
 
 

7. - 8. bekkur 
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Smiðja 4  - 26. 11. - 18. 12. 
 

 

Nemendur velja smiðju á rafrænan hátt gegnum tengilinn hér að neðan:  
https://forms.gle/7xRhFuo4udKZ1U8s7 

 

 

 

 

Heimilisfræði 

Kennari: Linda 

Jólaheimilisfræði, förum yfir siði og venjur tengt jólahaldi á Íslandi. Síðan verður aðal áherslan á 

jólabakstur og í lok smiðjunnar þrífum við heimilisfræðistofuna. 

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 tjáð sig um ólíka siði og venjur, og þjóðlegar íslenskar hefðir í matargerð 

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. 

 

 

Hönnun og smíði - Verkstæði jólasveinsins - leikfangasmíði  

Kennari: Ingólfur 

Í þessari smiðju smíðum við jólagjafir; leikföng úr furu fyrir yngstu börnin í 

fjölskyldunni.  
Hæfniviðmið: Að nemendur geti 

• valið og notað á réttan hátt, mælitæki og verkfæri 

• útskýrt réttar vinnustellingar og valið viðeigandi hlífðarbúnað 

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. 

https://forms.gle/7xRhFuo4udKZ1U8s7
https://forms.gle/7xRhFuo4udKZ1U8s7


Íþróttir – Boltasmiðja 

Kennari: Villi 

Í þessari smiðju verða boltaíþróttir. Farið verður í fótbolta, handbolta, skotbolta, körfubolta 

og blak. Lögð verður áhersla á framkomu, virðingu og hvatningu. 

Námsmat: Námsmat er í formi símats og frammistöðumats og gefið er í bókstöfum.  

Til grundvallar námsmati eru eftirfarandi þættir metnir til jafns: Vinnusemi, frumkvæði, 

framkoma og umgengni. 

 

Textíll - Jólaverkefni 

Kennari: Ingibjörg 

Nemendur rifja upp krosssaum og sauma litla jólamynd sem þeir síðan nota til að skreyta 

pottaleppa, púða eða annað. Unnin lítil jólaverkefni úr filti sem skreytt eru með útsaum. 

Þessi verkefni er síðan hægt að nota til að skreyta jólatréð eða jólapakkana. 

 

Hæfniviðmið: Að nemendur geti  

• beitt grunnaðferðum og áhöldum greinarinnar 

• notað fjölbreyttar aðferðir við skreytingar textílefna 

Námsmat: hæfniviðmið og frammistöðumat 

 

Tónsmiðja  

Kennari: Margrét 

Í þessari smiðju verður boðið upp á hljómsveitarþema. 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! 

 

Utanum - Umbúðahönnun 

Kennarar: Vilma og Silla 

Hannað verður flott vörumerki, lógó og umbúðir utan um súkkulaði. Einnig verður hannaður 

jólapappír og jólakort ef tími vinnst til. Undirbúnings- og hugmyndavinna er lykilatriði í þessu 

verkefni. Nemendur munu að sjálfsögðu eiga vöruna í lokin. Frábær jólagjöf! 

Hæfniviðmið: Að nemendur 

• geti notað mismunandi efni, verkfæri og miðla á skipulagðan hátt í eigin sköpun 

• geti byggt eigin listsköpun á hugmyndavinnu tengdri ímyndun, rannsóknum og reynslu 

• geti gert grein fyrir margvíslegum tilgangi myndlistar og hönnunar 

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 

 

 

 

 

 



Þrívíddarhönnun  
Kennari: Eydís 
Nemendur skoða þrívíddarprentun og læra að hanna einfalda hluti í þrívídd. Þeir kynnast líka 

vefsíðum þar sem hægt er að finna hönnun eftir aðra og prenta út í þrívídd. Nemendur vinna 4 ólík 

verkefni: Merki eða lyklakippa, lítil jólagjöf, þitt eigið silicon form, ljósmynd í þrívídd. 

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 námskeiðs er gefið fyrir í bókstöfum 

samkvæmt námskrá. 

 


