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6. bekkur stærðfræði

Stærðfræði 6. bekkur
Grunnþættir menntunar
Heilbrigði og velferð
Nemandi:
 Fær verkefni sem hafa verið valin með velferð hvers nemanda í huga.

Jafnrétti
Nemandi:
 Hefur jafnan rétt til náms við aðra nemendur. Leitast við að nám miðist við
einstaklingsþarfir hvers og eins. Nemendur hafa ólíkar forsendur til náms og virða
ber alla með því að hlusta á allar hugmyndir sem nemendur hafa fram að færa.
Lýðræði og mannréttindi
Nemandi:
 Hefur sinn rétt og hann er virtur og teknar lýðræðislegar ákvarðanir í hópum eða
bekk þegar við á.
 Fær þjálfun í að rökstyðja og leggja mat á rökstuðning annarra með hjálp
stærðfræðinnar.
 Er virkjaður til þátttöku í samræðum um námsþætti hverju sinni.
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Læsi
Nemandi:
 Les stærðfræðiverkefni eins og þau koma fyrir í orðadæmum og einföldum
textaverkefnum.
 Les stærðfræðileg tákn.
 Aflar sér upplýsinga úr töflum og súluritum.
Sjálfbærni
Nemandi:
 Þjálfaður í að huga að eigin velferð og annarra og skapað vinnuumhverfi þar sem
nemendur eru samábyrgir.

Sköpun
Nemandi:
 Gefið tækifæri til að tjá sig með teikningum og skissum, myndum töflum og
myndritum.
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Unnið verður með hæfniviðmið við lok 7. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013

Hæfniviðmið

Leiðir

Tölur og algebra
Nemandi:
 Getur skilið sætiskerfið hvað varðar
heilar tölur og tugabrot, allt frá
þúsundustu hlutum til milljóna; svo og
skilið hvernig talnasviðið er víkkað út til
að ná yfir negatífar tölur.
 Getur raðað tölum eftir stærð og
staðsett þær á talnalínu.
 Þekkir skilgreiningu á frumtölum og
getur sagt til um hvort ákveðin tala
undir 100 sé frumtala eður ei.
 Getur lagt saman og dregið frá með
negatífum tölum og tugabrotum; getur
leyst dæmi í huganum og ráði við að
reikna með skriflegum aðferðum eins
og hinum hefðbundnu reiknigsaðferðum.
 Skilur almenn brot sem hluta af heild og
af safni, sem hlutföll og sem tölur á
talnalínu.
 Getur lengt og stytt brot, fundið jafn
stór jafngild brot og raðað brotum eftir
stærð.
 Getur lagt saman og dregið frá með
ósamnefndum brotum og margfaldað
saman heila tölu og brot.
 Getur þróað með sér og notað aðferðir
til að margfalda og deila; skilja hina
hefðbundnu reikningsaðferð í
margföldun og getur margfaldað saman
heilar tölur og tugabrot.

Nemandi:
 Kynnist vinnubrögðum eins og að rannsaka,
ræða, túlka, vinna hlutbundið, skrá og leysa
þrautir.
 Æfir ýmis þekkingaratriði, hugtök og
aðferðir sem miðast við verkefni daglegs
lífs, til að auka skilning og tilgang á því sem
verið er að æfa.
 Vinnur sjálfstætt, í paravinnu og í hópum.
 Er í færnimiðuðum hóp. Með færnimiðaðri
kennslu er komið betur til móts við þarfir og
færni hvers og eins nemanda. Kennarar
hópa meta reglulega hvort nemendur eiga
að flytjast milli hópa og er þá tekið tillit til
niðurstöðu úr könnunum/prófum svo og
skilningi og vinnusemi nemanda miðað við
aðra í hópnum.
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Mat








Kannanir eru lagðar fyrir nemendur
með jöfnu millibili allan veturinn sjá
vægi í verkefnabók.
Annarpróf í nóvember og maí.
Kannanir gilda 40% á móti
annarprófi sem gildir 50%.
Sjálfsmat nemanda og mat
kennarans varðandi áhuga og virkni í
gildir 10%.
Lögð er áhersla á að kannanir séu
fjölbreyttar og prófi flesta þætti í
hæfni nemandans, s.s. kunnáttu,
færni, skilning, getu, frumkvæði,
vinnubrögð og þrautseigju. Próf eru
aðlöguð að færni nemenda ef með
þarf.

Námsgögn






Stika 2a og 2b nemendabók
og æfingabók að hluta.
Ýmis verkefnablöð.
Tölvuforrit
Stærðfræðivefir s.s.
Mathletic og Stoðkennarinn.
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Getur leyst verkefni úrdaglegur lífi til að
finna allar mörgulegar útkomur í
tengslum við líkur.
Getur táknað afgang í deilingu með
almennu broti eða með tugabroti.
Skilur hlutföll/hlutfallareining í daglegu
lífi, t.d. í tenglum við gjaldeyri og
kílóverð.
Getur reiknað 10%, 25% og 50*% m.a. í
tenglum við verkefni úr daglegu lífi af
stærðum í eðlilegu samhengi.
Getur notað reikniaðgerðirnar fjórar til
að leysa verkefni úr daglegu lífi með því
að velja rétta reikningsaðferð, bæði
með hefðbundnum skiflegum
aðferðum, með hugareikningi og með
vasareikni.
Getur sett upp dæmi og útskýrt
útreikninga og aðferðir og rökstutt
lausnaleiðir.
Getur áætlað svar við dæmi, námundað
og notað slumpreikning, einnig með
tugabrotum.
Getur búið til einfaldar formúlur í
töflureikni og notað hann til að
framkvæma og kynna einfalda
útreikninga.
Getur kannað og lýst talnamynstrum,
meðal annars í tengslum við myndtölur
og tugabrot.
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Rúmfræði
Nemandi:
 Getur greint eiginleika og einkenni tvíog þrívíðra forma, t.d. með því að
athuga hornalínur ýmissa tvívíðra
forma og kanna hvað er líkt og hvað
ólíkt með mismunandi formum eins og
strendingum og píramídum.
 Getur lýst áþreifanlegum hlutum sem
tengjast tækni, hönnun og hinu daglega
lífi með því að nota rúmfræðileg
hugtök.
 Geta búið til þrívíða hluti og reiknað þá
frá mismunandi sjónarhornum.
 Getur teiknað í fjarvídd út frá
hvarfpunkti.
 Getur notað gráðuboga til að mæla
horn.
 Getur notað hnit til að lýsa
staðsetningu og hreyfingu í hnitakerfi,
bæði á blaði og með starfrænum
tækjum.
 Getur notað hnit til að reikna út
fjarlægðir sem eru samsíða ásum í
hnitakerfinu.
 Getur notað mælikvarða til að reikna út
fjarlægðir og búa til einföld kort og
vinnuteikningar og til að stækka og
minnka rúmfræðileg form.
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Mælingar
Nemandi:
 Geti áætlað mál, valið viðeigandi
mælingatæki og framkvæmt mælingar
sem tengjast daglegu lífi og tækni, og
geti metið niðurstöður með hliðsjón af
ónákvæmni mælinga og kröfum um
nákvæmni.
 Geti valið viðeigandi mælieiningu og
breytt einni mælieiningu í aðra, t.d.
þessum:
o mm, cm, dm, m, og km
o ml, cl, dl og l
o g, hg, kg og tonn
 Geti skilið á hverju flatarmál byggist,
geti reiknað flatarmál rétthyrninga og
þríhyrninga og fundið þannig yfirborðsflatarmál strendinga.
 Geti skilið á hverju rúmmál byggist og
reiknað rúmmál strendinga.
 Geti reiknað tíma, t.d. fundið tímann
milli tveggja ártala og milli tveggja
tímasetninga.
 Geti notað mælikvarða til að reikna út
stærðir og til að stækka og minnka
myndir.
Tölfræði og líkindareikningur
Nemandi:
 Getur metið líkur við mismunandi
aðstærður, hvort miklar eða litlar líkur
eru á að ákveðinn atburður verði, t.d.
hvort hann komi fyrir í meira eða minna
en helmingi tilvika.
 Geti reiknað út líkur út frá einföldum
tilraunum t.d. geti sagt til um að
líkurnar á að fá sexu á teningi séu einn
sjötti.
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Geti notað reynslu sína og gert tilraunir
til að segja til um með tölu hversu
líklegt sé að ákveðinn atburður verði.
Geti notað úrtak úr safni til að segja til
um samsetningu þess, t.d. um fjölda
kúlna í mismunandi litum í poka með
því að skoða nokkrar kúlnanna.
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Íslenska 6. bekkur
Grunnþættir menntunar
Heilbrigði og velferð
Nemandi:
 Búi við nám í íslensku sem skapar líkamlega og andlega vellíðan hjá honum.
 Búi við jákvætt andrúmsloft og jákvætt viðhorf til íslenskunáms.

Læsi
Nemandi:
 Nái tækni í lestri og ritun s.s. yndislestri og gagnvirkum lestri.
 Lesi mismunandi tegundir texta til að efla læsi.

Jafnrétti
Nemandi:
 Fái að þroskast á eigin forsendum og rækta hæfileika sína.
 Fái verkefni við hæfi.
 Vinni með texta sem tekur á jafnrétti og réttlæti.
 Búi við námsumhverfi sem byggir á jafnrétti.
 vinni með ritun með jafnrétti í huga.
 Læri að finna hugtök sem tengjast jafnrétti.
Lýðræði og mannréttindi
Nemandi:
 Fái þjálfun í gagnrýnni hugsun í tengslum vð verkefnavinnu í íslensku.
 Fái þjálfun í lýðræðislegum vinnubrögðum í gegnum hópavinnu þar sem
sjónarmið allra fá að njóta sín.

