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Bekkjarnámskrá 5. bekkjar 
2011-2012 

Umsjónarkennari: Áslaug Inga Finnsdóttir 
 

Bekkjarnámskrá er námsáætlun sem gerð er fyrir hvern bekk eða námshóp fyrir sig og er hluti að 

skólanámskrá skólans. Bekkjarnámskráin gefur upplýsingar um námsgreinar, kennsluhættti, námsgögn 

og námsmat. Hún byggir á þeim námsmarkmiðum sem sett eru fram í Aðalnámskrá grunnskóla sem í 

gildi er hverju sinni. Bekkjarnámskráin er endurskoðuð árlega og er sú endurskoðun í höndum kennara. 

Bekkjanámskrár eru birtar á heimasíðu skólans og ekki prentaðar nema sérstaklega sé um það beðið. 

 

“Menntun og velferð nemenda er sameiginlegt verkefni heimila og skóla og samstarfið þarf að byggjast 

á gagnkvæmri virðingu, trausti, og upplýsingamiðlun beggja aðila, sameiginlegum ákvörðunum og 

samábyrgð”.(Aðalnámskrá grunnskóla 2011). 

     

 
 

Skólanám, hvort sem er í grunnskóla eða við aðrar menntastofnanir, hlýtur ávallt að byggja á 

heimanámi, að meira eða minna leyti.  Ég reyni að stilla heimanámi í hóf.  Eftir því sem börnin eldast, 

mega þau þó eiga von á meira heimanámi, enda er hlutverk okkar m.a. að búa þau undir frekara nám 

þar sem kröfur um heimanám fara vaxandi.  Ég treysti foreldrum að gera mér viðvart ef heimanámið 

tekur börnin lengri tíma en góðu hófi gegnir. Heimanám á ekki að taka meiri tíma en u.þ.b. 1 klst.  Það 

er svo mál fjölskyldunnar ef hún vill skipuleggja heimanám þannig að ákveðnir dagar t.d. sunnudagar 

eða helgin öll verði lausir við lexíur.  

Ef nemendur fá leyfi frá skólanum þurfa þeir að bera ábyrgð á námi sínu til jafns við aðra, að 

skila verkefnum og læra heima.  Ennfremur þurfa nemendur Tónlistarskólans, sem teknir eru út úr 

tímum, að gæta þess að vinna upp það sem þeir missa af í tímum og skila verkefnum til jafns við aðra. 
 

 

                                                    Með bestu kveðju og von um gott samstarf,  

Áslaug Inga 

 

Stundaskrá 5. bekkjar 

 

 Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur 

8:30-9:10 Stærðfræði Enska Íslenska Stærðfræði Stærðfræði 

 M A T U R 

9:30-10:10 Stærðfræði Samfélagsfr. Íslenska Stærðfræði Náttúrufræði 

10:10-10:50 Trúarbragðafr. Samfélagsfr. Tölvur Íslenska Íslenska 

11:10-11:50 Samfélagsfr. Smíðar/Heimf. Náttúrufræði Enska Íslenska  

11:55-12:35 Íslenska Smíðar/Heimf. Náttúrufræði Enska Heimanám 

 M A T U R 

13:05-13:45 Tölvur Tónmennt Stærðfræði Lífsleikni Umsjón 

13:55-14:35 Íþróttir Íþróttir Sund Mynd/textílm. Íþróttir 

14:40-15:20  Heimanám  Mynd/textílm.  

 

 

Stærðfræði 
 

Kennari:   Áslaug Inga Finnsdóttir 

Kennslustundir:  6 stundir á viku, samkennt að mestu með 6. bekk 
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Efnisþættir og markmið: 

