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Víðistaðaskóli 

 

 

Kennsluáætlun 

 

Nýsköpun 

7. bekkur 

tímar á viku: 4 
tímar í 6 vikur 

 

 Kennari: Guðrún Kjartansdóttir 
gudrunk@vidistadaskoli.is 

    Veturinn 2019 - 2020 

 

Tegund Námsgögn 

Bækur  Vertu þinn eiginn yfirmaður 

 

Annað Lýsing 

Kennslu- 
fyrirkomulag 

Í nýsköpun verður bókin Vertu þinn eiginn yfirmaður notuð. Nemendur eiga 
að finna upp á einhverjum hlut og búa hann til í hópavinnu, Sjálfsmat verður 
hluti af námsmati. Hugmyndir þeirra sem vilja verða sendar í 
Nýsköpunarkeppni grunnskólanna (www.nkg.is) Ef tími gefst til þá verður 
stuttmyndagerð þar sem nemendur vinna á spjaldtölvurnar sínar. 

 

 

Vika/ 

dagar 

Námsefni - viðfangsefni Skólasetning/kennsla 

hefst 23.8. 

26. – 30. ágúst Kynning á nýsköpun. Nemendur koma með hugmyndir að 

nýsköpun 

 

2. – 6. sept Nýsköpun, unnið með hugmyndir nemenda. 

Vertu þinn eiginn yfirmaður 

 

9. – 13. sept Nýsköpun, unnið með hugmyndir nemenda. 

Vertu þinn eiginn yfirmaður 

8. september 

Dagur læsis 

16.  – 20. sept Nýsköpun, unnið með hugmyndir nemenda. 

Vertu þinn eiginn yfirmaður 

Stuttmyndagerð 

16. september   

Afmæli skólans og 

Dagur íslenskrar 

náttúru 

23. – 27. sept Nýsköpun, unnið með hugmyndir nemenda. 

Vertu þinn eiginn yfirmaður 

27.september 

Samræmt próf 

30. – 4. okt. Nýsköpun. Nemendur kynna verkefnin sín 

 

4. október 

Foreldrasamráð 

7. – 11. okt Kynning á nýsköpun. Nemendur koma með hugmyndir að 

nýsköpun 

 

14. – 18. okt Nýsköpun, unnið með hugmyndir nemenda. 

Vertu þinn eiginn yfirmaður 

Bóka- og bíóhátíð 

http://www.nkg.is/
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21. – 25. okt Nýsköpun, unnið með hugmyndir nemenda. 

Vertu þinn eiginn yfirmaður 

21. – 22. október 

Vetrarfrí 

28. – 1. nóv Nýsköpun, unnið með hugmyndir nemenda. 

Vertu þinn eiginn yfirmaður 

Stuttmyndagerð 

2. nóvember 

Fjölmenningarhátíð 

4. – 8. nóv Nýsköpun, unnið með hugmyndir nemenda. 

Vertu þinn eiginn yfirmaður 

Stuttmyndagerð 

Vinavika 

5. nóvember 

Barnasáttmáli 

sameinuðu þjóðanna 

8. nóvember 

Dagur gegn einelti 

11. – 15. nóv Nýsköpun. Nemendur kynna verkefnin sín 

Stuttmyndagerð 

 

16. nóvember 

Dagur íslenskrar tungu 

Undirbúningur fyrir 

Litlu 

upplestrarkeppnina 

hefst 

18. – 22. nóv Kynning á nýsköpun. Nemendur koma með hugmyndir að 

nýsköpun 

20.nóvember 

Dagur mannréttinda 

barna 

21. – 22. nóvember 

SMT leikir 

25. – 29. nóv Nýsköpun, unnið með hugmyndir nemenda. 

Vertu þinn eiginn yfirmaður 

29.nóvember 

Skólinn í jólaföt 

 

1.desember 

Fullveldisdagurinn 

2. – 6. des Nýsköpun, unnið með hugmyndir nemenda. 

