
Virðing - Samvinna - Vellíðan

Kennsluáætlun 2022-23 Íslenska 5. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og
námsmat

23. ág. –
20. jan.

Á haustönn verður
áhersla að efla og
þjálfa nemendur
sem málnotendur
með því að efla
máltilfinningu. Það
er gert með öflugum
lestri, hlustun ritun
og rauður þráður í
gegnum nám
nemenda
verður málfræði og
stafsetning.

Nemendur munu
ekki fara varhluta af
alls konar

- Málrækt 1
- Fyrsti Smellur – lesskilningur
- Stafsetningaræfingar- gagnvirkar og

útprentað efni.
- Orðspor 1 lesskilningur
- Orðspor 1 vinnubók
- Talk for writing - ritunarverkefni úr smiðju

Pie Corbett.

Skrifað læsilega og af öryggi
með persónulegri rithönd,
beitt algengum aðgerðum í
ritvinnslu, gengið frá texta og
notað orðabækur.

Áttað sig á hvernig
orðaforðinn skiptist í
sagnorð, fallorð og
óbeygjanleg orð og greint
hlutverk og helstu einkenni
þeirra.

Samið texta þar sem beitt er
eigin sköpun, notið þess að
tjá hugmyndir sínar og
reynslu og veitt öðrum

Námsþættir íslensku:
● Málfræði
● Skapandi skrif og ritun
● Talað mál, hlustun og

áhorf
● Lestur
● Bókmenntir og ljóð
● Stafsetning

Námsmat:
● Leiðsagnarnám
● Samráðsfélagar
● Lykilhæfni
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samræðuæfingum
og
tungumálaleikjum.

hlutdeild með því að kynna
ritunina eða leyfa öðrum að
lesa.

Beitt helstu atriðum
stafsetningar og
greinamerkjasetningar og
hefur náð valdi á þeim.
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Kennsluáætlun 2022-23 Stærðfræði 5. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og
námsmat.

23.ágúst –
30.sept.

-Pósitífar tölur

-Negatífar tölur

-Sætisgildi

-Samlagning

-Frádráttur

- Stika 1a nemendabók

- Stika 1a æfingahefti

- Reikna með vasareikni

- Desmos og Geogebra

- Myndefni

- Annað námsefni

Notað tugakerfisrithátt og sýnt
að hann skilur sætiskerfi.

Notað ræðar tölur, raðað þeim
og borið saman.

Reiknað á hlutbundinn og
óhlutbundinn hátt með ræðum
tölum.

Kennari fer yfir helstu atriði
með nemendum. Kennari er
með innlögn þegar kemur
að nýjum námsþætti.
Nemendur fá kaflaáætlun
sem þeir vinna eftir. Kennari
notar kennsluhætti
leiðsagnarnámsins og
samráðsfélaga þegar kemur
að vinnu inn í stofu. Kennari
leggur fyrir eitt verklegt
verkefni í kaflanum og loka
könnun úr kaflanum til að
meta nemendur.

● Leiðsagnarnám
● Samráðsfélagar
● Könnun

1.- 20.okt -Tölfræði

-Súlurit

-Tíðnitafla

- Stika 1a nemendabók

- Stika 1a æfingahefti

- Reikna með vasareikni

- Desmos og Geogebra

Safnað og unnið úr gögnum,
miðlað upplýsingum um þau,
m.a. með töflum og
myndritum.

Gert einfaldar

Kennari fer yfir helstu atriði
með nemendum. Nemendur
fá kaflaáætlun sem þeir
vinna eftir. Kennari notar
kennsluhætti
leiðsagnarnámsins og
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-Líkur

-Miðgildi

-Tíðasta gildi

- Myndefni

- Námsefni frá kennara

tölfræðirannsóknir og dregið
einfaldar ályktanir af þeim.

Reiknað út líkur í einföldum
tilvikum.

samráðsfélaga þegar kemur
að vinnu inn í stofu. Kennari
leggur fyrir eitt verklegt
verkefni í kaflanum og loka
könnun úr kaflanum til að
meta nemendur.

● Leiðsagnarnám
● Samráðsfélagar
● Könnun

25. okt –
26. nóv

-Tíunda hluta og
hundrapshlutar

-Námundun og
slumpreikning

-Samlagning og
frádráttur með
tugabrotum

- Stika 1a nemendabók

- Stika 1a æfingahefti

- Reikna með vasareikni

- Desmos og Geogebra

- Myndefni

- Námsefni frá kennara

Notað ræðar tölur, raðað þeim
og borið saman.

