
 

 

 
 

 

7. - 8. bekkur 
2019 – 2020 

Smiðja 7  - 10. 3. - 3. 4. 
 

 

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

 

https://forms.gle/8kTaEydmCnVaLRMe9 

 
 
 

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. 
Í þessari smiðju munum við nota tvo tíma í að baka veitingar fyrir opnun sýningar á verkum nemenda 
á Kjarvalsstöðum í tengslum við barnamenningarhátíðina. 
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. 

 
 
 
 

https://forms.gle/8kTaEydmCnVaLRMe9
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Hönnun og smíði -  Barnamenningarhátíð sýning á 
Kjarvalsstöðum – sjálfstætt framhald. 
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. 
 

 
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 heimsótt sívinsæla leiki á við 
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. 

 
 

Nýsköpun –  fyrir 7. bekk 
Kennari: Álfheiður 
Er hugmyndaflugið í lagi? Nýsköpun er að skapa eða búa til eitthvað nýtt eða endurbæta það sem 
þegar er til staðar. Í smiðjunni vinnum við frá hugmynd að útfærslu og sendum svo inn hugmyndirnar 
í Nýsköpunarkeppni grunnskólanemenda. Ekki er krafist tæknilegrar kunnáttu til að gera frumgerð að 
hugmynd.  
Hæfniviðmið: Að nemendur geti 

• greint þarfir fólks í nánasta umhverfi sínu og tjáð hugmyndir sínar um lausnir 
• fjallað um þekktar tækninýjungar eða vísindauppgötvanir og áhrif þeirra á samfélagið 
• unnið undir leiðsögn einstaklingslega og í hópi við að hanna umhverfi, hlut eða kerfi 

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. 

 
 

Spilasmiðja  
Kennari: Eydís 
Við kynnum okkur glæný spil og spilum þau eldri líka. Við skoðum spil sem reyna á samvinnu og 
önnur þar sem svik og prettir eru bara hluti af leiknum. Spil eru alls konar og við reynum að prófa sem 



flestar tegundir. Við höfum fjölbreytt úrval nýrra og eldri spila í skólanum og eins mega nemendur 
koma með spil að heiman og kenna öðrum. Síðustu vikuna prófa nemendur sig áfram með að hanna 
sitt eigið spil eða búa til nýjar reglur við spil sem þegar er til.  
Hæfniviðmið:  

• Að nemandi geti unnið með öðrum og tekið á jákvæðan hátt þátt í samskiptum. 
• Að nemandi geti gert sér grein fyrir eigin hlutverki í samstarfi og borið ábyrgð í útfærslu leiða 

að sameiginlegum markmiðum. 
Námsmat: Einkunn er gefin í bókstöfum og til grundvallar er símat og leiðsagnarmat á áðurnefndum 
hæfniðviðmiðum. 
 

 
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!  

 
 

Vélsaumur – Barnamenningarhátíð sýning á Kjarvalsstöðum 
Kennari: Ingibjörg 
Verkefni: Ljúka við verk sem byrjað var á í  síðustu smiðju fyrir Barnamenningarhátíð. Þetta verk á að 
minna okkur á fjall, hellir eða eitthvað annað úr náttúrunni. Það er gert úr ræmum sem gerðar eru 
með mismunandi aðferðum. Einnig þarf að þurrþæfa blóm, flugur, fiðrildi og köngulær. 
Lýsing: Ræmur puttaprjónaðar, fléttaðar, þæfðar eða það sem hugmyndaflugið býður upp á sem 
síðan eru settar saman í listaverk. 
 
Saumuð taska eftir eigin hugmynd. 
Taska hönnuð eftir eigin hugmynd og haft að leiðarljósi að endurnýta eitthvað gamalt í hana s.s. 
gallabuxur, slipsi, blúndur eða eitthvað annað.  
Hæfniviðmið: Að nemendur geti  

• beitt grunnaðferðum og áhöldum greinarinnar 
• þróað eigin hugmyndir í textílverk og unnið eftir ferli 

Námsmat: Hæfniviðmið og frammistöðumat. 
 