Þrautir: að nemendur 

- þjálfist í að leita leiða til að leysa þrautir 

- noti fjölbreyttar aðferðir við lausn verkefna 

Mælingar:  að nemendur 
- átti sig á uppbyggingu metrakerfisins  

- velji sér heppileg mælitæki til að mæla með 

Rúmfræði/þrívídd:  að nemendur 

- geri sér grein fyrir eiginleikum tví- og þrívíðra forma 

- efli færni sína í þrívíddarteikningu 
Reikniaðgerðir:  að nemendur 

- efli skilning sinn á eðli  reikniaðgerða og geti notað þær 

- geri sér grein fyrir að margföldun og deiling eru andhverfar aðgerðir 

- kynnist ólíkum leiðum við að leggja saman og draga frá 

- þjálfist í að nota fleiri en eina leið við útreikninga 

Almenn brot/tugabrot:  að nemendur 
- geti skráð ræðar tölur sem almenn brot 

- noti almenn brot til að lýsa fjölda, magni og stærð 

- geti skráð stærð bæði sem almennt brot og tugabrot 

-  þekki prósentuhugtakið og geti fundið prósentur af heilum hundruðum 

Mynstur/breytur:  að nemendur 

- þjálfist í að greina mynstur og regluleika og læri að nota breytur 

- þjálfist í að finna reglu í mynstri og geti spáð fyrir um þróun þess 
Hnitakerfi:  að nemendur 

- geri sér grein fyrir uppbyggingu hnitakerfisins 

- geti lesið og skráð hnit og geti lesið úr myndritum 

Flutningar/form:  að nemendur 

- geri sér grein fyrir eðli flutninga þ.e. speglunar, hliðrunar og snúnings 

- geti teiknað og greint mismunandi flutninga 

- þjálfist í að nota hringfara til að teikna hring 

Flatarmál: að nemendur 

- geti borið saman stærð flata sem hafa ólíka lögun 

- geti reiknað út flatarmál rétthyrninga ef hliðarlengdir eru þekktar 

Líkindi:  að nemendur 

- öðlist færni í að meta líkur út frá gefnum forsendum 

- beiti reikningi við athuganir á möguleikum 
 

Námsgögn: 

Stika 1a nemendabók og æfingahefti,  Stika 1b nemendabók og æfingahefti.  Ítarefnið 

Hringur 1 - margföldun/deiling - samlagning/frádráttur – brot, Merkúríus , Venus og ljósritað 

efni frá kennara. 

 Vasareiknar, hringfarar, gráðubogar og önnur stærðfræðigögn. 
 

Kennsluhættir: 
 Í námsefninu er lögð áhersla á að nemendur finni eigin leiðir við útreikninga og kynnist 

mörgum ólíkum leiðum við að leysa verkefni. Kennari kynnir nemendum aðferðir sem þeir þurfa að 

hafa vald á ýmist frá töflu eða einstaklingslega. Vikuáætlanir fyrir tímavinnu og heimanám lagðar fram 

í vikubyrjun.  
 

Námsmat: 

Metin verður vinna í tímum, verkefnaskil og heimanám, kannanir og annarpróf. 
 

Íslenska 
 

Kennari:  Magdalena M. Einarsdóttir 
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Kennslustundir:   6 stundir á viku, samkennt  með 6. bekk 

 

Markmið: 

Nemandi: 

Lestur 

- öðlist góðan lesskilning, orðaforða og málskilning  

- þjálfist í því að ná upp góðum leshraða og lesi af öryggi 

- þjálfist í að lesa margvíslega texta og vinna með þá á fjölbreyttan hátt 

- þjálfist í að beita nákvæmnislestri og leitarlestri 

- geti greint aðalatriði frá aukaatriðum í lesnum texta með því að fást við margvíslegt lestrarefni 

 

Talað mál og framsögn 

- þjálfist í að tjá sig frammi fyrir bekkjarfélögum sínum og stærri hópum      

- þjálfist í að tjá sig munnlega með margvíslegum verkefnum  

- þjálfist í að lesa upphátt sögur og ljóð með réttum áherslum 

- tileinki sér þær reglur sem gilda þegar margir þurfa að tjá sig í einu 

- temji sér að flytja mál sitt skýrt og áheyrilega við ýmis tækifæri 

 

Hlustun og áhorf 

- þjálfist í að hlusta á upplestur á sögum og ljóðum, bæði sem kennari les og af bandi 

- geti svarað spurningum varðandi efni sem hann hefur hlustað á 

- þjálfist í að hlusta á umræður og taka þátt í þeim.   