Reiknað á hlutbundinn og
óhlutbundinn hátt með ræðum
tölum.

Notað almenn brot, tugabrot
og prósentur við útreikninga á
daglegum viðfangsefnum.

Kennari fer yfir helstu atriði
með nemendum. Kennari
hefur alltaf innlögn þegar
kemur að nýju námsefni.
Nemendur fá kafla áætlun
sem þeir vinna eftir. Kennari
notar kennsluhætti
leiðsagnarnámsins og
samráðsfélaga þegar kemur
að vinnu inn í stofu. Kennari
leggur fyrir eitt verklegt
verkefni í kaflanum og loka
könnun úr kaflanum til að
meta nemendur.

● Leiðsagnarnám
● Samráðsfélagar
● Könnun

29. nóv –
20. janúar

- Rúmfræði - Stika 1a nemendabók Áætlað og mælt horn, þyngd,
tíma og hitastig með

Kennari fer yfir helstu atriði
með nemendum. Kennari
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- Stika 1a æfingahefti

- Reikna með vasareikni

- Desmos og Geogebra

- Myndefni

- Námsefni frá kennara

viðeigandi mælikvarða og
dregið ályktanir af
mælingunum.

Notað hugtök og aðferðir
rúmfræðinnar til að útskýra
hversdagsleg og fræðileg
fyrirbrigði.

hefur alltaf innlögn þegar
kemur að nýju námsefni.
Nemendur fá kafla áætlun
sem þeir vinna eftir. Kennari
notar kennsluhætti
leiðsagnarnámsins og
samráðsfélaga þegar kemur
að vinnu inn í stofu. Kennari
leggur fyrir eitt verklegt
verkefni í kaflanum og loka
könnun úr kaflanum til að
meta nemendur.

● Leiðsagnarnám
● Samráðsfélagar
● Könnun
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Kennsluáætlun 2022-23 Náttúrugreinar 5. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og
námsmat.

23.ágúst -
20.okt

- Maðurinn.
Hér verður farið í
helstu kerfi
mannslíkamans
þar á meðal
beinagrindina,
vöðvakerfið,
taugakerfið,
blóðrásina og fleiri
líffærakerfi.

- Náttúrulega 1, bls. 28-58
- Efni frá kennara
- Úrklippuverkefni
- Myndbrot á Youtube

Lýst helstu líffærakerfum
mannslíkamans og starfsemi
þeirra í grófum dráttum.

Lesið og skrifað um hugtök í
náttúruvísindum.

- Leiðsagnarnám
- Samráðsfélagar
- Lykilhæfni
- Endurgjöf
- Verkefnavinna
- Hópverkefni

26.okt  -
20.jan

- Frumur, bakteríur,
veirur og náttúra.
Farið verður í
helstu
grunnhugmyndir í
tengslum við
náttúrufræði, svo
sem náttúruval,
líffræðilegan
fjölbreytileika,
fæðukeðjur og
hringrás.

- Náttúrulega 1 bls. 6-26
- Einfaldar tilraunir
- Myndbrot á Youtube
- Námsefni frá kennara

Útskýrt hvernig aðlögun
lífvera að umhverfinu gerir
þær hæfari til að lifa af og
fjölga sér.

Lesið og skrifað um hugtök í
náttúruvísindum.

Framkvæmt og útskýrt
einfaldar athuganir úti og
inni.

- Leiðsagnarnám
- Samráðsfélagar
- Lykilhæfni
- Endurgjöf
- Verkefnavinna
- Hópverkefni
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Kennsluáætlun 2022-23 Samfélagsgreinar 5. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og
námsmat

23. ág. –
20. jan.

Ísland.
Landið skoðað frá
öllum krókum og
kimum. Farið
verður yfir náttúru
landsins. Lærum
að lesa landakort
auk þess sem við
fræðumst um
myndun og mótun
Íslands sem og
náttúruauðlindir
þess. Við munum
einnig fara ítarlega
í hvern landshluta
fyrir sig.

- Ísland hér búum við - lesbók

- Ísland hér búum við - vinnubók

- Myndefni

- Kortabók

Notað kort og gröf til að afla sér
upplýsinga.

Rætt á upplýstan hátt um tímabil,
atburði og persónur, sem vísað er til í
þjóðfélagsumræðu.

Greint hvernig sagan birtist í textum og
munum, hefðum og minningum.

- Einstaklings- og

hópavinna.

- Umræður

- Leiðsagnarnám

- Símat

23. ág. –
20. jan.