Sjálfbærni
Nemandi:
 Takist á við ýmis álitamál og ágreiningsefni í lesnum textum.
 Tekur þátt í að skapa samábyrgt skólasamfélag m.a. með endurnýtingu efna við
verkefnavinnu.
 Tekur virkan þátt í skólastarfinu.
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Sköpun
Nemandi:
 Bregðist við því sem hann les á persónulegan hátt og túlki sögur og ljóð.
 Skapi eigin verk með ritun og umræðum.
 Skapi myndverk við texta sem lesinn er.
 Semur sögur og ljóð.
 Æfi lestur og flutning ljóða.
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Hæfniviðmið
Talað mál, hlustun og áhorf

Nemandi getur:














Tjáð sig skýrt og áheyrilega og gert sér
grein fyrir gildi góðrar framsagnar.
Átt góð samskipti, hlustað, gætt tungu
sinnar og sýnt viðeigandi kurteisi.
Tjáð eigin skoðanir og tilfinningar og
haldið athygli áheyrenda, m.a. með
aðstoð leikrænnar tjáningar.
Sagt frá eftirminnilegu atriði og lýst
ákveðnu fyrirbæri, endursagt efni sem
hlustað hefur verið á eða lesið.
Hlustað og horft með athygli á
upplestur, leikið efni, ljóð og söngva og
greint frá upplifun sinni.
Tekið þátt í samræðum og rökræðum
samkvæmt reglum.
Nýtt sér myndefni og rafrænt efni á
gagnrýnin hátt.
Hlustað af athygli og beitt þekkingu
sinni og reynslu til að skilja það sem
sagt er og greint frá aðalatriðum.
Hafi tileinkað sér amboð fyrir áheyrn og
framsögn.

Lestur og bókmenntir
Nemandi getur:


Gert útdrætti, munnlega og skriflega, úr
því sem hann hefur lesið.
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Leiðir

Mat

Nemandi:
 Æfir upplestur heima og í skólanum.
 Fylgist með undanfara Stóru
upplestarkeppninnar og fær þannig aukna
tilfinningu fyrir þeim þáttum sem skipta
máli varðandi góðan upplestur.
 Þjálfist í að lesa eða flytja fjölbreytt efni,
ýmist eftir sig sjálfan eða aðra, fyrir
bekkjarfélagana.
 þjálfist í að hlusta á frásagnir og upplestur
samnemenda og meta flutning af sanngirni.
 Þjálfist í að segja frá afmörkuðu efni eða
atburði fyrir bekkjarfélagana.
 Tekur þátt í bekkjarfundum þar sem hann
tjáir sig um ákveðin málefni undir leiðsögn
kennara.
 Tekur þátt í umræðum sem upp koma í
skólastofunni í tengslum við námsefni og
málefni líðandi stundar.
 Semur, æfir og flytur fjölbreytt verk á sal.
 Mætir vikulega á sal til að fylgjast með
flutningi nemenda á verkum sínum.
 Er virkur í lýðræðislegri ákvarðanatöku í
skólanum m.a. í umhverfisnefnd, skólaráði
og nemendaráði.
 Horfir á ýmsar fræðslumyndir, les fréttir,
skoða efni á netinu og ræðir um það.



Nemandi:
 Les á hverjum degi heima og skráir í
lestrardagbók.
 Lærir að vinna markvisst úr efni og
skipuleggja þekkingu með hugarkortum.

Lestur:

Viðmið árgangs í raddlestri eru að
nemandinn lesi 220 atkvæði á mínútu
í nóvember og 220-230 atkvæði í maí.

Nemendur taka raddlestrarpróf
þrisvar sinnum á skólaárinu, í ágúst,



Ekki metið sem sjálfstæð námsgrein
heldur sem hluti af öðrum
námsþáttum.
Kemur að ýmsum þáttum
skólastarfsins og við vinnu og skil á
verkefnum í ýmsum námsgreinum

Námsgögn












Fjölbreyttir textar, ýmist úr
námsbókum eða öðru efni.
Lestrarbækur að vali
nemenda.
Fjölbreytt vinna með texta
og orð (orð af orði).
Ýmis myndskeið, vefir og
hljóðskrár.
Frumsamið efni og
hugmyndir nemenda

Rauðkápa
Fólkið í blokkinni
Draugaslóð
Ljóðspor
Valin ljóð úr ýmsum áttum.
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Lesið texta fyrir hóp skýrt og áheyrilega,
með góðum raddstyrk og áherslum í
tjáningu.
Lesið texta við hæfi með góðum hraða
og af skilningi, lagt mat á hann og
túlkað.
Lesið gamlar og nýjar bókmenntir, þar á
meðal þjóðsögur, ljóð og bókmenntir
ætlaðar börnum og unglingum.
Greint frá Íslendingasögum og þeirri
arfleið sem þær skila okkur
Greint nokkur frásagnarform
bókmennta og beitt nokkrum
bókmenntafræðilegum hugtökum til að
efla skilning, svo sem persónur,
umhverfi, atburðarás og boðskap.
Beitt nokkrum hugtökum til að fjalla um
form og innihald ljóða, svo sem rím,
ljóðstafi, persónugerving, bundið ljóð
og óbundið, boðskapur og líking.
Samið ljóð frá eigin brjósti af ýmsum
toga samkvæmt fyrirmælum.
Aflað upplýsinga úr bókum og
fjölbreyttu rafrænu efni, unnið úr þeim
og nýtt við lausn verkefna, lagt nokkurt
mat á gildi og trúverðugleika
upplýsinga.
Lesið úr einföldum tölulegum og
myndrænum upplýsingum og túlkað
þær.
Valið sér fjölbreytt lesefni við hæfi,
gagns og ánægju.
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Les sögur eftir valda höfunda og vinnur
með textann með ýmsum hætti t.d. með
því að svara spurningum, gera útdrætti og
endursagnir, úrvinnsluverkefni, Orð af orði
verkefni, myndasögur og leikrit.
Vinnur með gagnvirkan lestur í hópum svo
og lesskilningsverkefni.
Aflar sér upplýsinga í bókum og á netinu
um höfunda og ýmis viðfangsefni tengd
námsefninu.
Lærir og ræðir um form, uppbyggingu og
innihald ljóða.
Skrifar og túlkar ljóð eftir valda höfunda og
lærir sum þeirra utanbókar.
Semur sjálfur ljóð af ýmsum toga í
tengslum við það sem hann hefur lært,
ýmist einn eða með félaga.






nóvember og maí. Þeir sem lesa undir
200 atkvæðum á mínútu eru auk þess
prófaðir í október og mars.
Í desember og júní er gefin umsögn í
raddlestri.
Í nóvember og maí fara allir
nemendur í framsagnarpróf. Þar er
lögð áhersla á raddstyrk,
áherslutjáningu, viðeigandi þagnir og
skýran framburð. Markmiðabundið
námsmat í Námsframvindu í Mentor.
Nemendur taka lesskilningsprófið
Orðarún að hausti og vori.

Bókmenntir og ljóð
Haustönn

Fólkið í blokkinni 40%, bókaverkefni
20%, lærð ljóð 10%, vinnubók í
bókmenntum og ljóðum 30%.
Vorönn:

Draugaslóð 40%, bókaverkefni 20%,
lærð ljóð 10%, vinnubók í
bókmenntum og ljóðum 30%.






Valin verkefni úr Skræðu
vinnubók II og Skruddu I
Orðspor
Söguskinna
Ýmislegt ítarefni.
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Málfræði
Nemandi getur:

Gert sér nokkra grein fyrir eigin
máli og hefur skilning á gildi þess að
bæta það.
 Notað nokkur algeng orðtök og
málshætti í töluðu máli og rituðu.
 Gert sér grein fyrir notagildi
íslenskrar málfræði, m.a. við ritun
og stafsetningu.
 Áttað sig á hvernig orðaforði hefur
mismunandi eiginleika og skiptist í
nafnorð, lýsingarorð, sagnorð og
önnur orð.
 Þulið íslenska stafrófið og greint
það í sérhljóða (breiða og granna)
og samhljóða.
 Fundið nafnorð og greint þau eftir
kyni, tölu og falli. Geti bætt við þau
greini, fundið stofn og fallbeygt
þau.
 Fundið sagnorð og geti myndað
nútíð, þátíð og stofn þeirra.
 Fundið lýsingarorð og geti greint
þau eftir kyni, tölu og falli. Geti
stigbreytt þau og fundið stofn
þeirra.
 Sambeygt nafnorð og lýsingarorð.
 Greint samheiti og andheiti
algengra orða.
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Nemandi:
 Vinnur ýmis skrifleg verkefni í
námsbókum til þjálfunar.
 Vinnur með fjölbreyttum hætti með
texta og orðaforða úr öðru efni t.d. í
tengslum við Draugaslóð og Fólkið í
blokkinni.
 Vinnur ýmis verkefni tengd Orði af orði
til þjálfunar á uppbyggingu málsins.
 Fær kennslu í að vinna markvisst úr
efni og skipuleggja þekkingu með
hugarkortum.
 Notar gagnvirkt efni til frekari
þjálfunar.
 Vinnur ýmist einn, í pari eða í litlum
hópi við úrlausn verkefna.



Metin er þekking, færni og
skilningur nemenda á málnotkun
og ýmsum málfræðiatriðum.
Á haustönn verða tvær litlar
kannanir (10% + 10%) og lokapróf
í nóvember 80%. Á vorönn er
lokapróf í mái 100% úr
markmiðum vetrarins.










