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Bekkjarnámskrá 6. 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 6. 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 Sund Lífsleikni Umsjón 

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

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

 

Stærðfræði 
 

Kennari:   Áslaug Inga Finnsdóttir 

Kennslustundir:  6 stundir á viku, samkennt að mestu með 5. bekk 
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Efnisþættir og markmið: 

Talnaleikni: að nemendur: 

- efli leikni sína í meðferð talna 

- þjálfist í að nýta sér stærðfræði við dagleg viðfangsefni 

Gráður og horn: að nemendur: 

- geri sér grein fyrir mismunandi eiginleikum horna  

- geti mælt og lesið af gráðuboga 

Deiling: að nemendur: 

       - þjálfist í að beita deilingu í mismunandi verkefnum 

          - átti sig á að margföldun og deiling eru andhverfar aðgerðir 

Þríhyrningar: að nemendur 

- geri sér grein fyrir mismunandi eiginleikum þríhyrninga  

- greini þríhyrnd form í umhverfi sínu 

Reikniaðferðir: að nemendur: 

               - meti hvers konar og hve nákvæma útreikninga þarf að gera 

               - kynnist nokkrum ólíkum leiðum við útreikninga viðfangsefna 

Almenn brot: að nemendur: 

               - geti notað almennt brot til að lýsa hlutfalli 

- geti framkvæmt einfalda útreikninga með brotum 

- þekki prósentuhugtakið og geti reiknað prósentur af heilu hundraði 

Tölfræði og líkur: að nemendur: 

               - geti lesið upplýsingar úr ólíkum myndritum 

- safni, flokki og setji fram töluleg gögn 

- dragi ályktanir af tölulegum gögnum 

Tvívíð form: að nemendur: 

               -  kynnist mismunandi eiginleikum tvívíðra forma og geti þakið flöt með mismunandi formum 

Rökhugsun: að nemendur: 

               - þjálfist í rökhugsun  

- leysi rökþrautir og skýri lausnir sína 

-  leiti lausna á viðfangsefnum þar sem taka þarf mið af mörgum upplýsingum 

Tugabrot: að nemendur: 

               -  geti skráð ræðar tölur sem tugabrot 

               -  átti sig á samhenginu milli tugabrota, almennra brota og prósenta 

Þrívídd: að nemendur:  

               - geri sér grein fyrir eiginleikum þrívíðra forma  

- greini þrívíð form í umhverfi sínu  

Mynstur og algebra: að nemendur: 

               -  þjálfist í að greina mynstur og regluleika   

               -  geti skráð mynstur á mismunandi formi, bæði með tölum, myndum, bókstöfum og orðum 

               -  þjálfist í að finna óþekkta stærð 
 
 

Námsgögn: 

Geisli 2A og 2B. Vinnubækur 2A og 2B.  Verkefni úr verkefnamöppu Geisla 2, þemaheftin 

Töfrar og Reiknitæki, ítarefnið Hringur 2 – reikniaðgerðir – brot – algebra,  Mars og Júpíter.  

 Vasareiknar, hringfarar, gráðubogar og önnur stærðfræðigögn. 
 

Kennsluhættir: 

Í námsefninu er lögð áhersla á að nemendur fái tækifæri til að dýpka skilning sinn og öðlist 

aukna leikni. Ætlast er til að nemendur leiti lausna á eigin forsendum. 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 

Kennslustundir:  6 stundir á viku, samkennt með 5. bekk 
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Markmið: 

 

Lestur 

 

- að auka lestrarhæfni nemenda 

- að auka orðaforða og efla lesskilning nemenda 

- að örva lestraráhuga 

 

 

Bókmenntir og ljóð 

- að nemendur kynnist sögum og ljóðum frá mismunandi tímaskeiðum 

- að nemendur kynnist einkennum bundinna og óbundinna ljóða 

- að nemendur læri ljóð eftir þekkta íslenska höfunda 

- að nemendur geri sér grein fyrir hugtökunum aðal- og aukapersónur, umhverfi, boðskapur og 

ljóðstafir  

- að nemendur þekki hugtökin persóna, söguhetja, söguþráður og sögulok 

 

