
Grunnskóli Húnaþings vestra
Góður skóli – gjöful framtíð

Kennsluáætlun

Námsgrein: Smíði

Bekkur/hópur: 7. bekkur

Kennari: Ásgeir Hannes Aðalsteinsson

Tímabil: Ágúst – Maí. (2022 - 2023).

Hæfniviðmið.
Hæfniviðmið aðalnámskrár lögð til grundvallar

· Unnið eftir einföldu ferli frá hugmynd til afurðar

· Valið og notað verkfæri sem hæfa viðfangsefni á öruggan hátt.

· Teiknað einfalda skissu til að útskýra hugmyndir sínar.

· Lært helstu öryggisreglur og notkun hlífðarbúnaðar

Lykilhæfni.
Jafnt og þétt yfir veturinn er lykilhæfni nemenda metin út frá sex mismunandi þáttum og má nálgast

þau viðmið á heimasíðu skólans. Viðmiðin eru stigvaxandi eftir árgöngum.

Helstu námsbækur og gögn.
· Það sem kennari leggur til og hentar hverju verkefni

Námsmat.
Hvað verður metið, hvernig og hvenær?

· Leiðsagnarmat. Umsögn í lok annar.

· Vinnusemi og áhugi.

· Umgengni og hvort farið er eftir fyrirmælum

September Viðfangsefni, verkefni/verkefnavinna /blaðsíður/próf/viðmið

Október ● Önnur verkefni í vetur eru valkvæð: Útsögunardýr, hestur úr

furu, Hreyndýrs eða svíns snagi, Netanál, krossviðarkistill, Klukka,



Brauðbretti m/án hellu ofl. Kínversk Milla, Kaffisíu haldari,

Pottaleppi, standur fyrir GSM ofl.

● Hestur
● · Skilduverkefni. Fura. 2,5 cm þykk. 12 x 10 cm. Nemendur

teikna línur á kubbinn og saga svo með handsög hinn og
þennan partinn af. Skrúfstikki notað til þess að festa hann á
meðan sagað er.
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Nóvember ● Geymslubox úr krossvið.
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Desember

●

●

●

Jólafrí 20. des – 2. jan
hjá nemendum

Janúar

●
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● Önnur verkefni í vetur eru valkvæð: Útsögunardýr, hestur úr
furu, Hreyndýrs eða svíns snagi, Netanál, Klukka, Brauðbretti
m/án hellu ofl. Kínversk Milla, Kaffisíu haldari, Pottaleppi,
standur fyrir GSM ofl. Hálfsjálfvirk byssa, vínflöskustandur.
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Febrúar

● Hugmyndir af Pinterest
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Mars

●
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Apríl

Páskafrí 3. - 10. apríl ●
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Maí
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https://www.pinterest.com/kennarinn/sm%C3%AD%C3%B0ar-woodworking/
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