Málrækt 2
Skræða vinnubók II
Skrudda vinnubók I
Ýmis verkefni tengd
bókmenntatextum,
orðaforðavinna auk
ítarefnis.
Ýmis tölvuforrit og
gagnvirkt efni.
Orðspor
Mál í mótun, grunnbók og
verkefnabók.
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Ritun, skrift og stafsetning
Nemandi getur:
 Beitt helstu atriðum stafsetningar
og náð valdi á að nota helstu
greinamerki.
 Beitt reglum um y, ý, ey og j við
ritun til viðbótar við þær
stafsetningarreglur sem hann hefur
áður lært.
 Nemandi getur notað stofn
sagnorða til að rita aðrar myndir
rétt
 Greint á milli og nýtt helstu reglur
um n-nn
 Nýti sér helstu samtengingar við
ritun sína.
 Samið texta þar sem beitt er eigin
sköpun, notið þess að tjá
hugmyndir sínar og reynslu og veitt
öðrum hlutdeild með því að kynna
ritunina eða leyfa öðrum að lesa.
 Skipulagt og orðað mismunandi
texta sem hæfir tilefni eins.
 Nýtt sér hugflæði og hugtakakort
og önnur hjalpartæki við ritun.
 Greint á milli aðal og aukaatriða og
gert útdrætti og endursagnir úr
lesnu efni.
 Skrifað frásagnir sem byggja á
inngangi, meginmáli og lokaorðum.
 Beitt fjölbreyttu orðavali við ritun
með áherslu á samheiti yfir algeng
orð.
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Nemandi:
 Lærir tengda grunnskrift þar sem
viðmið í skriftarskríni eru höfð til
hliðsjónar.
 Gerir skriftaræfingar.
 Fær hvatningu um áherslu á vönduð
vinnubrögð og góðan frágang á öllum
verkefnum.
 Vinnur fjölbreyttar æfingar til þjálfunar
í stafsetningu s.s. að rita rétt eftir
réttum texta, skrifa eftir upplestri,
þjálfunarforrit, eyðufyllingarverkefni,
minnisæfingar, gildrustafsetning og
sóknarskrift.
 Þjálfast í að leiðrétta eigin texta og
annarra.
 Vinnur ýmis verkefni tengd Orði af orði
til þjálfunar á uppbyggingu málsins.
 Fær kennslu í að skipuleggja
hugmyndir sínar með hugarkortum og
skrifa út frá þeim með markvissum
hætti.
 Venjist því vinnuferli að gera
hugarkort, vinna uppkast, fá endurgjöf
og vinna svo verk til fullnustu.
 Þjálfast í að skrifa mismundandi texta
eftir leiðbeiningum og
úrvinnsluverkefnum t.d. sögur,
fræðitexta, ljóð, auglýsingar, fréttir,
bæklinga, lýsingar, glærukynningar og
myndasögur.
 Þjálfast í að greina aðalatriði úr texta
t.d. með því að gera hugarkort eða





Prófið Aston Index, stafsetning
stakra orða eftir upplestri fyrir 6.
bekk er staðlað skimunarpróf og
er lagt fyrir alla nemendur í
skólabyrjun. Niðurstöður birtar í
verkefnabók.
Próf í stafsetningu í nóvember og
maí (90 orða stíll) sem gildir 50 %
og eyðufylling 30 orð sem gildir 50
%, samtals 100%.

Í ritun eru ýmis verkefni nemenda
metin m.t.t. markmiða í
Námsframvindu í Mentor.
Markmið:











Nýtir hugarkort, beinagrindur og
önnur verkfæri við uppbyggingu
ritverka sinna.
Semur texta með skýrum lýsingum á
persónum, umhverfi og atburðarás.
Skrifar frásögn með hæfilega löngum
málsgreinum.
Skrifar frásögn með fjölbreyttum
samtengingum.
Notar fjölbreytt orðaval eftir
ritunarstíl.
Gerir útdrætti og skráir efni
munnlegra og/eða skriflegra frásagna.
Hefur vald á að skrifa útskýringar um
ákveðið efni.
Getur skrifað fræðandi texta (skýrslu)
um valið efni.









Mál í mótun, grunnbók og
verkefnabók
Málrækt
Skræða vinnubók II
Skrudda vinnubók I
Orðabækur
Ýmis tölvuforrit.
Ítarefni af ýmsum toga.
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Skrifað texta á tölvu og beitt
nokkrum aðgerðum við ritvinnslu
og vísað til heimilda.
Aflað sér heimilda í bókum og á neti
og vísað til þeirra, metið
áreiðanleika, umorðað og nýtt í
eigin ritun.
Skrifað læsilega og af öryggi með
persónulegri rithönd með áherslu á
læra leiðir til að auka vinnuhraða
og bæta frágang verkefna.
Beitt helstu stafsetningareglum og
hafi náð valdi á að nota þær miðað
við 6. bekk.
Beitt fjölbreyttu orðavali við ritun
með áherslu á samheiti yfir algeng
orð.
Skrifað texta á tölvu og beitt
nokkrum aðgerðum við ritvinnslu.
Skrifað læsilega og af öryggi með
persónulegri rithönd.
Notað tengda grunnskrift til að auka
vinnuhraða og bæta frágang verkefna.
Beitt algengum aðgerðum í
ritvinnslu, gengið frá texta og notað
orðabækur.
Beitt gagnrýnum vinnubrögðum,
endurskoðað og endurritað eigin
verk.
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nota gagnvirkan lestur og skrifa
útdrætti og endursagnir.
Þjálfast í að nota ritvinnsluforrit,
umbrotsforrit og glæruforrit við ritun
ýmissa verkefna.
Þjálfast í að leita í bókum og í rafrænu
efni að upplýsingum við úrlausn
verkefna.
Flytur munnlega eða birtir ritun sína
fyrir bekkjarfélagana.
Vinnur fjölbreytt ritunarverkefni, ýmist
einslega, í pörum eða hópum.

Í skrift er markmiðabundið námsmat í
Námsframvindu í Mentor í nóvember
og maí.
Markmið:
 Dregur rétt til stafs.
 Lýkur stöfum.
 Hefur rétt hlutfall milli há- og
lágstafa.
 Hefur jafnan halla á stöfum/skrift.
 Gerir jafn bil milli orða.
 Skrifar læsilega og af öryggi.
 Vandar skrift og frágang verkefna.
 Skriftin er áferðarfalleg.
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Samfélagsgreinar 6. bekkur
Grunnþættir menntunar
Heilbrigði og velferð
Nemandi:
 Vinnur sjálfstætt og í hóp og sýnir frumkvæði.
 Fær tækifæri til að vinna út frá áhuga og styrkleika.
 Beitir grunnfærni og undirstöðuatriðum í vinnubrögðum.
 Ræði um velferð og heilsu norðurlandabúa.

Læsi
Nemandi:
 Aflar sér upplýsinga úr hinum ýmsu miðlum.
 Öðlast færni í að færa hugsun sína í letur og skilja prentaðan texta.
 Öðlast þekkingu á menningarlæsi og sögulegum staðreyndum.
 Tjáir sig um verkefni sín og notar hugtök sem tengjast viðfangsefninu.

Jafnrétti
Nemandi:
 Fer eftir reglum og vinnur með jafnrétti að leiðarljósi.
 Temur sér gagnrýna hugsun og skoðun.
 Fræðist um mismunun og forréttindi fólks í víðum skilningi.

Sjálfbærni
Nemandi:
 Tekst á við margvísleg álitamál og ágreiningsefni.
 Notar kennslubækur og önnur hjálpargögn við vinnu sína.
 Fræðist um náttúruna og umgengni við hana.

Lýðræði og mannréttindi
Nemandi:
 Fær tækifæri við að velja verkefni við hæfi.
 Fræðist um stjórnarhætti á norðurlöndum.

Sköpun
Nemandi:
 Vinnur verkefni þar sem sköpunargáfan fær að njóta sín.
 Útbýr bækur og myndverk af ýmsum gerðum.
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Unnið verður með hæfniviðmið við lok 7. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013

Hæfniviðmið
Trúarbragðafræði
Nemandi getur:
 Rætt viðfangsefni sem snerta trú,
lífsviðhorf og siðferði og sett í samhengi
við atburði daglegs lífs.
 Þekkt nokkur meginatriði kristni og
helstu biblíutexta sem kristin trú
byggist á.


Leiðir

Mat

Námsgögn

Nemandi:
 Fær fræðslu um kristin trúarbrögð.
 Les og vinnur valda kafla úr bókinni Ljós
heimsins.
 Tekur þátt í umræðum.
 Tekur þátt í umræðum um hátíðir t.d. jól
og páska.
 Tekur þátt í umræðum um siðfræði.

Ekki metið til einkunnar.





Valin verkefni úr Kristin trú .
Fræðslumyndir
Frásagnir og valin verkefni af
ýmsum toga.

Nemandi:
 Les Snorra sögu og vinnubók/dagbók
unnin út frá henni.
 Tekur þátt í vinnu í tengslum við
sögurammann Snorri Sturluson.
 Tekur þátt í vinnu í tengslum við bókina
Mannlíf á miðöldum.
 Fer í heimsókn á Sögusýninguna (Granda),
heimsókn í Þjóðmenningarhúsið og vorferð
í Reykholt.

Haustönn: Mat og skipting á námsþáttum
kemur fram í verkefnabók.






Bókin Snorra saga.
Verkefni tengd Snorrasögu.
Bókin Mannlíf á miðöldum.
Valdir kaflar úr Sögueyjunni.

Gert grein fyrir völdum frásögnum,
hefðum, hátíðum siðum og táknum í
kristni.Metið og brugðist við ólíkum
skoðunum og upplýsingum á
fordómalausan hátt.