Kynning á helstu
trúarbrögðum
heimsins í dag.

- Trúarbrögðin okkar.

- Efni frá kennara.

Borið saman valin trúar- og lífsviðhorf.

Gert grein fyrir völdum frásögnum,
hefðum, hátíðum, siðum og táknum í
kristni og nokkrum helstu trúarbrögðum
heims.

Lýst margbreytileika helstu trúarbragða

- Einstaklings- og

hópavinna.

- Umræður

- Leiðsagnarnám

- Símat
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og lífsviðhorfa og áhrifum þeirra á líf
fólks.

23. ág. –
20. jan.

Félagsfærni og
samskipti.
Lífsleikni,
bekkjarfundir og
lykilhæfni.

- Bekkjarfundir

- Árgangssáttmáli

- -Umræður

- Samræður

- Samskipti

- Námsefni frá kennara

- Upright kennsluefni

Er jákvæð/ur og kurteis

Tekur þátt í samræðum og rökræðum
með því að hlusta á aðra og virða
skoðanir þeirra.

Er hjálpsöm/samur og leitar lausna á
ágreiningi.

Er virk/ur í samstarfi.

Tjáir sig skýrt og áheyrilega ásamt því
að miðla þekkingu sinni og leikni.

Tekur leiðsögn og fylgir fyrirmælum.
Nýtir tímann vel.

Sýnir frumkvæði og sjálfstæði í vinnu
og lausnaleit.

Sýnir þrautseigju og leitar lausna þegar
verkefni eru krefjandi.

Lýst sjálfum sér og tekið dæmi um
þætti sem hafa áhrif á sjálfsmynd hans,
svo sem úr nærsamfélagi, umhverfi og
menningu.

Gert sér grein fyrir eigin styrkleikum og
veikleikum.

Lýst með dæmum gildi jákvæðra
lífsviðhorfa, dygða og gildismats fyrir

Kennari fer yfir ákveðna
námsþætti og málefni
vikulega. Málefnin eru
ákveðin fyrirfram en kennari
þarf að vera reiðubúin að
grípa inn í og taka á
núverandi málum í bekknum
og skólanum.
Námsmat er metið út frá
Hæfniviðmiðum.

- Lykilhæfni
- Leiðsagnarnámi
- Daglegu skólastarfi
- Samskiptum í skólanum

Námsmat og verkefni tengd
lífsleikni  Samþættast inn í
-samfélagsfræði, list
-verkgreinar, íslensku,
náttúrufræði og
upplýsingatæknimennt.
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eigin sjálfsvitund.

Vegið og metið áhrif fyrirmynda og
staðalmynda, hvernig vinna megi með
þau á sjálfstæðan og uppbyggjandi
hátt.

Metið jákvæð og neikvæð áhrif ýmissa
áreita í umhverfinu á líf hans og tekið
gagnrýna afstöðu til þeirra.

Sett sér markmið og gert áætlanir við
fjölbreytt viðfangsefni.

Áttað sig á ólíkum kynhlutverkum á
nokkrum sviðum og hvernig þau mótast
og breytast.

Lýst margvíslegum tilfinningum og áttað
sig á, áhrifum þeirra á hugsun og
hegðun.
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Kennsluáætlun 2022-23 Enska 5. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og
námsmat

23. ágúst –
20. jan.

Megináhersla
verður að
nemendur þjálfi sig
í notkun
tungumálsins,
aðallega í ræðu og
riti.

Þá verða unnin
ýmis konar
lesskilnings- og
hlustunarverkefni
og rauður þráður í
öllu enskunámi
verður málfræði og
málnotkun.

Leikir verða notaðir
til auðgunar á
máltilfinningu
nemenda.

- Yes we can 5 lesbók
- Yes we can 5 vinnubók
- Ready for action
- Hickory
- Dickory
- Dock

- Hlustunarefni
- Myndbrot á Youtube
- Chrome tölvur
- Orðabók
- Aukahefti - Enskar málvísir

(Málfræðiútskýringar og æfingar)

Skilið í meginatriðum samtöl
og viðtöl um efni tengt
daglegu lífi og efni sem
tengist viðfangsefnum
námsins og nýtt sér í ræðu
og riti.

Hlustað eftir einstökum
nákvæmum atriðum þegar
þörf krefur, eins og t.d.
tilkynningum og
leiðbeiningum við
kunnuglegar aðstæður og
brugðist við með orðum eða
athöfnum.

Tekið þátt í óformlegu spjalli
um áhugamál sín og daglegt
líf.

