
Lækjarskóli  -  Annaráætlun  -  Haust 2016 
 

Önn           Haust  2016 

Deild Fjölgreinadeild  
Bekkur 9-10 bekkur 
Kennarar Bergdis Guðnadóttir 
Námsgrein Textíll 
Námsefni Efla hugmyndaflug, sjálfstraust og sjálfstæði nemenda í vinnubrögðum. Þjálfa 

finhreyfingar, form og litarskyn. Kenna nemendum að fylgjaferlinu frá hugmynd til 
fullunnis hlutar. Kenna meðferð og heiti verkfæra í stofu og hvernig á að nota þau. Og 
gera nemendur meðvitaða um umhverfi sitt. 

Námsmat Símat 
Stundafjöldi   
Heimanám Ekkert 
Markmið:  Markmið með textíl og hönnuner að efla áhuga nemenda fyrir listum og skapandi starfi. 

Efla hugmyndaflug, sjálfstraust og sjálfstæði nemenda í vinnubrögðum. Þjálfa 
finhreyfingar, form og litarskyn. Kenna nemendum að fylgjaferlinu frá hugmynd til 
fullunnis hlutar. Kenna meðferð og heiti verkfæra í stofu og hvernig á að nota þau. Og 
gera nemendur meðvitaða um umhverfi sitt. 

 
VIKA ÁÆTLUN HEIMANÁM 

1. 
 

22.-26.  ágúst 

Nemendur verði sjálfbjarga í prjónaskap og  læri að fytja 
upp, prjóna garðaprjón og fella af.   
 

ekkert 

2. 
 

29. ágúst – 2. 
sept. 

Halda áfram að prjóna og klára. Byrja að undirbúa að 
finna mynd eða teikni hana sjálfir. Síðan skera þeir út og 
þrykki á bol sem þeir sníða og sauma. 

 

3. 
 

        5. - 9. sept.  

Finna mynd til að skera út sem sett er á bol eða peysu. 
 

 

                4. 
 
        12.-16.  sept. 

 
Sníða bol eða peysu til að setja mynd á 

 

5. 
 

       19.-23. sept.  

Þrykkja mynd á bol  

6. 
 

26.- 30. sept. 

Sauma saman bolinn 
28. sept. SKIPULAGSDAGUR 
28. sept. skipulagsdagur 

 

  7.  
 

3. okt.-7. okt. 
 

Vefa litla mynd 
 

 

8. 
 

10.-14. okt. 
 

Vefa litla mynd  

9. 
17.-21. okt.  

 

20. og 21.. okt. vetrarfrí í Lækjarskóla 
Nemendur velja saumaverkefni, peysur, boli, skirtur, 
svuntur, töskur o.fl. 
 

 

10. 
24.-28. okt. 

 

Nemendur velja saumaverkefni, peysur, boli, skirtur, 
svuntur, töskur o.fl. 
 

 



11. 
31. okt.-4. nóv.  

 

. Halda áfram með frjálst verkefni 
 

 

12. 
7.-11. nóv.  

 

8. nóv. baráttudagur gegn einelti 
Halda áfram með frjálst verkefni 
 

 

                13. 
14.-18. nóv. 

16. nóv. dagur íslenskrar tungu – 
Halda áfram með frjálst verkefni 
 
 
 

 

14. 
21.-25. nóv. 

 

21. skipulagsdagur í Lækjarskóla 
Halda áfram með frjálst verkefni 
 
 

 

15. 
28. –nóv.-2. des. 

1. des. Ísland fullvalda ríki 1918 
Klára verkefni sem eru ókláruð 
 

 
 

16. 
5.-9. des. 

 

Jólaverkefni  

                 17. 
12.-16. des. 

jólaverkefni  

18. 
19.- 20. des.  

20. des. litlu jólin 
Jólaverkefni 

 

19. 
 4. jan.-6. jan. 

 
4. janúar skipulagsdagur 
6. janúar – þrettándinn 
Verkefni annarinnar kláruð 

 

20.  
9.-13. jan  

12. janúar annaskipti 
Verkefni annarinnar kláruð 

 
 

16.-20. jan. 16. janúar – NÝ ÖNN Í LÆKJARSKÓLA  
 
Áætlunin er gerð með fyrirvara um breytingar. 
 
 
 

 
Dagsetning 

18. ágúst 2016 
 
 

 
 
 
 
 