Saga
Nemandi getur:
 Gert grein fyrir einkennum og stöðu
Íslands í heiminum í ljósi legu og sögu
landsins, breytilegrar menningar, trúar
og lífsviðhorfa á Sturlungaöld.
 Getur gert sér grein fyrir samhengi við
umhverfi og sögu í nánasta umhverfi
nemenda.
 Rætt á upplýstan hátt um tímabil,
atburði og persónur, sem vísað er til í
þjóðfélagsumræðu.
 Metið heimildir og ólík sjónarhorn í
umfjöllun um sögu og samtíð.
 Gert grein hvernig sagan birtist í textum
og munum, hefðum og minningum.
Uppfært maí 2016
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Dregið upp mynd af afmörkuðum
efnisþáttum stórrar og smárrar sögu,
nálægrar eða fjarlægar.
Aflað sér, metið og hagnýtt upplýsingar
og menningar- og samfélagsmálefni í
margvíslegum gögnum og miðlum.
Dregið upp mynd af afmörkuðum
efnisþáttum stórrar og smárrar sögu,
nálægrar eða fjarlægrar.
Kannað valda menningarþætti á ólíkum
stöðum í heiminum á miðöldum.
Skoðað íslenskt miðaldarsamfélag í ljósi
kunnugs einstaklings t.d. Snorra
Sturlusonar.
Haft mynd af þekkingu á nokkrum
menningar- og félagsþáttum íslensks
samfélags á hámiðöldum t.d.
bernskuskilyrðum, stöðu kynja,
heimilislífi og stjórnskipun.

Landafræði
Nemandi getur:
 Áttað sig á hvernig loftslag og gróðurfar
hefur áhrif á búsetu og lífsskilyrði.
 Notað kort og gröf til að afla sér
upplýsinga.
 Lýst náttúruferlum sem hafa áhrif á
land og gróður.
 Lýst með dæmum áhrifum tækni og
mannlegra athafna á samfélag og
umhverfi.
 Lýst nokkrum einkennum lýðræðislegra
samfélagshátta.
 Gert grein fyrir hlutverki nokkurra
helstu stofnana samfélagsins.
 Þekkt valda landfræðilega þætti
Norðurlandanna og geti aflað sér
Uppfært maí 2016

Nemandi:
 Vinnur skrifleg verkefni.
 Tekur þátt í hópavinnu.
 Vinnur margmiðlunarverkefni um eitt
Norðurlandanna og veggspjald sem er
kynnt fyrir bekknum.

Mat og skipting á námsþáttum kemur
fram í verkefnabók.




Bókin Norðurlönd ásamt
vinnubók.
Landakortabók og ítarefni.
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upplýsinga um einstök lönd og
landssvæði eftir mismunandi leiðum.
Þekkt helstu hugtök s.s. ríki, land, þjóð
og landamæri.

Lífsleikni
Nemandi getur:

Aukið samskiptahæfni sín á milli , þ.e.
hæfni þeirra til að setja sig í spor
annarra, tillitssemi þeirra og virðingu
bæði fyrir náunganum og sjálfum sér.

Vitað af hættum samfara neyslu tóbaks
og áfengis.

Velt fyrir sér ýmsum hliðum þess að
breytast úr barni í ungling og geri sér
grein fyrir áskorunum og
ánægjustundum þessa æviskeiðs.

Þekkt vel starfshætti, reglur, skipulag
og áherslur skóla síns.

Nýtt sér upplýsingar úr fjölmiðlum og
öðrum miðlum um daglegt líf.

Áttað sig á undirstöðuatriðum í
námstækni.

Þekkt mismunandi aðferðir sem stuðla
að betri námsárangri.

Fundið upplýsingar um mismunandi
störf.

Þekkt og skilið mikilvægi leiðarljóss
Hofsstaðaskóla.
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Nemandi:
 Tekur þátt í bekkjarfundum.
 Fer í ýmsa hópeflandi leiki.
 Vinnur skrifleg verkefni, einstaklingsvinnu
og hópavinnu.
 Fer á samveru á sal.
 Tekur þátt í umræðum.
 Tekur þátt í hringekju þar sem unnið er
með námstækni og starfsfræðslu.








Bókin Maðurinn, hugur og
heilsa.
Ýmis ítarefni eins og t.d.
bæklingar með
kynfræðsluefni,
eineltismyndbönd o.fl.
Náðu tökum á náminu.
Stefnan sett.
Margt er um að velja.
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Náttúrugreinar 6. bekkur

Grunnþættir menntunar
Heilbrigði og velferð
Nemandi:
 Getur unnið með öðrum að lausn verkefna.
 Nýtir eigin styrkleika að vinnu verkefna.
 Þekkir mikilvægi heilbrigðra lífsmáta fyrir andlega og líkamlega heilsu.

Læsi
Nemandi:
 Les í náttúruna og þekkir mikilvæg hugtök hennar.
 Nýtir sér ólíka miðla við öflun upplýsinga.
 Leysir verkefni sem stuðla að hugtakaskilningi og merkingu hugtaka.

Jafnrétti
Nemandi:
 Fær tækifæri til að vinna verkefni frá eigin forsendum.
 Getur farið eftir reglum við verkefnavinnu.
 Gerir sér gein fyrir fjölbreytileika lífríkisins.

Sjálfbærni
Nemandi:
 Getur greint samspil manns og náttúru og mikilvægi náttúrverndar.
 Ber virðingu fyrir umhverfi sínu og lifríki jarðar.
 Kynnist lífsvenjum sem stuðla að eigin heilbrigði og heilbrigði náttúrunnar.

Lýðræði og mannréttindi:
Nemandi:
 Virðir umhverfi sitt og þær lífverur sem í því búa.
 Getur tekið þátt í samræðum um álitamál tengdum náttúru- og umhversvernd.
 Getur valið verkefni eftir áhuga og unnið á eigin forsendum.

Sköpun
Nemandi:
 Sýnir áhuga á umhverfi sínu og er forvörn um fyrirbæri náttúrunnar.
 Getur útfært verkefni eftir eigin hugmyndum.
 Fær tækifæri til að skoða nærumhverfi sitt og njóta þess að vera úti í náttúrunni.
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Hæfniviðmið um verklag
Nemandi getur:
 Greint þarfir fólks í nánasta umhverfi
sínu og tjáð hugmyndir sínar um lausnir.
 Gert sér grein fyrir mikilvægi gagna og
líkana við að útskýra hluti og fyrirbæri.
 Geti skýrt hvað ljóstillífun er og gildi
hennar fyrir lífheiminn.
 Lesið og skrifað um hugtök í
náttúrvísindum.
 Tengt þekkingu á beitingu vinnubragða í
náttúrfræðinámi við lausn annarra
verkefna og útskýrt hugsanleg áhrif
nýjustu tækni og vísinda á vísindalega
þekkingu.
 Framkvæmt og útskýrt einfaldar
athugandir úti og inni.
 Lesið úr helstu veðurkortum og
veðurtáknum.
 Útskýrt texta um náttúruvísindi sér til
gagns og farið eftir einföldum,
munnlegum og skriflegum
leiðbeiningum.
 Beitt vísindalegum vinnubrögðum við
öflun einfaldra upplýsinga innan
náttúrvísinda og útskýrt ferlið.
 Sett fram og rætt niðurstöður athugana
á skýran og skipulegan hátt.
 Hlustað á, metið og rætt hugmyndir
annarra.
 Tekið eftir og rætt atriði í umhverfi sínu,
gert grein fyrir áhrifum þeirra á lífsgæði
íbúa.
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Hæfniviðmið um viðfangsefni
Nemandi:
 Framkvæmir og lýsir eigin athugunum á
jarðvegi, veðrun, rofi og himingeimnum.
 Lýsir veðri í heimabyggð og loftslagi á
Íslandi.
 Útskýrir innbyrðis afstöðu sólar og jarðar og
hvernig hreyfing þeirra tengis árstíða- og
dægraskiptum og því að tíminn líður.
 Gerir grein fyrir notkun manna á
auðlindum.
 Ræðir um hvernig ræktanlegt land er notað
og ýmsar hliðar landnotkunar og verndun
gróðurs.
 Fær fræðslu í Stjörnuverinu sem kemur í
skólann.
 Vinnur ýmis verkefni í vinnubók.
 Skoðar líkön og myndbönd sem eru til
umfjöllunar um efnið.
 Gerir ýmsar einfaldar mælingar og
athuganir á eigin líkama.

Leiðir
Nemandi:
 Les bækur og gerir
verkefni í vinnubókum
sem tengjast verkefnum
hverju sinni.
 Vinnur einn eða í hópi
að verkefnum.
 Horfir á
kennslumyndbönd sem
tengjast efninu sem
fjallað er um.
 Fer í Stjörnuverið.
 Gerir einfaldar
athuganir á umhverfi
sínu.

Mat
Haustönn:
 Líf á landi,
hópvinna og
verkefnabók.
 Mat og skipting á
námsþáttum
kemur fram í
verkefnabók í
Mentor.




Maðurinn, hugur
og heilsa, próf,
verkefni og
verkefnabók.
Mat og skipting á
námsþáttum
kemur fram í
verkefnabók í
Mentor.

Vorönn:
 Líf á landi, próf og
verkefnabók.
 Mat og skipting á
námsþáttum
kemur fram í
verkefnabók í
Mentor.


Auðvitað – Jörð í
alheimi, próf,
verkefni og
verkefnabók.

Námsgögn
Náttúrufræði
 Líf á landi

Lífvísindi




Maðurinn, hugur
og heilsa.
Myndbönd
Líkön, handbækur
og ítarefni.