Notað málið sem
samskiptamiðil í
kennslustundum og
undirbúið, tekið og veitt
viðtal.

Kennari fer yfir lesefni með
nemendum. Kennari leggur
fyrir verkefni úr efninu sem
leggja áherslu á eftirfarandi
þætti.

- Lesskilning
- Ritun
- Málfar
- Lestur
- Samskipti
- Samstarf
- Hlustun
- Áhorf

- Leiðsagnarnám
- Samráðsfélagar
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Kennsluáætlun 2022-23 Upplýsingatækni 5. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og
námsmat.

Fjórskipting Falsfréttir,
upplýsingaleiti,
heimildanotkun,
ábyrg netnotkun,

Námsefni af neti sem nemendur fá aðgang
að í Google Classroom.

Áhersla er lögð á að kynna nemendum
tækni og aðferðir við öflun, úrvinnslu,
sköpun og miðlun upplýsinga.

Nemendur fá þjálfun í sjálfstæðum
vinnubrögðum og að afla sér þekkingar
bæði rafrænt og á bókasöfnum.

Nemendur læra að nýta sér rafrænar
upplýsingaveitur eins og leitir.is, Gegni og
að vinna með heimildir og tilvísanir.

Nýtt upplýsingaver sér til
gagns bæði í stýrðu námi og
á eigin forsendum.

Sýnt sjálfstæði í
vinnubrögðum undir leiðsögn
og í samvinnu með öðrum.

Unnið með heimildir og sett
fram einfalda heimildaskrá.

Verið gagnrýninn á gæði
ýmissa upplýsinga.

Farið eftir reglum um ábyrga
netnotkun, er meðvitaður um
siðferðislegt gildi þeirra og
tekur ábyrgð á eigin
samskiptum og gögnum á
Neti- og netmiðlum.

Stuðst er við fjölbreytta
kennsluhætti,

Námsmat, leiðsagnarnám,
símat, jafningja og sjálfsmat
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Kennsluáætlun Haust 2022                                Hönnun og smíði 5. bekkur                                         

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og námsmat. 

Lotur
Fimmskipting
7 vikur
14 skipti

Efniviður úr
nærumhverfi og
smíðastofu.
Öryggisbúnaður,
verkfæri, yfirborðsefni
og önnur áhöld tengd
greininni.

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

Gert grein fyrir nokkrum
smíðaefnum sem unnið er
með.

Dregið einfalda skissu og
tvívíða teikningu til að útskýra
hugmyndir sínar.

Unnið verkefni frá hugmynd
að fullunnum hlut með áherslu
á form og útlit.

Framkvæmt einfaldar
samsetninga.

Valið efni út frá
umhverfissjónarmiðum og
sagt frá kostum þess að nota
efni úr nærumhverfi.

Sýnt góða nýtingu þeirra efna
sem unnið er með.

Beitt líkamanum rétt við vinnu

Kennsluhættir eru með fjölbreyttum
sniðum en snúa fyrst og fremst að
því að nemendur öðlist frekari hæfni
í notkun einfaldra verkfæra og
efniviðs. Nemendur fá þjálfun í að
nota laufsög og bakkasög og lögð
er áhersla á vönduð vinnubrögð og
frágang með þjölum og sandpappír. 
Eins munu nemendur læra ábyrga
og snyrtilega hegðun innan
smíðastofunnar þar sem
öryggisreglum skal ávallt fylgja. 
Námsmat er sameiginlegt með
öðrum list- og verkgreinum en mun
vera metið innan smíðastofunnar út
frá verkefnum nemenda, frágangi
og hegðun innan stofunnar.
Námsmat kennara byggist á
vinnubrögðum, umgengni og virkni
nemanda.
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sína og sýnt rétta notkun
hlífðarbúnaðar.

Vika 1-3
6 skipti

Picassoverk
● Nemendur skoða og

greina ólík verk með
viði

● Umræður um
lágmyndir,kúbisma,
skúlptúra, geómetrísk
form og aðra listamenn

● Velt upp spurningum á
borð við: Hvaða línur
má finna í verkunum?
Hver eru hlutföllin í
samhenginu? Hvaða
liti notar
listamaðurinn? Hvað
er lágmynd?

