
 

 
Fag: Textílmennt 
Bekkur 5,6 og 7 ára 
Námsefni: Þæfing, í saumur og klipping, efni af veraldarvef, MMS  
Kennarar: Eva Brá og Vala Margrét 
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Vika  Viðfangsefni Kennsluaðferðir  Verkefni Hæfniviðmið Námsmat  

15.-18. ágúst Val smiðjur     

22.-25. ágúst Val smiðjur     

28. ágúst - 1. sept. Þema: fuglar 
Þæfing 
 

-Innlögn með kennara 
-Sýnikennsla með 
kennara 
-Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir 
 

Tími 1. 
Fræðsla um ull og 
þæfingu. Byrja að 
teikna fuglamynd á 
blað 
Tími 2. 
Byrji á því að móta 
myndina sína úr ull og 
byrja að þæfa. 

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

 

 

Kennaramat 
Sýnimöppur frá þema 
 

4. – 8. sept. Þema: fuglar 
Þæfing 
Útsaumur 

 
-Innlögn með kennara 
-Sýnikennsla með 
kennara 
-Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir 
 

Tími 3. 
Klára að þæfa myndir, 
þvo þær og leggja til 
þerris. 
Tími 4. 
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 
-Geri sér grein fyrir 
notagildi efna og fái 
innsýn í hvernig 
textílverk verður til á 
einfaldan hátt.   

Kennaramat 
Sýnimöppur frá þema 
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11.-15. sept. Þema: fuglar 
Útsaumur 

-Sýnikennsla með 
kennara 
-Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir 
 

Tími 5. 
Börnin halda áfram að 
sauma út verkefnin sín.  
Tími 6. 
Þegar þau hafa klárað 
rammann þá skrifa 
yngstu börnin 
upphafsstafi sína inní 
rammann og sauma í 
með þræðispori (eftir 
getu). Eldri börnin 
teikna inní ramman 
einfalda mynd að eigin 
vali, sem þau sauma 
svo í með þræðispori 
(eða annars konar spori 
eftir getu). 

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

Kennaramat 
Sýnimöppur frá þema 
 

18.-22. sept. Þema: fuglar 
Klippa út 
Útsaumur  

-Innlögn með kennara 
-Sýnikennsla með 
kennara 
-Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir 
 

Tími 7. 
Klippa út bangsa úr 
kartoni, lita hann og 
sauma umhverfis 
bangsann með 
þræðispori (eða eftir 
getu) 
Tími 8. 

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

Kennaramat 
Sýnimöppur frá þema 
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Börnin klára bangsann 
sinn og sauma 
meðfram útjaðrinum á 
bangsanum. 
 

25.-29. sept. Þema: ævintýri 
Þæfing 

Innlögn með kennara 
Sýnikennsla með 
kennara 
Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir 

Tími 1. 
Fræðsla um ull og 
þæfingu. Byrja að búa 
til mynd af 
ævintýrapersónu á 
blað. 
Tími 2. 
Byrji á því að móta 
myndina sína úr ull og 
byrja að þæfa. 

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

Kennaramat 
Sýnimöppur frá þema 
 

2.-6. okt. Þema: ævintýri 
Þæfing 
Útsaumur 

-Innlögn með kennara 
-Sýnikennsla með 
kennara 
-Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir 
 

Tími 3. 
Klára að þæfa myndir, 
þvo þær og leggja til 
þerris. 
Tími 4. 
Fræðsla um útsaum, 
nálar, þráð/þræði og 
java. Börnin fá java til 
að sauma í ásamt nál 
og þráð. Sauma ramma 
með þræðispori (eða 

-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 
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annað eftir getu) 
kringum javann.   

9.-13. okt. Þema: ævintýri 
Útsaumur 

-Sýnikennsla með 
kennara 
-Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir 
 

Tími 5. 
Börnin halda áfram að 
sauma út verkefnin sín.  
Tími 6. 
Þegar þau hafa klárað 
rammann þá skrifa 
yngstu börnin 
upphafsstafi sína inní 
rammann og sauma í 
með þræðispori (eftir 
getu). Eldri börnin 
teikna inní ramman 
einfalda mynd að eigin 
vali, sem þau sauma 
svo í með þræðispori 
(eða annars konar spori 
eftir getu). 

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

Kennaramat 
Sýnimöppur frá þema 
 

16.-21. okt. Vetrarfrí 
23.-27. okt. Þema: ævintýri 

Klippa út 
Útsaumur 

-Innlögn með kennara 
-Sýnikennsla með 
kennara 
-Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir 
 

Tími 7. 
Klippa út bangsa úr 
kartoni, lita hann og 
sauma umhverfis 
bangsann með 

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

Kennaramat 
Sýnimöppur frá þema 
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þræðispori (eða eftir 
getu) 
Tími 8. 
Börnin klára bangsann 
sinn og sauma 
meðfram útjaðrinum á 
bangsanum. 
 