Eðlis- og jarðvísindi
 Auðvitað – Jörð í
alheimi
 Verkefni
 Myndbönd
 ítarefni.
 Stuðst við bókina
Blikur á lofti
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Gert grein fyrir eigin lífssýn og skilningi á
samspili náttúrunnar, mannsins og
heilbrigði eigin líkama.
Tekið þátt í að skoða, skilgreina og bæta
eigið umhverfi og náttúru.
Kannað áreiðanleika heimilda með því
að nota bækur, netið og aðrar
upplýsingaveitur.
Útskýrt áhrif tækni og vísinda á líf fólks.
Lýst helstu líffærakerfum
mannslíkamans og starfsemi þeirra í
grófum dráttum.
Útskýrt tengsl heilbrigðis og þess sem
borðað er.
Lýst breytingum sem verða við
kynþroskaaldur og gert sér grein fyrir
mikilvægi gagnkvæmrar virðingar í
samskiptum kynjanna.
Lýst veðri í heimabyggð og loftslagi á
Íslandi.
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Mat og skipting á
námsþáttum
kemur fram í
verkefnabók í
Mentor.
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Enska 6. bekkur
Grunnþættir menntunar
Heilbrigði og velferð
Nemandi:
 Sýnir frumkvæði.
 Tekur þátt í samvinnuverkefnum til að efla sjálfsmynd og auka samkennd milli
nemenda.
 Fær tækifæri til að vinna út frá styrkleikum.
 Tekur þátt í því að skapa jákvæðan skólabrag og vellíðan allra.

Læsi
Nemandi:
 Les upplýsandi texta og nýtir í verkefnavinnu.
 Tjáir sig um verkefni sín og notar hugtök sem unnið hefur verið með.
 Nýtir ýmis hálpargögn svo sem orðabækur, tölvur og stafræn samskiptatæki.
 Notar tölvu- og nettækni til samskipta og efnissköpunar af ýmsu tagi.
 Norar ýmsa miðla og les einfalda texta til að þjálfa læsi og auka orðaforða í ensku.

Jafnrétti
Nemandi:
 Sýnir umburðarlyndi og tekur þátt í vinnu með öðrum.
 Fer eftir reglum í samskiptum við aðra.
 Tekur tillit til skoðana annarra.
 Þjálfast í að hlusta á aðra nemendur tjá sig á ensku þar sem áhersla er lögð á
talað mál og hlustun.
Lýðræði og mannréttindi
Nemandi:
 Kemur fram við aðra af tillitssemi.
 Vinnur sjálfstætt.
 Vegur og metur viðfangsefni sín á gagnrýninn hátt.
 Temur sér siðfræðileg gildi í umgengni sinni við aðra.
 Ber ábyrgð á eigin námi.
 Vinnur verkefni í hópavinnu þar sem lýðræðisleg vinnubrögð eru í fyrirrúmi.
Réttindi allra til að tjá sig og koma með hugmyndir lögð að leiðarljósi.

Sjálfbærni
Nemandi:
 Tekst á við álitamál í ræðu og riti um málefni sem varða nærumhverfi hans.
 Þróar með sér gagnrýna hugsun og kemur henni til skila.
 Tileinkar sér lýðræðisleg vinnubrögð og hefur skilning á fjölbreytileika mannlífs og
menningar.
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Sköpun
Nemandi:
 Virkjar hugmyndaflugið til að finna lausnir við úrlausn verkefna.
 Nýtir hæfileika og skapar afurð.
 Getur tengt fyrri þekkingu við viðfangsefni sem unnið er að.
 Skrifar sögu í tengslum við námsefnið og vinnur hin ýmsu myndverk.
Teiknimyndasögur unnar út frá sögum þar sem árhersla er á sköpun nemenda.

Skólanámskrá Hofsstaðaskóla

6. bekkur enska

Unnið verður með hæfniviðmið við lok 7. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013

Hæfniviðmið

Leiðir

Hlustun
Nemandi getur:
 Skilið það sem fram fer í
kennslustundinni.
 Skilið í meginatriðum samtöl og viðtöl
af ýmsum toga.
 Fylgt þræði í aðgengilegu fjölmiðlaefni
og efni dægurmenningar sem höfðar
til hans og getur nýtt sér innihaldið.
 Hlustað eftir einstökum nákvæmum
atriðum þegar þörf krefur eins og
leiðbeiningum og tilkynningum.
 Hlustað á sögur eða frásagnir og
endursagt með eigin orðum.
 Nýtt sér skilning sinn á tungumálinu í
daglegu lífi.

Nemandi:
 Vinnur í hóp í færnimiðuðu námi. Skipt í
hópa eftir kunnáttu nemenda og öryggi í
málinu.
 Fer í grunnefni en á misjöfnum hraða
miðað við aðra nemendur.
 Sem á erfitt með að tileinka sér námið
vinnur meira verkefni sem byggja á skilningi
og munnlegri færni heldur en réttritun.
 Sem á auðvelt með að tileinka sér
námsefnið fer hraðar yfir, það eru gerðar
meiri kröfur og fær aukaefni eftir því sem
við á.
 Talar að mestu ensku í kennslustundum.
 Vinnur hlustunarverkefni sem fylgja
námsefninu Action.

Ritun – stafsetning
Nemandi getur:
 Farið eftir helstu ritunarreglum sem
þeir eiga að kunna varðandi almenna
ritun s.s. stóran staf í upphafi
setninga, punktar og kommur.
 Skrifað stuttan texta um efni sem
hann þekkir og beitt meginreglum
málfræði og stafsetningar nokkuð rétt
 Sýnt fram á nokkuð góð tök á
almennum orðaforða, skapað

Nemandi:
 Vinnur hlustunarefni s.s. sögur tengdar
þema.
 Vinnur ritunarverkefni úr námsefninu
Action.
 Vinnur ýmiskonar verkefni með ritun s.s.
ljóð, sögur og myndasögur.
 Les texta sem fylgja námsefninu Action .
 Les ítarefni sem kennari útvegar og/eða
nemandi finnur á netmiðlum.
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Mat





Samþætt námsmat.
Mat er mismunandi á milli hópa en
yfirleitt sett saman úr nokkrum
þáttum t.d. verkefnavinnu,
hópverkefnum, könnunum,
bókagagnrýni, vinnubókum,
munnlegum æfingum og virkni í
tímum.
Mat og skipting á námsþáttum kemur
fram í verkefnabók í Mentor.

Námsgögn










Action. Fyrstu þrír kaflarnir í
bókinni Action eru teknir
fyrir.
Sögubækurnar Elephant man
og Robin Hood.
Frjálslestrarbækur
Þemað music and movies
tekið fyrir ásamt Christmas
og Halloween.
Ýmis hefti, leikir, spil og
kennsluforrit sem tengjast
efninu hverju sinni.
Heroes, þemahefti og
vinnuhefti.
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samhengi í textanum og notað til þess
helstu tengiorð og greinarmerki.
Sagt nokkuð vel frá því sem þeir lesa
eða hafa séð eða heyrt.
Lýst atburðum og reynslu.
Samið texta þar sem ímyndunaraflið
fær að njóta sín.

6. bekkur enska



Les bækur sem hann velur á bókasafni
skólans og gerir þeim svo skriflega skil.
Vinnur ýmis verkefni og flytur niðurstöður
sínar með mismunandi hætti.

Lesskilningur
Nemandi getur:
 Skilið megininntak í aðgengilegum
frásögnum dagblaða, tímarita og
netmiðla og nýtt sér innihaldið.
 Lesið sér til gagns og gamans bækur,
tímarit og annað efni t.d. á tölvutæku
formi, og við hæfi.
 Skilið leiðbeiningar og upplýsingar
sem snertir daglegt líf.
 Lesið sér til gagns og ánægju nokkuð
auðlesna texta af ýmsu tagi.

Nemandi:
 Tekur þátt í samtalsverkefni þar sem
umræður milli nemenda fara fram á ensku.
 Undirbýr og tekur viðtöl.
 Vinnur ýmis verkefni í námsefninu Action
sem sýnir fram á ólíkan orðaforða
enskunnar eftir löndum.
 Vinnur verkefni sem tengjast þemum s.s.
verkefni um Halloween.

Samskipti og frásögn
Nemandi getur:
 Haldið uppi samræðum um efni sem
hann þekkir.
 Skilið og notað algeng orðasambönd
og viðeigandi kurteisisvenjur í
samræðum.
 Tekið þátt í óformlegu spjalli um
daglegt líf.
 Bjargað sér við algengar aðstæður
eins og í verslunum, veitingastöðum
og á ferðalögum.

Nemandi:
 Vinnur ýmis verkefni þar sem leitarforrit,
orðabækur og leitarvélar eru markvisst
nýttar.
 Tekur þátt í fjölbreyttum kennslustundum
þar sem m.a. eru söngvar,leikir, leikræn
tjáning, kennsluforrit o.fl.
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Notað ensku að einhverju leyti sem
samskiptamál í kennslustundum.
Undirbúið og tekið viðtal á ensku.
Geti sagt frá reynslu, skoðunum og
daglegu lífi.
Lýst og sagt frá atburðum með
stuðningi gátlista eða mynda.
Flutt einfalda, undirbúna kynningu á
efni sem þeir hafa verið að vinna
með.
Flutt frumsamið efni, sögu, ljóð eða
annað einn eða í samvinnu við aðra.
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6. bekkur upplýsinga- og tæknimennt

Upplýsinga- og tæknimennt 6. bekkur
Grunnþættir menntunar
Heilbrigði og velferð
Nemandi:
 Sýnir frumkvæði, vinnur sjálfstætt og í hóp og tekur þátt í samvinnuverkefni.
 Fær tækifæri til að vinna út frá styrkleikum.
 Beitir réttum vinnustellingum og vinnubrögðum.

Læsi
Nemandi:
 Velur hugbúnað sem hentar þeim verkefnum sem verið er að vinna.
 Rökstyður val á hugbúnaði við verkefnavinnu.
 Tjáir sig um verkefni sín og notar hugtök sem tengjast viðfangsefninu.
 Nýtir gagnvirkt námsefni.