- geti endursagt efni sem hann hefur hlustað eða horft  á 

  

Ritun 

- þjálfist í að skrifa tengda skrift í frjálsri ritun  

- þjálfist í að skrifa skýrt og greinilega og vanda frágang 

- nái góðum skriftarhraða 

- þjálfist í að stafsetja rétt með margvíslegum verkefnum og ýmsum aðferðum 

- semji sögur með atburðarás og semji ljóð og skrifi sjálfur 

- þekki hugtökin upphaf, miðja og endir í frásögnum og geti nýtt sér þau í eigin skrifum 

- geti skráð lengri frásagnir um atburði úr eigin lífi 

- þjálfist í að nýta sér orðabækur og önnur hjálpargögn við ritun 

- læri að fara eftir helstu stafsetningareglum. 

 

Bókmenntir 

- lesi sögur, ævintýri, þjóðsögur, goðsögur, dæmisögur, skopsögur og lengri bækur 

- lesi fjölbreytt efni sér til fróðleiks og skemmtunar miðað við lestrargetu og áhuga 

- læri þekktar vísur og ljóð utanbókar til söngs og annars munnlegs flutnings  

- skrifi stutta greinargerð um bók eða stutta sögu sem hann hefur lesið 

- þekki hugtökin rím, ljóðstafir og taktur 

- þekki hugtökin persóna, söguhetja, söguþráður og sögulok 

- geri sér grein fyrir mikilvægi bókmennta í sögu þjóðarinnar 

  

Málfræði 

- þekki orðflokkana nafnorð, sagnorð og lýsingarorð og helstu einkenni þeirra 

- geti fundið fall nafnorða og lýsingarorða 

- geri sér grein fyrir mun eintölu og fleirtölu fallorða 

- geri sér grein fyrir stigbreytingu og kynbeygingu lýsingarorða 

- átti sig á muninum á nútíð og þátíð sagna 

- þekki mun samnafna og sérnafna og geti nýtt sér þá þekkingu við stafsetningu 

- læri að fallbeygja mannanöfn t. d. allra nemenda í bekknum 

- þekki kyn orða og geti nýtt sér þá þekkingu við stafsetningu 

- geri sér grein fyrir samsetningu orða og þjálfist í orðmyndun 

- læri að nýta sér stofn orða í réttritun 

- átti sig á hvaða orðmynd er uppflettimynd fallorðs og geti nýtt sér það við notkun orðabóka 

- fái tækifæri til að leika sér með tungumálið á fjölbreyttan hátt, t.d. með myndgátum, krossgátum, 

og orðaleikjum 
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Námsgögn:   Ýmsar lestrarbækur, valdar eftir getu nemenda, auk bókasafnsbóka 

Mál til komið, grunnbók og vinnubók   

Skinna, verkefnabók 1 og 2 

Málrækt 1  

Ekki málið, lesbók1 og 2 ásamt vinnubókum 

Stafsetningaverkefni 

Skriftarbækur hefti 5 og Skriftis tengiskrift af vef       

       Orðaskyggnir - verkefni og ítarefni af ýmsu tagi  

              Ýmsar ljóðabækur 

 Hrafnkelssaga Freysgoða ásamt spurningum 

Þjóðsögur og Ævintýri 

Ljósritað efni frá kennara 

 

Námsmat:   Próf er í lok hverrar annar. Einkunn byggir á prófi, mati á verkefnum og  

  vinnubókum. 