30. okt. – 3. nóv. Þema: trúarbrögð 
Þæfing 
 

-Innlögn með kennara 
-Sýnikennsla með 
kennara 
-Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir 
 

Tími 1. 
Fræðsla um ull og 
þæfingu. Byrja að búa 
til mynd með tengingu 
við trúarbrögð á blað 
Tími 2. 
Byrji á því að móta 
myndina sína úr ull og 
byrja að þæfa. 

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

Kennaramat 
Sýnimöppur frá þema 
 

6.-10. nóv. Þema: trúarbrögð 
Þæfing 
Útsaumur 

-Innlögn með kennara 
-Sýnikennsla með 
kennara 
-Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir 
 

Tími 3. 
Klára að þæfa myndir, 
þvo þær og leggja til 
þerris. 
Tími 4. 
Fræðsla um útsaum, 
nálar, þráð/þræði og 
java. Börnin fá java til 
að sauma í ásamt nál 

-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 

Kennaramat 
Sýnimöppur frá þema 
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og þráð. Sauma ramma 
með þræðispori (eða 
annað eftir getu) 
kringum javann.   

textílverk verður til á 
einfaldan hátt.   

13.-17. nóv. Þema: trúarbrögð 
Útsaumur 

-Sýnikennsla með 
kennara 
-Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir 
 

Tími 5. 
Börnin halda áfram að 
sauma út verkefnin sín.  
Tími 6. 
Þegar þau hafa klárað 
rammann þá skrifa 
yngstu börnin 
upphafsstafi sína inní 
rammann og sauma í 
með þræðispori (eftir 
getu). Eldri börnin 
teikna inní ramman 
einfalda mynd að eigin 
vali, sem þau sauma 
svo í með þræðispori 
(eða annars konar spori 
eftir getu). 

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

Kennaramat 
Sýnimöppur frá þema 
 

20.-24. nóv. Þema: trúarbrögð 
Klippa út 
Útsaumur 

-Innlögn með kennara 
-Sýnikennsla með 
kennara 
-Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir 

Tími 7. 
Klippa út bangsa úr 
kartoni, lita hann og 
sauma umhverfis 
bangsann með 

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

Kennaramat 
Sýnimöppur frá þema 
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 þræðispori (eða eftir 
getu) 
Tími 8. 
Börnin klára bangsann 
sinn og sauma 
meðfram útjaðrinum á 
bangsanum. 
 

27. nóv.-1. des. Þema: Jól 
Þæfing 
 

-Innlögn með kennara 
-Sýnikennsla með 
kennara 
-Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir 
 

Tími 1. 
Fræðsla um ull og 
þæfingu. Byrja að búa 
til jólamynd á blað 
Tími 2. 
Byrji á því að móta 
myndina sína úr ull og 
byrja að þæfa. 

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

Kennaramat 
Sýnimöppur frá þema 
 

4.-8. des. Þema: Jól 
Þæfing 
Útsaumur 

-Innlögn með kennara 
-Sýnikennsla með 
kennara 
-Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir 
 

Tími 3. 
Klára að þæfa myndir, 
þvo þær og leggja til 
þerris. 
Tími 4. 
Fræðsla um útsaum, 
nálar, þráð/þræði og 
java. Börnin fá java 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 
innsýn í hvernig 
textílverk verður til á 
einfaldan hátt.   

Kennaramat 
Sýnimöppur frá þema 
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með þræðispori (eða 
annað eftir getu) 
kringum jafann.   

11.-15. des. Þema: Jól 
Útsaumur 

-Sýnikennsla með 
kennara 
-Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir 
 

Tími 5. 
Börnin halda áfram að 
sauma út verkefnin sín.  
Tími 6. 
Þegar þau hafa klárað 
rammann þá skrifa 
yngstu börnin 
upphafsstafi sína inní 
rammann og sauma í 
með þræðispori (eftir 
getu). Eldri börnin 
teikna inní ramman 
einfalda mynd að eigin 
vali, sem þau sauma 
svo í með þræðispori 
(eða annars konar spori 
eftir getu). 

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

Kennaramat 
Sýnimöppur frá þema 
 

18.-20. des. Þema: Jól 
Klippa út 
Útsaumur 

-Innlögn með kennara 
-Sýnikennsla með 
kennara 
-Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir 

Tími 7. 
Klippa út bangsa úr 
kartoni, lita hann og 
sauma umhverfis 
bangsann með 

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

Kennaramat 
Sýnimöppur frá þema 
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þræðispori (eða eftir 
getu) 
Tími 8. 
Börnin klára bangsann 
sinn og sauma 
meðfram útjaðrinum á 
bangsanum. 
 