Jafnrétti
Nemandi:
 Nýtir upplýsingatækni á fjölbreyttan hátt sér til gagns og ánægju.
 Fer eftir reglum um ábyrga netnotkun.
 Tekur tillit til skoðana annarra.

Sjálfbærni
Nemandi:
 Tekur þátt og nýtir sér notkunarmöguleika hug- og tækjabúnaðar.
 Sækir sér efni á veraldarvefinn og nýtir í verkefnavinnu.

Lýðræði og mannréttindi
Nemandi:
 Fær tækifæri til að velja verkefni við hæfi og hefur áhrif á útkomu.
 Vinnur sjálfstætt eftir vinnuferli, frá hugmynd til lokaafurðar.
 Aflar upplýsinga á veraldarvefnum, vegur og metur á gagnrýninn hátt.
 Temur sér siðferðisleg gildi varðandi notkum veraldarvefsins og þekkir netorðin
fimm.
 Metur og bregst við ólíkum skoðunum og upplýsingum á fordómalausan hátt.

Sköpun
Nemandi:
 Nýtir tæknina á fjölbreyttan og skapandi hátt.
 Virkjar hugmyndaflugið til að finna lausnir við vinnu verkefna.
 Nýtir hæfileika og skapar afurð.
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6. bekkur upplýsinga- og tæknimennt

Unnið verður með hæfniviðmið við lok 7. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013

Hæfniviðmið

Leiðir

Vinnulag og vinnubrögð
Nemandi getur:
 Nýtt upplýsingaver sér til gagns bæði í
stýrðu námi og á eigin forsendum.
 Nýtt rafrænt námsefni á ýmsu formi í
tengslum við vinnutækni, vinnulag og
annað nám.
 Sýnt sjálfstæði í vinnubrögðum undir
leiðsögn og í samvinnu með öðrum.
 Nýtt sér mismunandi tæknibúnað á
hagkvæman og fjölbreyttan hátt.
 Beitt réttri fingrasetningu og nær
hraðaviðmiði sem er 80 slög á mínútu.
 Skráð sig inn á Mentor og fylgst með
upplýsingum.
 Sótt texta og myndir á netið og vistað
með skipulögðum hætti.
 Sett upp fjölbreytt skjöl í ritvinnslu og
vistað þau skipulega.
 Notað helstu aðgerðir í tölvupóstforriti
og þekkir helstu vinnureglur sem gilda.
 Búið til einfalda margmiðlunarkynningu
með texta, mynd og hljóði.
 Notað grunnaðgerðir í töflureikni og
breytt útliti gagna.
 Unnið með myndir í myndvinnsluforriti.
 Getur nýtt sér forritð I-Movie, tekið
upp, klippt og sett hljóð inn.

Nemandi:
 Fer ásamt umsjónarkennara í tölvuver,
skólasafn, nýtir fartölvuvagn og/eða
spjaldtölvur við vinnu sína.
 Kynnist ýmsum náms- og kennsluvefjum
þar sem hægt er að afla upplýsinga og
þjálfa ákveðna færni.
 Fær þjálfun í notkun ýmiss hugbúnaðar og
tækja til að nota við úrvinnslu og
framsetningu á verkefnum t.d. Word,
Excel, Publisher, PowerPoint, Prezi og
Padlet.
 Vélritar verkefni á ýmsum þjálfunarvefjum
og kennari gengur á milli og leiðbeinir um
rétt vinnubrögð, fingrasetningu og
vinnustellingar.
 Fær námskeið í I-Movie þar sem unnið er
með handrit og myndatöku.
 Fær þjálfun í notkun tölvupósts og vinnur
markviss verkefni í tengslum við það.
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Mat
Markmiðabundið námsmat í
Námsframvindu í Mentor undir vélritun,
tölvur, tölvufærni og forritun
.
Nemendur taka vélritunarpróf þrisvar
sinnum á skólaárinu. Kennari metur
framvindu nemandans eftir hvert próf.
Markmið tölvur:
 Skráir sig inn í Mentor og fylgist með
upplýsingum.
 Vistar skjal skipulega (Heimasvæði,
sameign).
 Sækir texta og myndir á netið og
vistar með skipulögðum hætti.
 Setur upp fjölbreytt skjöl í ritvinnslu.
 Þekkir og fer eftir vinnureglum sem
gilda í tölvupóstsamskiptum.
 Les skólapóst og sendir póst til
kennara og samnemenda.
 Notar helstu aðgerðir í
tölvupóstforriti s.s. senda viðhengi,
flokka og eyða pósti.
 Þekkir helstu reglur um örugga
netnotkun, Netorðin fimm (SAFT).
 Býr til einfalda.
margmiðlunarkynningu með texta,
mynd og hljóði.
 Notar grunnaðgerðir í töflureikni og
breytir útliti gagna.

Námsgögn











Kennsluforrit
Námsvefir
Verkefni í ritvinnslu (Word).
Verkefni í umbroti (Publisher,
Prezi).
Verkefni í töflureikni (Excel).
Microsoft Web Accessvefpóstur – kennsluhefti (Á
vef skólans).
Microsoft Power Point.
Ritfinnur og Typing Master
Pro.
Verkefni af ýmsum toga að
vali kennara.
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Upplýsingaöflun og úrvinnsla:
Nemandi getur:
 Nýtt fjölbreyttar leiðir og leitarvélar við
markvissa öflun upplýsinga við hæfi.
 Nýtt rafrænt og gagnvirkt námsefni á
fjölbreyttan hátt.
 Nýtt hugbúnað og forrit við einfalda
uppbyggingu og uppsetningu ritsmíða.
 Verið gagnrýninn á gæði ýmissa
upplýsinga.
 Nýtt hugbúnað/forrit við einfalda
framsetningu á tölulegum gögnum.

6. bekkur upplýsinga- og tæknimennt
Nemandi:
 Notar mismunandi vafra og leitarvélar.
 Nýtir ýmsa náms- og kennsluvefi s.s.
Google, Google Earth, nams.is og
skolavefurinn.is.
 Ræðir um meðferð heimilda, áreiðanleika
og höfundarétt í tengslum við verkefni sem
unnin eru í skólastarfinu.
 Notar ýmsan hugbúnað t.d. Word,
publisher, PowerPoint, Excel o.fl. til að
vinna verkefni af fjölbreyttum toga.

Tæki og búnaður
Nemandi getur:
 Nýtt hugbúnað/forrit við gerð
ritunarverkefna og framsetningu
tölulegra gagna.
 Nýtt hugbúnað/forrit við myndvinnslu
og gerð stuttmynda.
 Nýtt hugbúnað við vefsmíðar.

Nemandi:
 Vinnur ýmis verkefni í töflureikni og setur
upp í myndrit.
 Notar forrit/hugbúnað til að vinna með
myndir og myndbönd.
 Kynnist ýmsum forritum og verkfærum á
netinu.

Sköpun og miðlun
Nemandi getur:
 Nýtt hugbúnað/forrit við miðlun
þekkingar á skapandi og skýran hátt.

Nemandi:
 Aflar upplýsinga af Neti og vinnur stutt
heimildaverkefni.
 Ræðir um umorðun og áreiðanleika
heimilda.
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Vinnur með myndir í
myndvinnsluforriti.

Námskeið í forritun og myndbandavinnslu
metin í markmiðabundnu námsmati í
Mentor að námskeiði loknu.
Markmið (tölvufærni) myndbandavinnsla:
 Fylgist vel með í kennslustundum og
fer eftir fyrirmælum.
 Sýnir sjálfstæði og frumkvæði.
 Gerir gott handrit.
 Tekur upp efni.
 Vinnur með hljóð
 Velur og klippir myndefni.
Markmið forritun:
 Er virk/ur í tímum
 Fer eftir fyrirmælum
 Vinnur með helstu aðgerðir í forritun
(notkun lykkja, if/else setningar, lista
(for all together) og stigagjöf ásamt
aðgerðum sem farið hefur verið í
áður.
 Klárar sjálfstætt lokaverkefni í Alice
 Kann að forrita einfalda
sögu/leik/myndband
 Kynnist fleiri en einu
forritunarumhverfi
 Kann að leggja mat á hvað er
skemmtilegt, jákvætt, neikvætt og
hvað betur má gera í þeim
tölvuleikjum/hugbúnaði sem notaður
er í daglegu lífi.
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Siðferði og öryggismál
Nemandi getur:
 Sýnt ábyrgð í meðferð upplýsinga og við
heimildavinnu.
 Farið eftir reglum um ábyrga
netnotkun, verið meðvitaður um
siðferðislegt gildi þeirra og tekur ábyrgð
á eigin samskiptum og gögnum á Neti
og netmiðlum
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Nemandi:.
 Er með eigið notendanafn og lykilorð og er
meðvitaður um að nota það og halda því
leyndu.

Fær fræðslu um reglur varðandi örugga
netnotkun s.s. SAFT-námsefnið og netorðin
fimm.
 Tekur þátt í bekkjarfundum þar sem rætt
er um jákvæða og örugga netnotkun.
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6. bekkur heimilisfræði

Heimilisfræði 6. bekkur

Grunnþættir menntunar
Heilbrigði og velferð
Nemandi:
 Lærir að lögð er áhersla á andlega, líkamlega og félagslega vellíðan.
 Fær kennslu í heilsueflandi umhverfi.
 Lærir um jákvæða sjálfsmynd.
 Lærir um hollt mataræði, hvíld og hreyfingu.
 Lærir um persónulegt hreinlæti.

Læsi
Nemandi:
 Vinnur með læsi í víðum skilningi.
 Getur nýtt sér ýmsa miðla til þekkingarleitar s.s. til að lesa matreiðslubækur og
annan fróðleik tengdan matseld og heimilishaldi.

