
Grunnskóli Húnaþings vestra
Góður skóli – gjöful framtíð

Kennsluáætlun

Námsgrein: Smíði

Bekkur/hópur: : 4. bekkur

Kennari: Ásgeir Hannes Aðalsteinsson

Tímabil: September - Maí. (2021 - 2022).

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.
Hér er skráð hvaða lykilhæfni er metin í þessu fagi . Upplýsingar um lykilhæfni og hvað er metið
hvenær má finna á heimasíðu skólans undir flipanum NÁM OG KENNSLA.

● x

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

Smjörhnífur úr furu
· Skilduverkefni: Nemandi teiknar hnífinn á tilbúinn spítubút. c.a. 18
cm langur og 3 sm breiður. Þau skera hann í tifsöginni, pússa
smjörsvæðið niður með pússuvél, pússa annað með sandpappír og



brenna nafn sitt, ártal og /eða eitthvað mynstur á handfangið. Bera
svo matarolíu á hann.

Október Bátur eða bíll
● Skilduverkefni. Bátur/Skip þarf að hafa stefni, sem þau verða

að saga. Saga út botn efni fyrir þau. Þau pússa það. Þau líma
það saman. Teikna á það hurðir og glugga og mála það svo.
Bíll: Þau reyna að gera eftirlýkingu af einhverjum bíl t.d.
Toyota Landcruser, Landrover... Við finnum efni. Sjá myndir í
símanum.

●

11. október -
viðtalsdagur

● Foreldrar fylla út sjálfsmat með nemendum fyrir viðtalið á
mentor.

●

●

Nóvember ●

●

● Jólatrá úr krossvið. 2 eins hliðarmyndir teiknaðar á spjald sem er
c.a. 30x30. Skipt í miðju. Sagað í tifsögum. Pússað og málað.

●

●

Desember

●

●

●

Jólafrí 17. des – 4. jan
hjá nemendum

Janúar

Starfsdagar 3. og 4.
janúar

19. janúar –
viðtalsdagur.

● Foreldrar fylla út sjálfsmat með nemendum fyrir viðtalið á
mentor
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● Valverkefni

●

●

Febrúar

●

●

●

●

Mars

● Flugvél úr 6 mm krossvið. Þau færa hana með kalkípappír á
efnið, saga það svo út í tifsög, pússa til, mála og setja hana svo
saman.

21. mars - viðtalsdagur ●

●

Apríl

Páskafrí 8. - 18. apríl ● Valverkefni

●

●

●

Maí

●

●

●

●

https://www.pinterest.com/kennarinn/sm%C3%AD%C3%B0ar-woodworking/
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