 

 

 
 

Enska 
 

Kennari:  Sonja Suska 

Kennslustundir:  3 stundir á viku 
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Markmið: 

 

Hlustun 

- skilji fyrirmæli og leiðbeiningar kennara 

- skilji félaga sína í samskiptum í kennslustundum 

- skilji einfaldar spurningar um kunnuglegt efni 

- geti fylgt þræði í einföldu hlustunarefni, s.s. söngvum, sögum og ævintýrum 

- geti hlustað eftir ákveðnum upplýsingum 

Lestur 

- geti lesið stuttan einfaldan texta með eða án mynda 

- geti fylgst með í texta,  t.d. sungið og lesið með 

- skilji einföld skilaboð og fyrirmæli 

Talað mál – samskipti 

- geti tekið þátt í samskiptum við kennara og samnemendur, t.d. beðist afsökunar 

- geti svarað einföldum persónulegum spurningum og beðið um samsvarandi upplýsingar 

- geti tekið þátt í hlutverkjaleikjum 

- kunni að nota algeng orð og orðasambönd tengd tíma, t.d. yesterday, next week 

Talað mál – frásögn 

- geti sagt frá sjálfum sér og nánasta umhverfi 

- geti lýst hlutum eða myndum 

- geti stafað fullt nafn og heimilisfang 

Ritun 

- geti skrifað texta um kunnuglegt efni eftir fyrirmynd 

- geti búið til setningar við mynd 

- geti skrifað rétt helstu orð sem koma fyrir 

 

 

Námsgögn: PortfolioTopic bækur, Hickory, Dickory. Ýmsir söngtextar og annað ljósritað efni frá 

kennara.  

 Gagnvirk verkefni: www.britishcouncil.org/kids og www.a4esl.org 

 

 

Námsmat: Öll vinna nemenda í tímum og við heimanám gildir til einkunna. Próf í lok hvers 

kennslutímabils.  
 

 
 

 
 

Samfélagsfræði 
 

Kennari:  Sonja Suska 

http://www.britishcouncil.org/kids
http://www.a4esl.org/
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Kennslustundir:  3 stundir á viku  

 

Landafræði Íslands 

Markmið: 

Nemandi 

- kunni að lesa og túlka kort, loftmyndir og önnur landfræðileg gögn, hvort sem er í bókum eða 

tölvum 

- átti sig á því að náttúruöflin eru stöðugt að mynda og móta landið og hafa áhrif á búsetu 

manna 

- þjálfist í að lýsa helstu landfræðilegu einkennum hvers landshluta, s.s. landslagi, gróðurfari og 

veðurfari 

- kannist við helstu hafstrauma umhverfis landið og einkenni sjávarfalla 

- þekki á Íslandskorti nöfn og legu landsfjórðunganna, stærstu þéttbýlisstaða, helstu ár, jökla, 

firði, flóa og fjöll 

- verði fær um að greina hvað er líkt og hvað ólíkt í heimabyggðinni og öðru byggðarlagi, s.s. 

með tilliti til landbúnaðar, veðurfars, bygginga og samgangna þess og farveg til ósa 

- kynnist íslenskum náttúruminjum og náttúruvættum 

- fjalli um ferðamannastaði á Íslandi, s.s. eftir hverju ferðalangar eru að sækjast þegar þeir fara 

um landið 

 

Námsgögn: Ísland – Veröld til að njóta eftir Björn Hróarsson,  

Landakort,  Kortabækur, Uppflettirit, Netkrækjur,  

 

 

 

Landnám Íslands 

Markmið: 

- að nemendur kynnist sögu Landnáms Íslands 

- að nemendur kynnist húsakostum á landnámsöld  

- að nemendur kynnist stéttarskiptingu sem ríkti á þessum tíma 

- að nemendur kynnist aðdraganda þess er Alþingi var sett á Þingvöllum 

- að nemendur kynnist útbreiðslu norrænna manna 

- öðlist aukinn skilning á sögulegum arfi sínum 

 

 

Námsefni:  Leifur Heppni (lesbók og verkefnabók) 

  Ítarefni: Ljósritað efni  og vefkrækjur 

 

Námsmat:  Einkunn gefin fyrir verkefni  

Frammistaða í tímum. Ástundun og áhugi. Próf í lok hverrar annar 

   

 
 

Kristinfræði 
 

Kennari:   Magdalena M. Einarsdóttir 

Kennslustundir:  1 stund á viku, samkennt með 6. bekk. 

 

Markmið: 
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- að nemendur fræðist um kristna trú og líf og starf Jesú Krists 

- að nemendur öðlist skilning á siðfræði kristinnar trúar svo hún nýtist þeim í daglegu lífi 

- að nemendur læri boðorðin tíu. 

