
 
 

 

Kennsluáætlun í hönnun og smíði í 3. bekk – 2021-2022 

 

 

sku 2016-2017 

 

 

Verkefni Helstu markmið Kennsluefni – aðföng Mat - hæfnimat 

Rúm, teningur, tafla fyrir krít, bíl, 

flugvél,  saga út dýr, spil, Teningur, 

lita standur. 

 

 

 

- Að nemandi geti dregið einfalda 

myndir til að útskýra hugmyndir 

sínar. 

- Að nemandi geti valið og notað 

nokkur verkfæri sem hæfa 

viðfangsefni á öruggan hátt. 

- Að nemandi geti gert grein fyrir 

nokkrum smíðaefnum sem unnið er 

með. 

Fura, útsögunarklauf, klemmur, sagir 

raspar,  hamar, naglar, Nylon band,  og 

akrýllitir 

 

Vinna í tíma og mæting: 10% 

Frágangur og tiltekt 10%  

Hönnunar skýrslur með verkefnum 

10%  

Verkfærapróf 15%  

Smíðaverkefni: 55% 

Frjálsir tímar. - Að nemandi geti dregið einfalda 

mynd til að útskýra hugmyndir 

sínar. 

- Að nemandi geti valið og notað 

nokkur verkfæri sem hæfa 

viðfangsefni á öruggan hátt. 

- Að nemandi geti gert grein fyrir 

nokkrum smíðaefnum sem unnið er 

með. 

Fura eða annar viður útsögunarklauf, 

klemmur, sagir, sarpur, raspar, 

sandpappír,  trélím og akrýllitir 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

 

Kennsluáætlun í hönnun og smíði í 3. bekk – 2021-2022 

 

 

sku 2016-2017 

 

Verkefni Helstu markmið Kennsluefni – aðföng Mat - hæfnimat 

Rúm. - Að nemandi geti dregið einfalda 

skissu til að útskýra hugmyndir 

sínar. 

- Að nemandi geti valið og notað 

nokkur verkfæri sem hæfa 

viðfangsefni á öruggan hátt. 

- Að nemandi geti gert grein fyrir 

nokkrum smíðaefnum sem unnið er 

með. 

Fura, útsögunarklauf, klemmur, sög, 

raspur, hefill, hamar, naglar, 

nylonband,  og akrýllitir 

 

Vinna í tíma og mæting: 10% 

Frágangur og tiltekt 10%  

Hönnunar skýrslur með verkefnum 

10%  

Verkfærapróf 15%  

Smíðaverkefni: 55% 

Skraut dýr - Að nemandi geti dregið einfalda 

skissu til að útskýra hugmyndir 

sínar. 

- Að nemandi geti valið og notað 

nokkur verkfæri sem hæfa 

viðfangsefni á öruggan hátt. 

- Að nemandi geti gert grein fyrir 

nokkrum smíðaefnum sem unnið er 

með. 

Fura eða annar viður útsögunarklauf, 

klemmur, sög, raspur, þjöl, 

sandpappír, hefill, trélím og akrýllitir 
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