● Nemendur gera
skissur og klippimyndir
sem módel fyrir þeirra
eigin lágmynd

● Byrjað á lokaafurð,
sjálfsmynd í við í
kúbískum stíl

Vika 4-6
6 skipti

Flugdrekagerð
● Skoðum mismunandi

flugdreka og tökum
umræður

● Hönnunarferli og
skissugerð
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● Efni undirbúið og
sagað

● Strúktúr settur saman
● Efni eða dagblöð fest

við strúktúr
● Nemendur gera

handfang úr viðarkubbi
sem þarf að vinna og
pússa

● Band undið upp á
handfang og fest við
miðju strúktúrsins

● Flugdreki skreyttur og
málaður

Vika 7
2 skipti

Verkefni kláruð / Frjálst
● Nemendur fá tækifæri

til að klára verkefni
sem þau hafa ekki
lokið í gegnum lotuna

● Þau sem hafa lokið
verkefnum fá að gera
frjáls verkefni í
samráði við kennara.
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Kennsluáætlun Haust 2022 Textílmennt 5. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og námsmat.

Lotur
Fimmskipting
7 vikur
13 skipti

Verkefnin geta breyst.
Áherslurnar í verkefnunum
og röð þeirra er metin
samhliða því sem kennarinn
og nemendahópurinn
kynnast.

Svigrúm til að breyta
verkefnum eftir áhuga og
getu nemenda er mikið.

Ekki er lagt upp með það að
allir nemendur geri endilega
öll verkefnin.

Aðaláhersla er lögð á að
hverjum nemanda líði vel í
tímum og á að hver nemandi
fái viðfangsefni og áskorun
við hæfi.

Fjölbreytt efni og áhöld
úr textílstofunni.

Fróðleikur, upplýsingar
og leiðbeiningar á ýmsu
formi frá kennara.

Beitt grunnaðferðum og
áhöldum greinarinnar.

Fjallað um efnisfræði og unnið
úr fjölbreyttum textílefnum.

Unnið með einföld snið og
uppskriftir.

Þróað eigin hugmyndir í
textílverk og unnið eftir ferli.

Notað fjölbreyttar aðferðir við
skreytingar textíla.

Gert grein fyrir helstu
eiginleikum náttúruefna og
gerviefna.

Sett textílvinnu og textílverk í
samhengi við sögu, samfélag og
listir.

Gert grein fyrir endurnýtingu og
efnisveitum.

Stuðst er við fjölbreytta
kennsluhætti við að kynna ólíkar
hliðar textílgreinarinnar og
aðferðum hennar.

Ólíkum aðferðum verður beytt
eftir þörfum til að hvetja
nemendur til að prófa og leysa
textílverkefni á ólíka vegu og til
að þau þjálfist í að tileinka sér
skapandi og gagnrýna hugsun
við verkefnavinnu.

Námsmat byggist á viðmóti,
vinnubrögðum, umgengni, virkni
og samskiptum nemanda í
tímum, ásamt hæfniviðmiðunum
úr aðalnámskrá.
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Vika 1 Einfaldar fataviðgerðir.
Nemendur læra að gera við
einföld göt og saumsprettur í
fötum. Byrjað verður á því að
nemendur fá sjálf að klippa í
og gata sokk og læra svo að
sauma gatið á sokknum
saman aftur sjálf.

Vika 2 Stimplagerð.
Nemendur gera stimpil með
stafnum sínum og læra
hvernig stimplar speglast.
Þeim er svo frjálst að búa til
fleiri stimpla.

Vikur 3-4 Taupokagerð.
Nemendur stimpla á efni
með stimplinum sem þau
gerðu og skreyta það frekar
með handsaumi og/eða með
ásaumi. Að lokum sauma
nemendurnir lítinn taupoka
úr efninu og setja í hann
snúru sem þau snúa, hekla
eða flétta sjálf.

Vikur 5-6 Smákökuverkefni.

Nemendur skreyta, fylla, og
sauma saman smákökur úr
textílefnum og með
textílaðferðum.
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Nemendur skreyta kökurnar
frjálst með útsaumi og tölum
eins og þau langar.
Nemendur fá að vinna frjálst
út frá eigin áhuga með
prufugerð og
tilraunastarfssemi að
leiðarljósi.

Þegar allir í hópnum hafa
klárað að sauma sína
smáköku, þá kemur
kennarinn með
heimabakaðar smákökur og
haldin er smákökuveisla.

Að lokum eru kökurnar
myndaðar saman á
kökudiski.

Val fyrir þau
fljótustu

Hekl-og Prjónatækni.
Nemendur læra að gera
loftlykkju. Með loftlykkjunni
læra þau bæði að hekla
keðju með heklunál og að
fitja upp á prjón. Nemendur
læra frekari tækni við að
hekla og/eða að prjóna, eftir
áhuga. Að lokum læra þau
að fella lykkjur af prjóni og
heklunál, og öðlast fyrir vikið
aukið sjálfstæði við
handavinnu. Nemendum er
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frjálst að vinna lítil verkefni í
höndunum ef þau vilja.

