
                                                 Kennsluáætlun á haustönn skólaárið 2017-2018 
 

 

 

6. bekkur textílmennt  

 

Kennslustundir í textílmennt: 2 á viku.        Kennari: Þórfríður Soffía Þórarinsdóttir 

Vinnulag: 

Í kennslustundum er lögð áhersla á að nemendur geti unnið sjálfstætt og að vandvirkni í sínum verkefnum. Nemendur 

gangi frá verkefnum í viðeigandi skúffu og frá verkfærum sem notuð eru í kennslustundinni.  

 

 

Námsmat:  

Metið er eftir verkefnum, hegðun og vinnusemi í tímum ásamt því að notast er við hæfniviðmið fyrir lokamat eftir önnina. 

 

Aðrar upplýsingar:  

Hæfiviðmið sem notust eru við í áfanganum koma fyrir í einum dálk í stað margra fyrir hvern mánuð því verkefnin miðast 

öll að því sama í lokinn.  

Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar. 
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Tímabil Námsefni:  Hæfniviðmið Kennsluhættir/leiðir 
Janúar 
Helstu dagsetningar:         
3. janúar starfsdagur  
4. janúar skóli hefst 
19. janúar bóndadagur  
30. janúar samskiptadagur 

Búa til 
ungbarnasængurse
tt, útsaumað með 
mynd að eiginvali 
og saumað saman í 
saumavél. 

 Beitt grunnaðferðum og áhöldum greinarinnar. 
 Unnið með einföld snið og uppskriftir. 
 Þróað eigin hugmyndir í textílverk og unnið eftir ferli. 
 Nýtt helstu miðla til að afla upplýsinga um textíla og textílvinnu. 
 Útskýrt hagnýtt og fagurfræðilegt gildi handverks og fjallað um 

fagurfræði í eigin verkum. 

 

Febrúar 
Helstu dagsetningar:  
2. febrúar - dagur stærðfræðinnar  

6. febrúar - dagur leikskólans  
12. febrúar - bolludagur  
13. febrúar - sprengidagur  
14. febrúar - öskudagur  
18. febrúar - konudagur  
22. febrúar - góugleði  
26. febrúar - vetrarfrí  
27. febrúar - vetrarfrí 

   
 

mars 
Helstu dagsetningar:  
8. mars - árshátíð yngstastig 
8. mars - samræmdpróf í 9. bekk 
9. mars - samræmdpróf í 9. bekk 

22. mars - árshátíð miðstig 
25. mars - pálmasunnudagur 
26. - 28. mars - páskafrí 
29. mars - skírdagur 
30. mars - föstudagurinn langi 

    
Námsefni 

Hæfniviðmið Kennsluhættir/leiðir 

apríl  
Helstu dagsetningar:  
1. apríl - páskadagur 
2. apríl - annar í páskum 
3. apríl - starsdagur 
4. apríl - skóli hefst 
19. apríl - sumardagurinn fyrsti 
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maí og júní 
Helstu dagsetningar:  
1. maí - verkalýðsdagurinn 
10 - maí - uppstigningardagur 

11. maí - starfsdagur 
20. maí - hvítasunnudagur 
21. maí - annar í hvítasunnu 
31. maí - skólaslit 10. Bekkur 
1. júní - skólaslit 
3. júní - sjómannadagurinn 
4. júní - starfsdagur 
5. júní - starfsdagur 

6. júní - starfsdagur 

 Kláruð verkefni   