- að nemendur kynnist völdum sögum af Jesú 

- að nendur læri um aðventuna og páskana og hvernig þessar hátíðir tengjast lífi Jesú 

- að nemendur læri um kristnitökuna og aðdraganda hennar á Íslandi 

 

  

Námsefni:    Kristin fræði – Brauð lífsins, höf. Sigurður Pálsson og Iðunn Steinsdóttir, ásamt 

vinnubók.  

 

Námsmat: Prófað er í lok hverrar annar. Einkunn byggir á prófi, kaflaprófum og  

mati á vinnubók. 

 

 
 

 

 

 

 

 
Lífsleikni 

 
Kennari:  Áslaug Inga Finnsdóttir 

Kennslustundir:               1 stund á viku, samkennt með 6. bekk 

 

Markmið: 

Að nemendur 
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- dýpki skilning sinn á vináttu 

- þjálfist í að leysa togstreitu í vináttu á farsælan  hátt 

- sjái ýmsar hliðar þess að eignast vin og að eiga vin 

- meti gildi vináttu 

          
  

Námsgögn:  Ertu? Vinnubók í lífsleikni 

  Ýmis verkefni frá kennara eftir viðfangsefnum og þörfum hverju sinni. 

               

   

Námsmat:           Námsmat grundvallast á þátttöku nemenda í kennslustundum, úrvinnslu verkefna, 

                        samvinnu, vandvirkni og hegðun. 

 

 
 

Náttúrufræði 
 
Kennari:  Jóhanna Stella Jóhannsdóttir 

Kennslustundir:  3 stundir á viku, samkennt með 6. bekk 

 

Náttúrufræðinni verður skipt í tvö kennslutímabil þar sem byrjað er á lífvísindunum og þau kennd fram 

í desember.  Þá taka eðlis-, efna-, og jarðvísindi við og verða kennd fram á vorið. Þó er líklegt að 

lífríkið verði eitthvað skoðað þegar fer að vora.  Þessir fjórir þættir náttúrufræðinnar eru tengdir, þ.e. 

líf-, jarð-, efna- og eðlisvísindi, og því getur markmiðum eins þáttar verið náð við kennslu í öðrum.   

 

Markmið: 
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Nemandi 

Úr eðlisvísindum 

- þekkja að til eru ólíkar gerðir krafta, svo sem flotkraftur, lyftikraftur, segulkraftur, 

aðdráttarkraftur 

- átta sig á hugtökunum vegalengd, tími og hraði 

- gera sér grein fyrir að vélar, svo sem tannhjól, gírar, öxlar og trissur, eru tæki sem hjálpa með 

því að margfalda krafta og að í þeim tapast alltaf orka 

- þekkja bylgjueiginleika yfirborðsbylgna á vatni og bylgna á streng 

- gera sér grein fyrir skynjanlegum eiginleikum hljóðs 

 

Úr jarðvísindum 

- þekkja lagskiptingu og efnasamsetningu lofthjúps jarðar og þýðingu fyrir lífríkið 

- gera sér grein fyrir orsökum mismunandi veðurfars og loftslags 

- gera sér grein fyrir hvernig frost, jöklar, vindar, hafið og vatnsföll móta landslag í heimabyggð 

- þekkja í stórum dráttum jarðsögu Íslands 

- geri sér grein fyrir hringrás vatns í umhverfi sínu 

 

Úr lífvísindum 

- átti sig á að nauðþurftir allra lífvera eru nánast þær sömu 

- geti útskýrt hugtökin fæðukeðja og fæðuvefur og þekkja mismunandi hlutverk lífvera í þeim 

- geti skýrt hvað ljóstillífun er og gildi hennar fyrir lífheiminn 

- geri athuganir í ferskvatni og kanni mismunandi þætti, s.s. lífríkið, fæðukeðjur 

- þekki alla íslenska ferskvatnsfiska og hvernig þeir hafa borist til Íslands 

- þekki helstu lífverur í fersku vatni 

- geti flokkað lífverur í  

o framleiðendur 

o neytendur 

o sundrendur og lýst mikilvægi hvers fyrir sig 

 