Ýmis
örverkefni

Nemendum er af og til sett
fyrir örverkefni sem kynna
þau fyrir og þjálfa þau í
fjölbreyttri textíl tækni og
hönnunarhugsun.
Verkefnin eru gripin á lofti
eftir því sem kennara finnst
eiga við hverju sinni.
Tæknina býðst nemendum
að nýta og blanda inn í
önnur verkefni ef þeim finnst
það spennandi.
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Kennsluáætlun Haust 2022 Nýsköpun 5. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og
námsmat.

Lotur
Fjórskipting
8 vikur
1x í viku

Námsefni er
fjölbreytt þar sem
kennari nýtir sér
bæði bækur og
vefsíður sem bera
upplýsingar um
nýsköpun.
Nemendur útbúa
einnig sitt eigið
námsefni þar sem
lotur eru mest
byggðar á
skapandi- og
gagnrýnni hugsun.

nkg.is

Nýtt rafrænt námsefni á einföldu
formi til stuðnings við vinnutækni og
vinnulag.

Nýtt fjölbreyttar leiðir og leitarvélar
við markvissa öflun upplýsinga við
hæfi.

Útskýrt og sýnt vinnuferli sem felur í
sér þróun frá hugmynd til afurðar.

Hagnýtt leikni og þekkingu sem
hann hefur öðlast til að takast á við
fjölbreytt viðfangsefni.

Tekið tillit til annarra í hópvinnu og
sýnt frumkvæði.

Kennari nýtir sér ólíka
kennsluhætti til að miðla
upplýsingum til nemenda.
Unnið verður mikið í
umræðuhópum og
hópavinnu en jafnframt mun
kennari styðjast við
leiðsagnarmat og veita
nemendum
einstaklingsmiðaða kennslu.

Kennari notar símat í
gegnum lotuna þar sem
nemendur fá að endingu
lokið/ólokið.

Vika 1 Hvað er nýsköpun?

Nemendur hlusta á innlegg frá
kennara um nýsköpun og ræða
svo saman í litlum hópum um
ólíkar leiðir til að leysa vandamál.

Vika 2 - 4 Hugmyndir og hugmyndavinna.

Nemendur fá styrkingu í
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hugmyndavinnu þar sem kennari
notar ólíkar aðferðir til að fá
nemendur til að hugsa út fyrir
rammann.
Nemendur kynnast
Nýsköpunarkeppni grunnskóla og
vinna að því að hanna verkefni til
að senda þar inn.

Vika 5 - 6 Hönnun og teiknun í átt til
lausna!

Nemendur hanna og teikna ólíkar
leiðir til að leysa hugmyndirnar
sínar.
Nemendur hafa frjálst val um
hvort þau vinna saman í hóp eða
hvort að þau vinni sem
einstaklingar.
Nemendur eru hvattir til að gefa
sköpunargáfu sinni lausum hala
en jafnframt að gera kröfur til sín
og þeirra vöru sem þau þróa.

Vika 7 - 8 Framkvæmd og umsóknir í
Nýsköpunarkeppni grunnskóla.

Nemendur fá tækifæri til að
raungera hugmyndir sínar og
finna hagnýtar leiðir til að koma
uppfinningum sínum á framfæri.
Allir þeir sem vilja senda umsókn í
Nýsköpunarkeppni grunnskóla fá
aðstoð kennara, en nemendur eru
hvattir til að taka þátt þar sem til
mikils er að vinna.
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Kennsluáætlun 2022-23 Áhugasviðsverkefni 5. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og
námsmat

Lotur
Fjórskipting
8 vikur
1x í viku

Námsefni er fjölbreytt og ólíkt hjá
hverjum hópi þar sem að nemendur
stýra ferðinni að miklu leyti með
sínum áhuga og aðferðum.
Kennari nýtir efni úr bókum og
vefsíðum sem tengist því sem
nemendum dettur í hug að nota og
gera.
Nemendur útbúa að að auki að miklu
leyti sitt eigið námsefni þar sem
tímarnir í síðari hluta lotunnar eru að
mestu byggðir á sjálfstæðri-,
skapandi- og gagnrýnni hugsun.

Sett sér markmið og fylgt
hugmyndum sínum eftir.

Tileinkað sér sjálfstæð og
vönduð vinnubrögð.