Jafnrétti
Nemandi:
 Fær að þroskast á eigin forsendum.
 Lærir um jöfn tækifæri öllum til handa óháð kyni, þjóðerni og félagsstöðu.

Sjálfbærni
Nemandi:
 Lærir flokkun tilfallandi úrgangs.
 Fær þjálfun í lýðræðislegum vinnubrögðum.
 Fær þjálfun í að gera samfélagið samábyrgt.
 Lærir um endurnýtingu umbúða eins og kostur er í stað þess að henda og nota
alltaf nýtt.

Lýðræði og mannréttindi
Nemandi:
 Lærir að þegar skipt er í hópa er ávallt gætt jafnræðis.
 Fær kennslu í góðri samvinnu, framkomu og tillitssemi.
 Lærir að virðing sé borin fyrir námsgögnum og umhverfi.

Sköpun
Nemandi:
 Fær hvatningu til þátttöku í eflingu eigin áhuga og frumkvæði í verkefnum
tengdum heimilishaldi.
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6. bekkur heimilisfræði

Unnið verður með hæfniviðmið við lok 7. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013

Hæfniviðmið

Leiðir

Nemandi getur:
 Tekið tillit til annarra í hópavinnu og
sýnt frumkvæði.
 Sýnt ábyrga og örugga umgengni við
vinnu og frágang á vinnusvæði.
 Getur tekist á við fjölbreytt verkefni.
 Skilið mikilvægi næringar og heilsufars.
 Skilið einföldustu þætti næringarfræði.
 Tengt viðfangsefni heimilisfræðinnar
við jafnrétti.
 Tjáð sig um ólíka siði og venjur og þekkt
mismunandi umbúðamerkingar.
 Þekkt mismunandi geymsluaðferðir
matvæla.
 Þekkt þjóðlegar íslenskar hefðir í
matargerð.

Nemandi:
 Kynnist fæðuhringnum og lærir að
matreiða hráefni úr mismunandi
fæðuflokkum.
 Vinnur með gerdeig og lærir að meðhöndla
það á réttan hátt.
 Lærir að baka kökur og elda létta rétti t.d.
fiskrétti og súpur.
 Vinnur fjórblöðung um orkuefni fæðunnar.
 Vinnur skipulega og gengur frá eftir að
matreiðslu og borðhaldi lýkur.
 Tekur þátt í samræðum um matargerð og
heimilishald.
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Mat
Í lok námskeiðs er markmiðabundið
námsmat í Námsframvindu í Mentor.
Markmið:
 Fylgist vel með í kennslustundum og
fer eftir fyrirmælum.
 Er vinnusöm/samur.
 Þekkir alla fæðuflokka fæðuhringsins.
 Kann skil á orkuefnum fæðunnar.
 Áttar sig á mikilvægi hreinlætis við
matargerð.
 Fer eftir uppskriftum.
 Eldar einfalda rétti.
 Tileinskar sér góða borðsiði.
 Þekkir helstu endurvinnslu og
umhverfismerki.
 Vinnur skipulega.
 Vinnur í hóp.

Námsgögn





Gott og gagnlegt 2. Námsefni
fyrir 6. bekk.
Næringartöflur
Matvælaumbúðir
Fæðuhringurinn
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6. bekkur sjónlistir

Sjónlistir 6. bekkur
Grunnþættir menntunar
Heilbrigði og velferð
Nemandi:
 Kynnist áhöldum og búnaði tengdum sjónlistum.
 Notar rétta líkamsstöðu og beitir verkfærum rétt.
 Gerir sér grein fyrir hættum sem geta fylgt ef rétt meðhöndlun er ekki til staðar.

Læsi
Nemandi:
 Þjálfaður í myndlæsi í nánasta umhverfi.
 Geri sér grein fyrir mismunandi læsi á sjónlistum. Að gera sér grein fyrir tvívíðum,
þrívíðum myndverkum.

Jafnrétti
Nemandi:
 Fær sömu tækifæri og aðrir nemendur.
 Getur valið samskonar verkefni og aðrir nemendur.

Sjálfbærni
Nemandi:
 Fær leiðbeiningar með að nýta efni eins vel og hægt er hverju sinni.

Lýðræði og mannréttindi
Nemandi:
 Geri sér grein fyrir að myndlist er fyrir alla.
 Fær að stjórna útliti á myndsköpun sinni.

Sköpun
Nemandi:
 Skapar myndir í tvívíðu og þrívíðu formi að eigin vali.

Í vinnslu

Skólanámskrá Hofsstaðaskóla

6. bekkur sjónlistir

Unnið verður með hæfniviðmið við lok 7. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013

Hæfniviðmið/markmið:
Nemandi getur:

Í vinnslu

Leiðir
Nemandi:


Mat


Námsgögn














Listaverkabækur
Glanstímarit
Bókapappi
Lím
Máling
Lakk
Vatnslitir
Pappír
Pennastangir
Túss
Akríllitir
Gler
Glerlitir og flögur.
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Hönnun og smíði 6. bekkur
Grunnþættir menntunar
Heilbrigði og velferð
Nemandi:
 Kynnist búnaði smíðastofunnar.
 Notar rétta líkamsstöðu og beitir verkfærum rétt.
 Geri sér grein fyrir hættu sem getur stafað af verkfærum sem eru ekki rétt notuð.

Læsi
Nemandi:
 Sé læs á umhverfið sitt og meðvitaður um hættur í smíðastofunni.

Jafnrétti
Nemandi:
 Fái sömu tækifæri, sömu aðstöðu og geti valið samskonar efni og aðrir nemendur.

Sjálfbærni
Nemandi:
 Tileinkar sér að nýta efni vel og vinna úr afgangsefni.

Lýðræði og mannréttindi
Nemandi:
 Geri sér grein fyrir að handverk sé jafnt fyrir bæði kynin.
 Fær að stjórna útliti á afurð sinni.

Sköpun
Nemandi:
 Hafi trú á eigin hugmynd og hanni afurð eftir hugmyndinni.

Uppfært maí 2016
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Hæfniviðmið
Hönnun/Lampi
Nemandi getur:
 Tamið sér viðeigandi umgengni og
vinnureglur sem gilda í smíðastofunni.
 Tjáð og útskýrt hugsanir sínar og
hugmyndir með skissum og
vinnuteikningum.
 Unnið eftir hönnunarferli frá hugmynd
að lokaafurð.
 Lært af mistökum og nýtt sér óvæntar
niðurstöður við lausn verkefna á
skapandi hátt.
 Gert sér grein fyrir endurnýtingu og
efnisveitum.
 Lagt mat á eigin verk og sýnt skilning á
vönduðum vinnubrögðum.
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Leiðir
Nemandi:
 Finnur efnivið sem hentar í verkefnið.
 Skissar hugmyndir og velur uppáhalds
hugmyndina.
 Útfærir og framkvæmir nothæfa hugmynd.
 Þarf að vera opinn fyrir óvæntum
uppákomum í framkvæmdarferlinu og geta
tekist á við þær.
 Geri sér grein fyrir fallegum frágangi.

Mat
Í lok námsskeiðs er markmiðabundið
námsmat í Námsframvindu.
Markmið:
 Fylgist vel með í kennslustund og fer
eftir fyrirmælum.
 Er vinnusöm/samur.
 Gengur vel um efni og áhöld í
smíðastofunni.
 Er sjálfstæður og sýnir frumkvæði við
lampahönnun.
 Lýkur verkefnum.

Námsgögn














Sýnishorn af verkefnum.
20 ljósa sería.
Efnisveita / fjölbreytt
endurnýtanlegt efni.
Lím
Sög
Þjöl
Sandpappír
Málning
Pípuhreinsara
Blöðrur
Gifsgrisja
Glimmer
Myndir af verkefnum.
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Textílmennt 6. bekkur

Grunnþættir menntunar
Heilbrigði og velferð
Nemandi:
 Kynnist búnaði textílstofu.
 Notar rétta líkamsstöðu og beitir verkfærum á réttan hátt.
 Gerir sér grein fyrir þeirri hættu sem getur stafað af verkfærum sem eru ekki rétt
notuð.

Læsi
Nemandi:
 Hafi trú á að vinna eftir eigin hugmynd (mynsturgerð).
 Sé læs á umhverfið sitt og meðvitaður um hættur í textílstofunni.

Jafnrétti
Nemandi:
 Fær sömu tækifæri, sömu aðstöðu og getur valið samskonar verkefni og aðrir
nemendur.

Sjálfbærni
Nemandi:
 Fær leiðbeiningar með að nýta efni vel og vinna úr afgangsefni.

Lýðræði og mannréttindi
Nemandi:
 Geri sér grein fyrir að handverk sé jafnt fyrir bæði kynin.
 Fær að stjórna útliti á afurð sinni.

Sköpun
Nemandi:
 Vinni afurð eftir hugmyndaflugi sínu.

Uppfært maí 2016
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Hæfniviðmið
Nemandi getur:
 Unnið úr fjölbreyttum textílefnum.
 Unnið með einföld snið og
leiðbeiningar.
 Þróað eigin hugmyndir í textílverk og
unnið eftir ferli.
 Gert grein fyrir helstu eiginleikum
náttúruefna og gerviefna.
 Útskýrt og sýnt vinnuferli sem felur í sér
þróun frá hugmynd til afurðar.
 Lagt mat á eigin verk og sýnt skilning á
vönduðum vinnubrögðum.
 Gert grein fyrir endurnýtingu og
efnisveitum.
 Lært af mistökum og nýtt sér óvæntar
niðurstöður við lausn verkefna á
skapandi hátt.
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Leiðir
Nemandi:
 Vinnur að ýmsum verkefnum með leiðsögn
kennara.
 Saumar verkefni á saumavél sem reynir á
sjálfstæði í notkun saumavéla

Mat
Í lok námskeiðs er markmiðabundið
námsmat í námsframvindu
Markmið:
 Þjálfist að vinna eftir skriflegum
leiðbeiningum.
 Þjálfist í vélsaumi.
 Bæti við kunnáttu í prjóni/hekli.
 Læri að þræða yfir og undirtvinna í
saumavél.