 

Stafsetning 

- að auka færni nemenda í réttritun 

- að nemendur tileinki sér reglur um lítinn og stóran staf, n og nn, ng og nk 

- einfaldan og tvöfaldan samhljóða,  i, í, ei eða y,ý,ey 

- að nemendur þjálfist í notkun orðabóka og uppflettirita 

 

 

Skrift 

- að þjálfa nemendur í tengiskrift og notkun penna 

- að leggja áherslu á vandaðan frágang 

- að nemendur geti skrifað hratt og af öryggi og  þrói persónulega rithönd 

- stefna skal að læsilegri rithönd nemenda 

 

 

Málfræði 

- að nemendur tileinki sér hugtök og reglur málfræðinnar og auki þekkingu sína á rit-og talmáli. 

- að nemendur þekki kyn, tölu, fall og greini nafnorða 

- að nemendur þekki kyn, tölu, fall og stigbreytingu lýsingarorða 

- að nemendur þekki nafnhátt, nútíð, þátíð og tölu sagnorða 

- að nemendur geti fundið stofn nafnorða, lýsingarorða og sagnorða 

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

- að nemendur vinni með algeng orðtök og málshætti 

 

 

Ritun 

- að nemendur kynnist skapandi þætti málsins með frásögnum, ritgerðum og ljóðagerð 

- að þjálfa staðreyndaritum með því að skifa endursagnir, útdrætti og sendibréf 

- að vinna með heimildir 

- að tengja ritun við sem flestar námsgreinar 

 

 

 

Námsgögn:  Ýmsar lestrarbækur valdar af kennara.   

Mál í mótun, grunnbók og vinnubók 

Skræða, verkefnabók1 og 2  

Málrækt 2 

Stafsetningarverkefni  

Skrift 6 og Skriftis tengiskrift af vef.  

Ýmsar ljóðabækur 
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Ekki málið, lesbók 1 og 2 ásamt vinnubókum 

Hrafnkelssaga Freysgoða ásamt spurningum. 

Valið efni frá kennara.   

 

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

Kennari:  Sonja Suska 

Kennslustundir:  3 tímar á viku 

Markmið: 

 
Hlustun 

- skilji það sem fram fer, bæði í tali kennara og samnemenda  

- skilji einfalt mál sem tengist nánasta umhverfi  

- skilji meginþráð í stuttri sögu eða frásögn  

- geti hlustað eftir nákvæmnisatriðum    

- geti notað efni sem hlustað er á í tengslum við aðra færniþætti 

Lestur 

- geti lesið sér til gagns og gamans stuttar, einfaldaðar bækur og fræðsluefni fyrir börn 

- skilji aðalatriði í einföldum texta, t.d. í tímaritum fyrir börn og unglinga 

- geti fundið afmarkaðar upplýsingar í texta, t.d. á matseðlum 

- skilji texta um persónuleg málefni, áhugamál og daglegt líf 

- geti fylgt tiltölulega einföldum leiðbeiningum 

Talað mál – samskipti 

- geti tekið þátt í einföldum samtölum og sagt frá sjálfum sér, áhugamálum og ýmsu úr nánasta 

umhverfi 

- geti skipst á einföldum upplýsingum, t.d. hvað er skemmtilegt/ leiðinlegt 

- geti byrjað og endað samtal á einfaldan hátt 

Talað mál – frásögn 

- geti tjáð sig í stuttum frásögnum og endursögnum 

- geti gefið einfaldar lýsingar, t.d. á fólki 

Ritun 

- geti skrifað einfaldan texta um kunnuglegt efni og notað algengustu samtengingar 

- geti skrifað einfaldan texta frá eigin brjósti 

- geti stafsett algeng orð, t.d. með hjálp leiðréttingarforrits 

- geti skrifað stutt skilaboð 

 
 

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 einkunnar. Skrifleg próf verða í 

lok hverrar annar. 

