem fer í þemamöppu 
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Nemandi fylgir 
tilsettum öryggis 
reglum. 

20.-24. nóv. Trúarbrögð  Smíða trúartengd hús, 
merki, hof, kirkjur, 
moskur. 

Nemandi getur sagt frá 
og útskýrt mikilvægi 
öryggisreglna í 
smíðastofu.  
Nemandi fylgir 
tilsettum öryggis 
reglum. 

Mynd að loknu verki 
sem fer í þemamöppu 

27. nóv.-1. des. Jólasmiðja  Jólaskrautagerð, 
jólagjafir 

Nemandi getur sagt frá 
og útskýrt mikilvægi 
öryggisreglna í 
smíðastofu.  
Nemandi fylgir 
tilsettum öryggis 
reglum. 

Mynd að loknu verki 
sem fer í þemamöppu.  

4.-8. des. Jólasmiðja  Jólaskrautagerð, 
jólagjafir 

Nemandi getur sagt frá 
og útskýrt mikilvægi 
öryggisreglna í 
smíðastofu.  
Nemandi fylgir 
tilsettum öryggis 
reglum. 

Mynd að loknu verki 
sem fer í þemamöppu 

11.-15. des. Jólasmiðja  Jólaskrautagerð, 
jólagjafir 

Nemandi getur sagt frá 
og útskýrt mikilvægi 

Mynd að loknu verki 
sem fer í þemamöppu 
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öryggisreglna í 
smíðastofu.  
Nemandi fylgir 
tilsettum öryggis 
reglum. 

18.-20. des. Jólasmiðja  Jólaskrautagerð, 
jólagjafir 

Nemandi getur sagt frá 
og útskýrt mikilvægi 
öryggisreglna í 
smíðastofu.  
Nemandi fylgir 
tilsettum öryggis 
reglum. 

Mynd að loknu verki 
sem fer í þemamöppu 

      

      

 