Námsgögn





Snið
Saumavél
Prjónar
Títuprjónar
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Tónmennt 6. bekkur
Grunnþættir menntunar
Heilbrigði og velferð
Nemandi:
 Vinnur sjálfstætt og á góð samskipti.
 Notar rétta líkamsstöðu þegar leikið er á hljóðfæri.
 Fær tækifæri til að vinna út frá áhuga.

Læsi
Nemandi:
 Geti lesið í umhverfi sitt og nýtir sér leiðbeiningar.
 Geti nýtt sér tónlistarhugtök í umfjöllum um viðfangsefnið.

Jafnrétti:
Nemandi:
 Fær tækifæri til að rækta hæfileika sína og þroskast á eigin forsendum án
fordóma.
 Tileinkar sér almenna kurteisi í samskiptum.
 Átti sig á að öll tónlist hefur jafnan sess.
 Átti sig á að allir séu jafnir óháð kyni, menningu, fötlun, aldri, búsetu og
líkamsbyggingu.

Sjálfbærni
Nemandi:
 Geti valið sér og spilað á hljóðfæri út frá eigin getu.
 Tekur ábyrgð á sjálfum sér, umhverfi sínu og samskiptum.

Lýðræði og mannréttindi
Nemandi:
 Fær tækifæri á vali verkefna í einstaka kennslustundum.
 Finni að gagnkvæm virðing og góð samvinna skal ríkja á milli nemenda og
kennara/starfsfólks.
 Finnur að jafnræði er gætt þegar nemendum er skipt í verkefni.
 Vinnur eftir ferli, frá hugmynd til afurðar.

Sköpun
Nemandi:
 Þróar og vinnur með eigin hugmyndir, greinir og leitar lausna.
 Fær hvatningu til að efla og styrkja sköpunargáfu sína.
 Nýtir aðferðir og tækni á fjölbreyttan og skapandi hátt.

Uppfært maí 2014
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Hæfniviðmið

Leiðir

Nemandi getur:
 Unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í
samskiptum.
 Komið fram við aðra af virðingu og
kurteisi.
 Unnið vel og farið eftir fyrirmælum.
 Upplifað tónlist í gegnum flutning,
sköpun og hlustun.
 Þekkt og áttað sig á hlutverki tónlistar í
kvikmyndum.
 Notað einföld tæki og forrit til að setja
saman eigið tónverk við myndefni.

Nemandi:
 Vinnur tónverk undir leiðsögn kennara þar
sem leitast er við að efla sköpunarhæfileika
og sjálfstraust hans..
 Tekur þátt í hóp – og samvinnuverkefnum.
 Vinnur skriflegar æfingar og verkefni undir
leiðsögn kennara.
 Tekur þátt í skapandi vinnuferli.

Uppfært maí 2014

Mat
Markmiðabundið námsmat í
Námsframvindu í Mentor.
Markmið:
 Fylgist vel með í kennslustundum og
fer eftir fyrirmælum.
 Er vinnusöm/samur.
 Gengur vel um.
 Gerir sér grein fyrir hlutverki tónlistar
í kvikmyndum.
 Tekur þátt í samspili með öðrum.
 Notar einföld tæki og forrit til að setja
saman eigið tónverk við myndefni.
 Útskýrir, greinir og spilar púls, hryn og
túlkun (sterkt/veikt).
 Tekur þátt í stuttmyndagerð.

Námsgögn







Söng- og nótnabækur.
Tölva
Myndbönd
Píanó
Ýmis hljóðfæri.
Hljóðkerfi

Skólanámskrá Hofsstaðaskóla

6. bekkur skólaíþróttir

Skólaíþróttir 6. bekkur

Grunnþættir menntunar
Heilbrigði og velferð:
Nemandi:
 Stundi íþróttir/hreyfingu með ánægju að leiðarljósi.
 Geri sér grein fyrir mikilvægi hreyfingar, hvíldar, hreinlætis og
heilbrigðs lífernis.

Jafnrétti:


Áhersla á að allir séu jafnir óháð kyni, menningu, fötlun, aldri, búsetu
og líkamsbyggingu.

Lýðræði og mannréttindi:
Nemandi:
 Fái tækifæri á vali verkefna í einstaka kennslustundum.
 Sýni öðrum nemendum ,kennurum/starfsfólki .virðingu og góða
samvinna
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Læsi
Nemandi:
 Geti lesið umhverfi sitt og hlustað á líkama sinn.

Sjálfbærni
Nemandi:
 Öðlist samábyrgð samfélagsins, þroskist sem virkur borgari meðvitaður
um gildi, viðhorf og tilfinningar sínar gagnvart velferð og heilbrigði.
Sköpun
Nemandi:
 Líkamstjáning í ýmsu formi við fjölbreyttar aðstæður.
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Hæfniviðmið
Líkamsvitund, leikni og afkastageta
Nemandi getur:








Gert æfingar sem reyna á
loftháð þol.
Gert æfingar sem reyna á styrk
og stöðugleika útlima og bols.
Gert samsettar hreyfingar sem
reyna á lipurð og samhæfingu.
Skilið undirstöðuatriði a.m.k.
tveggja hóp- og
einstaklingsíþrótta.
Tekið þátt í ýmsum leikjum og
æfingum sem efla líkamsþol,
kraft, hraða og viðbragð.
Geti beitt líkama sínum
markvisst í dansi og hreyfingu
sjálfum sér til ánægju.

Félagslegir þættir
Nemandi getur:
 Lært að bera virðingu fyrir
þörfum annarra og mismunandi
getu þeirra.
 Tekið þátt í leikjum sem efla
markvisst samvinnu innan minni
eða stærri hópa.
 Sýnt virðingu og góða framkomu
hvort sem leikur vinnst eða
tapast. Jafnframt viðhaft jákvæð
og árangursrík samskipti til að
efla liðsanda.
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Leiðir
Nemandi:






Tekur þátt í leikjum og stöðvaþjálfun.
Prófar áhaldahringi.
Tekur þátt í leikjum með og án bolta.
Þreytir próf þar sem námsmarkmið eru metin.
Dansar við tónlist og semur dansa.

Nemandi:





Tekur þátt í hópeflisleikjum og
hópeflisæfingum t.d. flytja stóra dýnu bara
með fótum o.fl.
Lærir mikilvægi leikreglna.

Tekur þátt í umræðum um líkamsvitund,
kynheilbrigði og staðalímyndir í
íþróttaumfjöllun.

Mat
Markmiðabundið námsmat í
Námsframvindu í Mentor.
Markmið:
 Leggur sig fram og tekur þátt í
kennslustundum.
 Fylgist vel með í tímum og fer eftir
fyrirmælum.
 Sýnir öðrum virðingu og
umburðarlyndi.
 Heldur sér uppi í 2 mín í planka
(kraftur).
 Gerir 30 kviðæfingar á 1 mín.
 Gerir 15 armbeygjur í röð.
 Sippar 45 sinnum á 30 sek.
 Píptest, klárar 6. Þrep.

Námsgögn









Áhöld
Mörk
Körfur
Net
Boltar
Baunapokar
Sippubönd
Vesti o.fl.
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Skýrt mikilvægi þess að hafa
leikreglur, farið eftir þeim bæði í
hóp- og einstaklingsíþrótt.
Heilsa og efling þekkingar
Nemandi getur:
 Fræðst um mikilvægi hvíldar fyrir
sál og líkama.
 Öðlast þekkingu um áhrif
þolþjálfunar á hjarta og
blóðrásarkerfið.
 Gert sér grein fyrir gildi
heilbrigðs lífernis fyrir starfsemi
líkamans og mikilvægi hreinlætis
í tengslum við íþróttir og
sundiðkun.
 Notað hugtök sem tengjast
sundiðkun.
Sund
Nemandi getur:
 Náð góðum tökum á flestum
sundaðferðum.
 Kafað og náð lágmarkstíma í 25
m bringusundi.
 Tekið þátt í ýmsum möguleikum
sundiðkunar til heilsueflingar.
 Tekið þátt í helstu atriðum sem
snúa að björgun úr vatni.
 Notað hugtök sem tengjast
sundiðkun.
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Nemandi:
 Getur talað um líkamsvitund og staðalímyndir í
íþróttaumfjöllun.
 Getur rætt um heilbrigt líferni.
 Gerir mælingar á hjartslætti við ástundun
íþrótta og skoðar öndun.
 Er þátttakandi í leikjum.
 Fer í ratleiki, hlaup og göngutúra úti.

Nemandi:
 Fær þjálfun í stungu- og sundæfingum.
 Gerir æfingar fyrir einn af undirstöðuþáttum
sundsins sem er aflfræði. Aflfræði fjallar fyrst
og fremst um áhrif krafta á sundfólk.

Markmiðabundið námsmat í
Námsframvindu í Mentor.
Markmið:
 Syndir 32 m bringusund á undir 45
sek.
 Syndir 50 m skólabaksund.
 Syndir 25 m skriðsund.
 Syndir 25 m baksund.
 Syndir 200 m bringusund án
hvíldar.
 Stingur sér af bakka.
 Syndir 15 m björgunarsund með
manneskju.
 Syndir 10 m flugsund með eða án
hjálpartækja.







Korkar
Kútar
M-kútar
Froskalappir
Köfunardót o.fl.
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