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Smiðja 3  - 21. október -22. nóvember 
 

 

Nemendur velja smiðju á rafrænan hátt gegnum tengilinn hér að neðan:  

https://forms.gle/xbLhzX8UQBX5J3wc7 

 

 

Forritun og þrívíddarprentun  

Kennari: Eydís 

Nemendur læra að forrita leiki, hreyfimyndir eða tónlist og hvernig hægt er að nýta forritun í alls 

konar verkefni. Þeir nota líka forritið Tinkercad til þess að teikna bæði í tvívídd og þrívídd og fá að 

prenta verkefnið sitt út, annarsvegar í þrívíddarprentara og hins vegar í litaprentara og strauja á 

fatnað. Við förum líka í heimsókn í Fab – lab og nemendur kynnast starfinu þar. 

Námsmat: Gefið er fyrir hæfniviðmið og símat er í hverjum tíma þar sem gefið er í fyrir vinnusemi, 

vandvirkni, verkfærni, umgengni/ábyrgð og samskipti. Í lok námskeiðsins er gefið fyrir í bókstöfum 

samkvæmt námsskrá. 

 

Heimilisfræði 

Kennari: Linda 

Farið verður yfir umbúðamerkingar, hvernig við metum gæði matvæla og hvernig sé best að geyma 

þau. Í verklegu tímunum eldum við einfalda rétti, leggjum snyrtilega á borð og æfum frágang. Einnig 

æfum við brauðbakstur ásamt því að baka sætabrauð. 

Hæfniviðmið: Að nemendur 

• fari eftir leiðbeiningum um hreinlæti og þrif tengdu heimilishaldi 

• vinni sjálfstætt eftir uppskriftum og noti til þess algengustu mæli- og eldhúsáhöld 

• geti skilið og rætt mismunandi umbúðamerkingar, metið útlit og gæði matvæla og útskýrt 

hvernig á að geyma þau. 

Námsmat: Einkunn er gefin í bókstöfum og til grundvallar er eftirfarandi; Símat og leiðsagnarmat þar 
sem eftirtaldir þættir eru metnir til jafns: Vinnusemi, frumkvæði og sköpun, vandvirkni, samskipti, 
umgengni og ábyrgð á eigin vinnusvæði auk hæfniviðmiða. 

https://forms.gle/xbLhzX8UQBX5J3wc7


Hönnun og smíði - Sælgætisskammtari 

Kennari: Ingólfur 

Í þessari smiðju smíðum við skemmtilegan sælgætisskammtara úr gleri og 

tré. 

Hæfniviðmið: Að nemendur 

• geti unnið eftir vinnuteikningu 

• geti valið og notað helstu verkfæri og mælitæki 

• geti valið samsetningar og yfirborðsmeðferð við hæfi 

Námsmat: Einkunn er gefin í bókstöfum og til grundvallar er eftirfarandi; 
Símat og leiðsagnarmat þar sem eftirtaldir þættir eru metnir til jafns: 
Vinnusemi, frumkvæði og sköpun, vandvirkni, samskipti, umgengni og 
ábyrgð á eigin vinnusvæði auk þeirra hæfniviðmiða sem talin eru hér að 
ofan. 
 

Íþróttir – Skotbolta- og hópeflisleikir 

Kennari: Villi 

Í þessari smiðju fá nemendur tækifæri á að kynnast öðruvísi leikjum heldur en hinar hefðbundnu 

keppnisgreinar eins og fótbolta og handbolta. Farið verður í skotboltaleiki líkt og gryfjubolta, 

Counterstrike og fleiri skemmtilega leiki sem ætti að höfða til allra nemenda. Einnig verður farið í 

hópeflisleiki og keppnir sem reynir á samvinnu og liðsheild. 

 

Myndlist - Leirmótun og mynsturgerð 

Kennarar: Vilma 

Unnin verða tvö falleg verkefni. Annað verður teikning og mynsturgerð ásamt því að læra 

að vinna með litatóna. Hitt verður leirmótun og við ætlum að leira tvo nytjahluti ef tími vinnst til, krús 

með loki og fallega skál fyrir sápu.  

Hæfniviðmið: Að nemendur 

• geti greint og beitt fjölbreyttum aðferðum og tækni 

• geti unnið hugmynd frá skissu að lokaverki 

Námsmat: Metið verður út frá hæfniviðmiðum og frammistöðu. 

                 

 

Myndlist – kyrralífsmyndir og akrýlmálun 

Kennari: Silla 

Skoðum áhugaverð verk listamanna sem vinna með uppstillingar. 

Nemendur vinna hugmyndavinnu og mála síðan uppstillingu 

(kyrralífsmynd) með akrýllitum.  

Námsmarkmið að nemandinn þjálfist: 

• í notkun akrýllita, í myndbyggingu, litablöndun og skyggingu. 

Hæfniviðmið: að nemandi geti 

• nýtt sér grunnþætti myndlistar í eigin sköpun 

• fjallað um eigin verk og annarra 

Námsmat: Einkunn er gefin í tölum og til grundvallar námsmati eru eftirfarandi þættir: vinnusemi, 

frumkvæði og sköpun, vandvirkni, verkfærni, framkoma og umgengni og ábyrgð á eigin vinnusvæði 



 

Textílmennt - Hekl- mús og bolti 

Kennari: Ingibjörg 

Hæfniviðmið: Að nemendur 

• geti beitt grunnaðferðum og áhöldum greinarinnar 

• geti unnið með einföld snið og uppskriftir 

Námsmarkmið að nemandinn læri: 

• að fitja upp 

• hekl, stuðlahekl, fastahekl og rússneskt hekl 

• að ganga frá sínu verkefni 

• að fara eftir einfaldri uppskrift 

Námsmat: hæfniviðmið og frammistöðumat 

 

 

Tónsmiðja – Bítlarnir 

Kennari: Margrét 

Í þessari smiðju verður boðið upp á ABBA þema. Við ætlum að spila saman öll helstu lögin þeirra. 

Smiðjan verður þannig upp sett að það skiptir ekki máli hvort þú ert framúrskarandi tónlistarmaður 

eða hefur aldrei haldið á hljóðfæri. Eina sem þú þarft er áhugi á tónlist. Margrét hefur spilað á mörgum 

tónleikum og spilað inn á plötur, m.a. með Bubba Morthens og Prins Póló. Hún hefur líka gert mikið af 

vinsælum tónsmiðjum með Stelpur Rokka! 

 

 

 

Þessi ljósmynd sem Óþekktur höfundur 

http://flickr.com/photos/amayu/5568212365
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