Námsgögn: Lífríkið í fersku vatni og Auðvitað 2 
 

Námsmat: Próf í lok hvers kennslutímabils auk kannana í lok hverrar annar – Verkefnavinna – 

Vinnubók - Þátttaka í tímum metin 
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Myndmennt, 
Textílmennt 

 

Kennari:  Áslaug Inga Finnsdóttir og Kristín Jóna Sigurðardóttir 

Kennslustundir:  2 stundir á viku, samkennt með 6. bekk.  

 

Markmið: 

-  að  þjálfa nemendur markvisst í hagnýtum vinnubrögðum svo þeir verði sjálfbjarga í verki 

   og geti lagt mat á handverk 

-  að efla frumkvæði nemenda svo þeir öðlist sjálfstraust til eigin sköpunar 

- að nemendur kynnist ullinni og móti hluti úr henni. 

-  að nemendur fái innsýn í gerð bútasaums 

- að nemendur noti útsaum til skreytinga 

- að nemendur móti og skapi sitt eigið listaverk 

- að nemendur teikni og máli eftir og án fyrirmyndar 

- að nemendur prófi að prjóna 

- að nemendur geri æfingar og verkefni á saumavél 

  

 

Kennsluhættir: Unnið með pappír, prjón, útsaum, saumavél. 

  

 

Námsmat: Tekið er mið af framkomu, umgengni, vinnusemi, færni og vandvirkni. Einkunn er gefin í 

lok vetrar. 
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Íþróttir 
 

Kennari:  Milan Djurica 

Kennslustundir:  1 stund á viku sund 

   3 stundir á viku íþróttir 

 

 

Íþróttir 

Markmið: 
- Auka hreyfigetu nemenda til aukinna tækniæfinga, efla jafnvægi og stöðuskyn nemenda.  

Taktur, samhæfing, líkamsvitund og úthald nemenda aukist.  Félagsþroski og vinátta í leik 

eflist. 

- Lögð áhersla á að efla afkastagetu og hreyfifærni nemenda.  Þol, styrkur og liðleiki aukist. 

- Mikil áhersla verður lögð á leiki sem stuðla að samvinnu nemenda, að samvinna verði 

nemendum eiginleg og sjálfsögð. 

- Reynt verður að hafa viðfangsefnin þannig að allir ráði við þau óháð getu þeirra og þroska og 

þannig að ýta undir jákvæða sjálfsmynd nemenda. 

- Áhersla verður lögð á að öllum nemendum líði sem best í tímum. 

- Í íþróttatímum verður fjölbreytt verkefnaval í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla til að 

nemendur fái útrás fyrir hreyfiþörf sína   

 

Viðfangsefni: 

- Hvers konar leikir, einnig stöðvaþjálfun þar sem hver nemandi getur notað kunnáttu og  hraða. 

- Léttar líkams- og snerpuæfingar. 

- Einfaldar spennu og slökunaræfingar og ýmsir knattleikir með einföldu sniði. 

- Samsettar æfingar sem reyna á fimi, kraft, úthald og tæknikunnáttu. 

 

 

Sund 

Markmið: 
- Aukin færni í hverju sundi fyrir sig. 

- Meira þol og meiri hraði.  

 

Nemendur nái tökum á. 

- 75 metra bringusundi 

- 25 metra skólabaksundi 

- 25 metra skriðsundi 

- 12 metra baksundi 

- Stungu af bakka 

- Að sækja hlut á 1 til 2 metra dýpi eftir þriggja metra kafsund 

- Að troða marvaða í 20 – 30 sekúndur 

- 10 metra flugsundsfótatökum, með eða án hjálpartækja 

 

Námsmat: 

- Nemendur taka engin próf sem metin eru til einkunna. 

- Mikið er lagt upp úr virkni í tímum 

- Að nemendur taki þátt og einnig að þeir fylgi reglum og fyrirmælum kennara. 

- Gefin er skrifleg umsögn í íþróttum í lok skólaársins. 