Fylgt fyrirmælum um innihald
verkefnis og unnið sjálfstætt
við gerð þess.

Sagt frá verkefni sem hann
hefur unnið að og geti lýst
ferlinu við vinnuna.

Kennari nýtir sér ólíka
kennsluhætti til að miðla
upplýsingum til nemenda.
Unnið verður í
umræðuhópum og,
hópavinnu en jafnframt mun
kennari styðjast við
leiðsagnarmat og veita
nemendum
einstaklingsmiðaða kennslu.

Kennari notar símat í
gegnum lotuna þar sem
nemendur fá í lokin
lokið/ólokið.

Vika 1 “Speed friending”

Nemendur spjalla við
samnemendur um hluti
sem þau hafa ekki talað
um áður, og kynnast
mögulega hvoru öðru
upp á nýtt.

- -

Vika 2 - 3 Draumaeyjan kynnt - -
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Nemendum er kynnt
verkefnið Draumaeyjan.
Þau fá ítarlega lýsingu á
því hvað á að koma
fram í verkefninu.
Þau hefja
hugmyndavinnu og máta
hugmyndir sínar við
hugmyndir annarra.
Sumir vinna saman í
pörum eða hópum, aðrir
vinna sjálfstætt.

Vika 4 3D Módel í pappa

Nemendur fá fullt frelsi
til að búa eyjuna sína í
þann miðil sem þau
heldt vilja.
Allir fá að kynnast því
fyrst að prófa að vinna
þrívítt módel í pappa.
Þau sem vilja geta unnið
eyjuna sína áfram í
þann miðil, aðrir nýta
tímann sem æfingu,
áður en þau snúa sér að
öðrum miðli fyrir eyjuna
sína.

- -

Vika 5 - 8 Draumaeyjan búin til

Nemendur búa
Draumaeyjuna sína til í
þann miðil sem þau
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kjósa. Kennari hjálpar
þeim eftir bestu getu, en
vinnan er að mestu leyti
sjálfstæð.

Eftir lotu Kynning á
Draumaeyjunni

Kennari finnur ásamt
umsjónarkennurum
árgangsins tíma í
stundaskrá nemenda
fyrir kynningu.
Nemendur kynna
eyjurnar sínar fyrir
samnemendum,
kennurum og jafnvel
foreldrum.
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Kennsluáætlun Haust 2022 Myndmennt 5. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og
námsmat.

Lotur
Fimmskipting
7 vikur
13 skipti

Ath. Verkefni geta breyst með
litlum fyrirvara með tilliti til
árstíðar, samvinnuverkefna
og annarra skemmtilegra
uppákoma.

Námsefni er fjölbreytt
þar sem kennari nýtir
sér bæði ólíkar bækur
sem og efni af
veraldarvefnum.

Unnið út frá kveikju við eigin
listsköpun.

Greint að einhverju leyti á milli
mismunandi aðferða við gerð
listaverka.

Skilið mismunandi tilgang myndlistar
og hönnunar.

Notað mismunandi efni, verkfæri og
miðla á skipulagðan hátt í eigin
sköpun.

Unnið hugmynd frá skissu að
lokaverki bæði fyrir tví- og þrívíð verk.

Beitt hugtökum og heitum sem
tengjast aðferðum verkefna hverju
sinni.

Kennsluhættir eru með
fjölbreyttu sniði þar sem
kennari leitar ólíkra leiða til
að víkka sjóndeildarhring
nemenda í listsköpun. Lögð
er áhersla á skapandi
hugsun og að nemendur
leita lausna í gegnum
fjölbreytt verkefni.

Námsmat kennara byggist á
viðmóti, vinnubrögðum,
umgengni og virkni
nemanda í tímum sem og
þeim hæfniviðmiðum sem
kennari leggur upp með í
hverjum tíma fyrir sig.

Vika 1 Leturgerð:

Nemendur útbúa möppu sem
mun halda utanum verkefnin
sem unnin eru í lotunni.
Nemendur gera stafi í þrívídd
og myndskreyta möppu.

Karton pappír,
blýantur, litir
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Vika 2 Sjálfsmynd - Silhouette

Nemendur fræðast um
silhouette myndir og vinna
svo tvö saman í að gera sína
eigin sjálfsmynd.

A3 pappír, blýantur,
akrílmálning, penslar

Vika 3 Landslag

Nemendur læra að vinna
myndir frá ólíkum
sjónarhornum þar sem lögð er
áhersla á bakgrunn, miðju og
forgrunn.