 

 

http://www.britishcouncil.org/kids
http://www.a4esl.org/
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Samfélagsfræði 
 

 
 

Kennari:  Sonja Suska 

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 
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Kristinfræði 
 

Kennari:   Magdalena M. Einarsdóttir 

Kennslustundir:  1 stund á viku, samkennt með 5. bekk. 

 

Markmið: 

 

- 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. 
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Lífsleikni 
 
Kennari:  Áslaug Inga Finnsdóttir 

Kennslustundir:               1 stund á viku, samkennt með 5. bekk 

 

Markmið: 

Að nemendur 

- 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. 
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Náttúrufræði 

 

 
 

 

Kennari:  Jóhanna Stella Jóhannsdóttir 

Kennslustundir:  3 stundir á viku, samkennt með 5. og 7. bekk 
 

 

 

Líffræði 

Markmið: 

Að nemandi   

- geri sér grein fyrir að allar lífverur eru úr frumum 

- þekki að frumur eru mismunandi að gerð og gegna mismunandi hlutverkum 

- þekki helstu líffærakerfi mannslíkamans og starfsemi þeirra í stórum dráttum 

- þekki hvernig barn verður til og fóstur þroskast 

- geti lýst helstu breytingum sem verða á líkama mannsins frá fæðingu til elliára 

- geri sér grein fyrir hvernig mannslíkaminn nýtir fæðuna og fær úr henni orku 

- geti tekið skynsamlega afstöðu í kynferðismálum út frá þekkingu á einkennum og hlutverki 

kynþroskaaldursins 

- skilji ábyrgð sína á eigin heilsu og möguleikum sínum til að koma í veg fyrir ýmsa sjúkdóma 

- viti að erfðir ráðast af genum sem eru í frumum 

- skilji að hann getur sjálfur haft mikil áhrif á eigin heilsu og jafnvel komið í veg fyrir ýmsa sjúkdóma 

- gæti fyllsta öryggis í verklegum æfingum, þ.á.m. skilji mikilvægi þess að fara eftir leiðbeiningum og 

fylgi settum öryggisreglum 

- hafi öðlast færni og sjálfsöryggi í því að leysa verkefni á fjölbreytilegan hátt 

 
 

Námsefni: Maðurinn, hugur og heilsa, lesbók og vinnubók.  

 

Kennsluhættir: Fræðileg innlögn, hópavinna og einstaklingsvinna þar sem unnið er að öflun 

upplýsinga og verkefni leyst, verklegar æfingar.  
 

Námsmat: Nemendur fá kennslu til áramóta og prófað er í desember auk þess sem kannanir eru lagðar 

fyrir. Einkunn byggir á prófum (50%), mati á vinnubók og verkefnum og vinnusemi í 

kennslustundum (50%). 

 

 

 

Eðlis-, efna og jarðfræði 

Markmið:  

 

Að nemandi 

o þekki frumeindakenninguna, þ.e. að allt efni sé gert úr frumeindum 

o átti sig á muninum á frumeind og sameind 

o átti sig á muninum á frumefni og efnasambandi 

o átti sig á muninum á föstum efnum, vökvum og lofttegundum með tilliti til hreyfinga sameinda 

o þekki að andrúmsloftið er samsett úr nokkrum efnum 

o skilji hugtakið leysni 

o skilji að sérhvert efni getur breytt um ham 

o skilji hvað hamskipti fela í sér og geta gert grein fyrir hugtökunum bráðnun, storknun, uppgufun og 

þétting 

o skilji hvað hugtökin bræðslumark og suðumark merkja 

o geri sér grein fyrir að við blöndun tveggja efna geti orðið til nýtt efni  

o geri sér grein fyrir að efni þenst út við hita 

o þekki íslenska orkugjafa 

o geti greint á milli þess sem er endurnýjanlegt í náttúrunni og einungis til í takmörkuðum mæli 

o geti útskýrt hringrás vatns í náttúrunni  



Húnavallaskóli                   Bekkjarnámskrá 6. bekkjar 2011 - 2012 

  10 

o geri sér grein fyrir áhrifum hafsins á lífsskilyrði og veðurfar 
 

Námsefni:  Auðvitað 3.  
 