- Nemendur taka V. stig í sundi. 
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Heimilisfræði 
 

Kennari:   Áslaug Inga Finnsdóttir 

Kennslustundir:  2 stundir á viku hálfan veturinn 

 

Markmið:                          Nemandi fái að spreyta sig á að vinna með uppskriftir og margvíslega 

matargerð.  Einnig vinna nemendur bókleg verkefni.  Áhersla lögð á 

hreinlæti, samviskusemi og tillitsemi, auk þess að: 

 

- efla skilning á gildi góðrar vinnutækni 

- stuðla að hagsýni í heimilisrekstri 

- greina á milli góðs og lélegs fæðuvals 

- geta raðað fæðutegundum í fæðuhring 

- gera sér grein fyrir að góðar neysluvenjur eru mikilvægar heilsunnar vegna 

- kunna skil á þeim áhöldum sem notuð eru við heimilisstörf og kunni að nota þau rétt 

- þjálfast í að vinna eftir uppskriftum 

- vita hvers vegna mikilvægt er að hreinsa grænmeti og ávexti  

- vita að gæta þarf mikils hreinlætis þegar unnið er með matvæli 

- kynnast og þekkja fatamerkingar 

- fá þjálfun í að gera verðsamanburð á tilbúnum og heimagerðum mat 

- þekkja helstu næringarefni fæðunnar og hlutverk þeirra og sjúkdóma sem stafa af röngu mataræði 

-      tileinka sér kurteisi og tillitsemi við borðhald og smakka á öllum fæðutegundum með 

       jákvæðu  hugarfari 

 

Námsgögn: Fæðuhringurinn, Gott og gagnlegt 1. hefti og vinnubók.  Mælitæki og önnur áhöld 

sem tilheyra matargerð, verkefni, vinnublöð, matreiðslubækur og hráefni til 

matargerðar. 

 

Námsmat: Metin verður framkoma, kurteisi, tillitsemi, sjálfstæð vinnubrögð og samvinna.   

Mat verður lagt á vinnubók og verklega vinnu.  Einkunn er gefin í lok vetrar. 
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Tölvunotkun og 
upplýsingamennt 

 

Kennari:  Sigríður B. Aadnegard 

Kennslustundir:  2 stundir á viku, samkennt með 6. bekk 

 

Markmið: 

Nemandi á að: 

- hafa þekkingu á gildi tölvutækni við upplýsingaleit og þekkingaröflun 

- hafa hlotið þjálfun í réttri fingrasetningu á lyklaborði og tileinkað sér rétta líkamsbeitingu 

- geta geymt eigin upplýsingar á tölvutæku formi með skipulögðum hætti 

- hafa notað kennsluforrit í öllum greinum sem verkfæri við eigið nám 

- hafa notað margmiðlunarefni til að bæta við eigin þekkingu og til skemmtunar 

- hafa unnið sjálfstætt og markvisst að öflun og úrvinnslu upplýsinga með upplýsingatækni og 

miðlað þeirri þekkingu til annarra á sama hátt 

- hafa sett upp skjöl í ritvinnslu 

- hafa kynnst mismunandi hugbúnaði og gert sér grein fyrir notagildi hans 

- hafa öðlast undirstöðuskilning á uppbyggingu tölvunnar 

- kunna meðferð á myndum og  texta af geisladiskum og Neti 

- geta notað og viðhaldið notendahugbúnaði, s.s. ritvinnslu- teikni- og myndvinnsluforritum og 

töflureikni  

- kunna að leita í helstu handbókum, alfræðiorðabókum, fræðibókum og margmiðlunardiskum 

- þekkja helstu leitarmöguleika á Netinu 

- geta fundið lykilorð í texta 

- kynnast helstu greinum á sviði lista, vísinda, tækni og verkgreina í gegnum miðla skólasafnsins 

- vita að til eru lög um höfundarrétt og skilja þýðingu þeirra við vinnu með upplýsingar 

 

