
 
 

 

7. - 8. bekkur 
2019 – 2020 

Smiðja 6  - 3. 2. - 6. 3. 
 

 

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

 

https://forms.gle/ChkwSzhiE8HsNKpX6 

 

 
Textíll – Barnamenningarhátíð sýning á Kjarvalsstöðum 
Kennari: Ingibjörg 

Í þessari smiðju munum við taka þátt i Barnamenningarhátíð í Reykjavík og 

verða verkin sýnd á sýningu á Kjarvalsstöðum, sem er opin almenningi.  

Við munum vinna verk í anda Kjarvals og skapa spennandi ævintýraheim 

með dularfullum verum, ævintýralegu umhverfi og tónlist.  Þetta er 

frábært tækifæri en líka spennandi og krefjandi og því er afar mikilvægt að 

þeir nemendur sem taka þátt sýni áhuga, vandvirkni og vinnusemi.  

Verkefnið er samstarfsverkefni allra list og verkgreina í skólanum. 

Verkefni: Við munum hanna og skapa listaverk í anda Kjarvals  með 

þurrþæfingu, prjóni, hekli og ýmsum öðrum aðferðum.   

Hæfniviðmið: Að nemendur geti  

• þróað eigin hugmyndir í textílverk og unnið eftir ferli 

• notað fjölbreyttar aðferðir við skreytingar textíla 

Námsmat: Símat þar sem gefið er fyrir vinnusemi, vandvirkni, frumkvæði/sköpun, verkfærni, 

umgengni/ábyrgð og samskipti.  Í lok námskeiðsins er gefið fyrir í bókstöfum samkvæmt námsskrá. 
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Heimilisfræði 

Kennari: Linda 

Farið verður yfir persónulegt hreinlæti, þvott og þvottamerki, umhverfis- og endurvinnslumerki 

ásamt því að prófa að strauja. 

Við munum æfa okkur í brauðbakstri, að elda einfalda rétti, leggja snyrtilega á borð og ganga frá, 

ásamt því að baka sætabrauð. 

Hæfniviðmið: Að nemendur geti 

• fari eftir leiðbeiningum um hreinlæti og þrif tengdu heimilishaldi 

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

• matreitt einfaldar og hollar máltíðir og nýtt hráefnið sem best. 

Námsmat: Einkunn er gefin í bókstöfum og til grundvallar er eftirfarandi; SímatHö 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 - Barnamenningarhátíð sýning á 

Kjarvalsstöðum 

Kennari: Ingólfur 

Í þessari smiðju munum við taka þátt í Barnamenningarhátíð í 

Reykjavík og verða verkin sýnd á sýningu á Kjarvalsstöðum, sem 

er opin fyrir almenning.   
Verkefnið er samvinnuverkefni allra list- og verkgreina í 

skólanum; tónlist, hönnun og smíði, myndmennt, textílmennt og 

heimilisfræði. Við munum vinna verk í anda Kjarvals og skapa spennandi ævintýraheim með 

dularfullum verum,  ævintýralegu umhverfi og tónlist. Þetta er frábært tækifæri, en líka spennandi og 

krefjandi og því er afar mikilvægt að þeir nemendur sem taka þátt sýni áhuga, vandvirkni og 

vinnusemi.  

Í hönnun og smíði verður unnið með ólík efni og aðferðir þar sem koma við sögu tré, gler og rafmagn.  

Hæfniviðmið: Að nemendur geti 

• valið og notað á réttan hátt, mælitæki og verkfæri 

• valið samsetningar og yfirborðsmeðferð við hæfi 

• útskýrt hugmyndir sínar með málsettri vinnuteikningu 

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. 

 

 

Myndmennt – Barnamenningarhátíð 2020, sýning á Kjarvalsstöðum  

Umsjón: Silla og Vilma  

Í þessari smiðju munum við taka þátt í Barnamenningarhátíð í Reykjavík og verða verkin sýnd á 

sýningu á Kjarvalsstöðum, sem er opin fyrir almenning. Verkefnið er samvinnuverkefni allra list- og 

verkgreina í skólanum; tónlist, hönnun og smíði, myndmennt, textílmennt og heimilisfræði, ýmist í 

vali eða smiðju. Við munum vinna verk í anda Kjarvals og skapa spennandi ævintýraheim með 



dularfullum verum,  ævintýralegu umhverfi og tónlist. Þetta er frábært tækifæri, en líka spennandi og 

krefjandi og því er afar mikilvægt að þeir nemendur sem taka þátt sýni áhuga, vandvirkni og 

vinnusemi.  

Verkefni: Unnar verða stórar ævintýraverur úr vír og pappamassa. 

Hæfniviðmið: Að nemendur geti 

• unnið hugmynd frá skissu að lokaverki bæði fyrir tví- og þrívíð verk 

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

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. 

 

 

 

Tónsmiðja  

Kennari: Margrét 

Í þessari smiðju verður sérstaklega tekið fyrir forritið GarageBand og lært að nýta það til að búa til 

tónlist. Jafnt verður um einstaklingsverkefni sem og hópaverkefni. Smiðjan verður þannig upp sett að 

það skiptir ekki máli hvort þú ert framúrskarandi tónlistarmaður eða hefur aldrei haldið á hljóðfæri 

eða prófað nokkuð tónlistarforrit. Eina sem þú þarft er að vera opinn fyrir að prófa!  

 

Ævintýraveröld  

Kennari: Eydís 

Hvað eiga Bikinibotnar, Narnía, Panem, Miðgarður, Therabithia og Jakku sameiginlegt. Þetta 

eru allt ævintýraheimar, tilbúin veröld sem líkist okkar mismikið. Við skoðum betur þá heima 

sem nemendur þekkja eða finna. Hvaðan fékk höfundur hugmyndina? Hvernig er lífið í 

þessari veröld? Hvaða hættur steðja að? Nemendur velja sér heim til þess að kanna vel og 

segja frá á þann hátt sem þeir kjósa, með texta, myndum, hljóði, sýnishorni eða öðru. Þeir 

spreyta sig svo á því að búa til sína eigin veröld. 

Hæfniviðmið: Að nemendur geti 

• spurt spurninga og sett fram áætlun um efnistök og úrlausn verkefna 

• nýtt hugbúnað/forrit og önnur gögn við upplýsingaleit 

• skrifað rafrænan texta og tengt texta, mynd og hljóð eftir því sem við á 

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 og samskipti 

auk þeirra hæfniviðmiða sem talin eru hér að ofan. 

 



 

Íþróttir  

Kennari: Jói 

Markmið smiðjunnar er að bjóða upp á eitthvað við allra hæfi þar sem farið verður í fjölbreyttar 

íþróttir og ýmislegt prófað, þar á meðal glænýir leikir. Þó verður einnig farið í sívinsæla leiki einsog 

Counter  strike og Hunger  Games. 

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. 