Kennsluhættir: Fræðileg innlögn, samvinna nemenda í litlum hópum þar sem unnið er að öflun 

                           upplýsinga, athugunum og mælingum. Verklegar æfingar, ýmsar tilraunir og umræður. 
 

Námsmat:   Nemendur fá kennslu frá áramótum. Kaflapróf úr einum til þremur köflum í einu. Einkunn 

byggir á prófum (50%), mati á vinnubók og vinnusemi í kennslustundum (50%).  
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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 er reyna á fimi, kraft, úthald og tæknikunnáttu. 

 

Sund 

Markmið: 
- Aukin færni í hverju sundi fyrir sig. 

- Meira þol og meiri hraði. 

- Meiri áhersla á undirstöðuæfingar í tækni sundsins. 

 

 

Nemendur nái tökum á. 

- 200 metra viðstöðulausu bringusundi 

- 50 metra skólabaksundi 

- 25 metra skriðsundi 

- 25 metra baksundi 

- 25 metra bringusundi á tíma lágmark 35,0 sek 

- 15 metra björgunarsundi ( skólabaksundsfótatök ) 

- 8 metra kafsundi 

- 10 metra flugsundi 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 VI. 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, samvinnu og tillitssemi 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 

- þjálfast í að setja saman máltíðir og fylgja manneldismarkmiðum og RDS 

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

hugarfari 

 

Námsgögn: Fæðuhringurinn, Gott og gagnlegt 2. 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 5. bekk 

 

Nemandi á að 

- hafa skilning á gildi tölvutækni sem miðils í lýðræðisþjóðfélagi 

- hafa mótaða skoðun á gildi tölvutækni í viðhaldi eigin menntunar 

- geta valið og notað viðeigandi tölvubúnað til að koma upplýsingum á framfæri 

- geta slegið inn villulausan texta, að lágmarki 80 slög á mínútu með blindskrift og réttri 

fingrasetningu 

- hafa skilað verkefnum unnum í tölvum, með grafískri framsetningu upplýsinga þegar það á við 

- hafa notað tölvupóst til að koma fyrirspurn til opinberra aðila, fyrirtækja eða stofnana 

- hafa notað töflureikni til margþættra útreikninga 

- þekkja helstu þætti í þróun tölvutækni og gera sér grein fyrir því að tækniþróun er stöðugt ferli 

- hafa haldgóða þekkingu á upplýsingaveitum á Netinu 

- geta notað póstforrit til samskipta og samstarfs við aðra um tölvunet, innanlands og erlendis  

- kunna flókna leit í mismunandi leitarvefjum 

- geta leitað að tímaritsgreinum og dagblaðsgreinum 

- kunna að leita í tölvuskrám annarra safna, s.s. almenningsbókasafna og gagnabanka 

- kunna að afla heimilda; það felur í sér að nemandi geti 

       flokkað og metið þær á gagnrýninn hátt með tilliti til áreiðanleika þeirra 

       og metið eigin niðurstöður 

- þekkja tengsl upplýsinga og tjáningarfrelsis 

- hafa skilning á gildi upplýsingatækni sem miðils í lýðræðisþjóðfélagi 

- hafa mótaða skoðun á gildi upplýsingatækni í viðhaldi eigin menntunar 

  

  

Námsgögn: Tölvan ásamt jaðartækjum, ritvinnsluforritið Word, teikniforritið Paint, 

heimasíðugerðarforritið Microsoft Frontpage, vafrarnir Internet Explorer og Mozilla 

ásamt viðeigandi kennsluforritum. 

 Ljósrituð verkefni og lestextar. 

 

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 

- 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 

- læri að beita holjárnum 

 

Helstu verkefni og verkþættir: 

       - Geisladiska/DVD rekki með eigin sniði (Hanna, teikna, smíða, 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 5. 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 
 

 

 