Námsgögn: Viðeigandi forrit 

  Ýmis kennsluforrit og leikir 

  Bókasafnið og gögn þess 

  Ritvinnsluæfingar 

  Word fyrir krakka 

 

Námsmat: Lagt verður mat á öll þau verkefni sem nemendur vinna, bæði í tímum og heima.   
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Smíðar 
 

Kennari:  Grímur Guðmundsson 

Kennslustundir:     2 stundir á viku hálfan veturinn  

Markmið: 

Að nemendur 

- þjálfist í að beita einföldum handverkfærum, s.s. laufsög, raspi, þjöl og sporjárni 

- hanni sjálfir útlit smíðahlutar síns, s.s. með teikningum 

- geti búið til einfaldan hlut út frá gefinni teikningu og fylgt fyrirmælum 

- tileinki sér mikilvægi þess að ganga vel um smíðastofuna og fara vel með verkfæri, m.a. með 

tillliti til öryggis 

- sýni skilning á góðri samvinnu í smíðastofunni og séu tilbúnir að rétta samnemendum sínum 

hjálparhönd við verkefnin 

- kynnist því að vinna með leður og beitingu helstu leðurverkfæra 

 

Helstu verkefni og verkþættir: 

 

- Klukka (hönnun, sögun, pússun, borun, beiting sporjárns, yfirborðsmeðferð) 

- Önnur verkefni eftir því sem tími vinnst til 

 

Námsmat:Vitnisburður byggir  á verkefnaskilum, hönnun, ástundun, vandvirkni og frágangi 

                   verkefna.  
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Tónmennt 
 

Kennarar:  Þórunn Ragnarsdóttir og Magdalena Margrét Einarsdóttir 

Kennslustundir:  2 stundir á viku, samkennt með 6. bekk. 
 

Markmið: 

Nemandi 

Frum- efnis- og leikniþættir 
- flytji (með söng) fjölbreytta tónlist frá ólíkum tímum og löndum   

- öðlist stigvaxandi færni í söng og ýmiskonar tónlistarflutningi 
 

Sögulegt og félagslegt samhengi 

- geti sýnt fram á þekkingu á tónlist sem hann hefur hlustað á frá mismunandi tímabilum og 

menningarsvæðum 
 

Söngur verður sá þáttur tónmenntarinnar sem mest verður lögð áhersla á.  Því að syngja saman af lífi 

og sál vekur ákveðna samkennd hjá nemendum, einnig fá þeir mikla útrás og getur það vakið áhuga 

þeirra til söngs/tónlistar.  Nemendur fá alla texta sem þeir syngja, í “söngmöppu”  

       Nemendur eiga að geta: 

- sungið nokkur íslensk þjóðlög 
-  þekkt og geta sungið nokkra árstíðabundna söngva 
-  sungið fjölbreytt lög sem valin verða í sameiningu 
-  notað röddina til að flytja þulur og raddverk 
- einföld keðjusöngslög 

 

 

Námsefni: Farið er í grunnatriði tónfræði, nemendur læra að þekkja sundur dúr og moll, þeir  

greina háa og lága tóna, mun á stökum tónum og hljómum auk þess að klappa takt og 

læra að þekkja sundur mismunandi hljóðfæri og raddir.  Hlustun á tónlist frá ólíkum 

tímabilum, fléttuð saman við tónlistarsöguágrip auk mikillar söngþjálfunar og 

hreyfileikja með söng. 
 

   

Námsgögn: Kennslubækur í tónmennt 

                             Það var lagið 

  Leikum og syngjum  

  Komdu að hlusta 

  Það er gaman að hlusta 

  auk söngva, laga og texta á nótum úr ýmsun áttum og margskonar ítarefnis 

  Söngtextum safnað í plastmöppu  

  Ýmis hljóðfæri s.s. píanó, gítar, harmonikka, hristur o.fl. 

     Ýmis heimatilbúin hljóðfæri  

       Diskar, snældur og spólur 

  Fræðsluefni um tónskáldin 

  Ýmsar söngbækur og hlustunarefni 

   
 

Námsmat:  Tekið er tillit til áhuga nemenda, virkni og hegðunar í tímum 
 

 