Pappír, olíupastel

Vika 4 Skuggamyndir - fuglar

Nemendur vinna verkefni sem
blandar saman
skuggamyndum og landslagi.
Þar sem lögð er áhersla á
bak- og forgrunn.

A4 pappír, blýantur
vatnslitir, akrílmálning,
penslar

Vika 5 Fjarvídd

Nemendur gera frjálsa mynd í
eins punkta fjarvídd.

Pappír, blýantur, trélitir

Vika 6 Tryggvi Ólafsson:

Nemendur kynnast íslenskum
listamanni og vinna verkefni
út frá kveikju sem kennari
leggur fyrir.
Nemendur vinna bæði

Kynningar efni,
Tímarit, skæri, lím,
pappír, málning,
penslar
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klippimynd og málverk.

Vika 7 Robert Tatin:

Nemendur kynnast erlendum
listamanni og vinna verkefni
út frá kveikju sem kennari
leggur fyrir.
Unnið er með blýants æfingar
og að færa hlut frá tvívídd yfir
í þrívídd.

Kynningar efni, A4
pappír, blýantar,
keramik leir, glerungur.
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Kennsluáætlun 2022-23 Heimilisfræði - 5. bekkur

Dagsetn
.

Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og
námsmat.

1.09-20.
1

Heimilisfræði Mál og vog, hugtök, nota hnífa
og skurðarbretti, búa til deig,
létt eldun, uppvask og
frágangur, stöðvavinna.

Nemendur þekki einfaldar
mælieiningar og kunni að beita þeim.

Læri algeng hugtök sem tilheyra
eldhúsinu. Læri að hræra saman
ýmsum efnum og hnoða.

Læri að vaska upp og ganga frá
vinnusvæði, þvo og vinda borðtusku,
þekkja mun á borðtusku og
viskustykki og hvernig á að nota þau.

Samvinna og sjálfstæð vinnubrögð.

Vinna  tvö og tvö saman að
fyrirfram ákveðnu markmiði á
stöðvum. Sýnikennsla og
leiðsögn.
Lokið
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Kennsluáætlun 2022-23 Dans 5. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og
námsmat.

23.08 -
05.06

Grunnspor,
paradansar,
eistaklingsdansar
og hópleikir

Tónlist og
veraldarvefurinn

Beitt líkama sínum markvisst í dansi og hreyfingu
sjálfum sér til ánægju.

Tjáð sig í dansi, tengt saman hreyfingu, túlkun og
tónlist og beitt kurteisisvenjum í dansi.

Dansað grunnspor í paradönsum og einföldum
þjóðdönsum.

Sýnikennsla, bein kennsla,
virkni og viðhorf
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Kennsluáætlun 2022-23 Skólaíþróttir 5. bekkur

Mánuð
ur

Viðfangsefni Námsefni Matsviðmið Kennsluhættir og
námsmat

Septem
ber

-Kynning/hreyfistöðvar
-Kýló/fótbolti
-Leikir á lóð
-Skólahringur (tímataka)
-Þolæfingar og leikur

Gert æfingar sem reyna á þol.

Gert hreyfingar sem reyna á stöðujafnvægi og
hreyfijafnvægi.

Sýnt einfaldar hreyfingar sem reyna á lipurð og
samhæfingu.

Sýnt nokkra boltafærni og tekið þátt í nokkrum
mismunandi boltaleikjum.

Tekið þátt í stöðluðum prófum.

Kafað, velt sér af kvið á bak og öfugt og tekið
þátt í leikjum í vatni. Synt sporðtök, bringusund,
skólabaksund, baksund og skriðsund með eða
án hjálpartækja stuttar vegalengdir.

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat

Október -Blak
-Skotboltaleikir
-Fimleikar
-Áhaldaleikfimi

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat

Nóvem
ber

-Fimleikar (áframhald)
-Styrktaræfingar
-Þolæfingar
-Badminton

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat
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Desem
ber

-Tarzanleikur
-Hreyfileikir

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat

Janúar -Körfubolti
-Frjálsar

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat

Febrúar -Handbolti
-Bandý
-Fótbolti

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat

Mars hreyfistöðvar
-Kýló/fótbolti
-Leikir á lóð
-Skólahringur (tímataka
2)
-Þolæfingar og leikur
-Þolæfingar og leikur

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat

Apríl Blak
-Skotboltaleikir
-Fimleikar
-Áhaldaleikfimi

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat

Maí ÚTITÍMABIL HEFST
-Skólahringur
-Klambratún
-Mismunandi leikir

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat
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