
Grunnskóli Húnaþings vestra
Góður skóli – gjöful framtíð

Kennsluáætlun

Námsgrein: Smíði

Bekkur/hópur: : 3. bekkur

Kennari: Ásgeir Hannes Aðalsteinsson

Tímabil: Ágúst – 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.
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

Púsluspil
· Nemendur finna mynd á litabók.is og teikna hana svo með
kalkpappír yfir á 15x20 cm mdf plötu. Kalkípappír og blaðið er límt á
MDF plötuna. Þau teikna svo í gegn. þegar þau eru búin lyfta þau
annari hliðinni og sjá hvort allt hafi komið í gegni, ef ekki er hægt að
loka því aftur og klára að teikna í gegn. Þau mála hana svo og saga
hana niður í púsluspil með tifsög þegar hún hefur þornað.

http://xn--litabk-fxa.is


Október Flugvél
Stélið úr 3 mm krossvið. Máti fyrir það. Vængir einnig úr 3 mm
krossvið. Þau nota útsögunarsagir til þess að saga þetta út.
Búkurinn er úr grein sem þau tálga til.

●

11. október -
viðtalsdagur

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

●

●

Nóvember ● Jólakúla. Söguð með útsögunarsögum. Pússuð og máluð.

●

●

● Jólasveinar úr trjálurkum

●

Desember

● Jólatré, stærri gerðin.

●

●

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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● Járnbrautarlest, 3 - 5 vagnar.

●

●

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 ● Tréblóm

●

●

●

Maí

●

●

●

●

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