Vertu þinn eiginn yfirmaður 

6.desember 

Aðventudagur 

fjölskyldunnar 

 

9. – 13. des Nýsköpun, unnið með hugmyndir nemenda. 

Vertu þinn eiginn yfirmaður 

Stuttmyndagerð 

 

 

12.desember 

Helgileikur – kórinn  

  

   

 

Vorönn 

6. – 10. jan Nýsköpun, unnið með hugmyndir nemenda. 

Vertu þinn eiginn yfirmaður 

Stuttmyndagerð 

 

6.janúar 

Þrettándinn 
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13. – 17. jan Kynning á nýsköpun. Nemendur koma með hugmyndir að 

nýsköpun  

 

15. janúar 

Skipulagsdagur 

20. – 24. jan Nýsköpun, unnið með hugmyndir nemenda. 

Vertu þinn eiginn yfirmaður 

24. janúar 

Bóndadagur 

27. – 31. jan Nýsköpun, unnið með hugmyndir nemenda. 

Vertu þinn eiginn yfirmaður 

 

3. – 7. feb Nýsköpun, unnið með hugmyndir nemenda. 

Vertu þinn eiginn yfirmaður 

Stuttmyndagerð 

 

4. febrúar 

Foreldrasamráð 

7. febrúar 

Dagur stærðfræðinnar 

10. – 14. feb Nýsköpun, unnið með hugmyndir nemenda. 

Vertu þinn eiginn yfirmaður 

Stuttmyndagerð 

 

12. – 14. febrúar 

Þemadagar 

17. – 21. feb Nýsköpun, unnið með hugmyndir nemenda. 

Vertu þinn eiginn yfirmaður 

Stuttmyndagerð 

 

20.- 21. febrúar 

Vetrarfrí 

24. – 28. feb Nýsköpun, unnið með hugmyndir nemenda. 

Vertu þinn eiginn yfirmaður 

Nýsköpun, unnið með hugmyndir nemenda. 

Vertu þinn eiginn yfirmaður  

23. febrúar 

Konudagur 

24. febrúar 

Bolludagur 

25. febrúar 

Sprengidagur 

26. febrúar 

Öskudagur 

27. febrúar 

Stafræni lærdómsd. 

2. - 6. mars  Kynning á nýsköpun. Nemendur koma með hugmyndir að 

nýsköpun 

 

9. – 13. mars Nýsköpun, unnið með hugmyndir nemenda. 

Vertu þinn eiginn yfirmaður 
 

16. - 20. mars Nýsköpun, unnið með hugmyndir nemenda. 

Vertu þinn eiginn yfirmaður 

SMT leikir 

Páskaundirbúningur 

23. - 27. mars Nýsköpun, unnið með hugmyndir nemenda. 

Vertu þinn eiginn yfirmaður  

Stuttmyndagerð 

 

 

Páskaundirbúningur 

30. – 3. apríl PÁSKAFRÍ  

Páskaundirbúningur 



4 

 

4. – 13. apríl Nýsköpun, unnið með hugmyndir nemenda. 

Vertu þinn eiginn yfirmaður 

Stuttmyndagerð 

 

 

14. – 17. apríl Nýsköpun, unnið með hugmyndir nemenda. 

Vertu þinn eiginn yfirmaður 

Nýsköpun, unnið með hugmyndir nemenda. 

Vertu þinn eiginn yfirmaður  

 

 

20. -24.  apríl Kynning á nýsköpun. Nemendur koma með hugmyndir að 

nýsköpun 

23. apríl 

Sumardagurinn fyrsti 

27. apr. -1. maí Nýsköpun, unnið með hugmyndir nemenda. 

Vertu þinn eiginn yfirmaður 

1. maí  

Verkalýðsdagurinn 

4. – 8. maí Nýsköpun, unnið með hugmyndir nemenda. 

Vertu þinn eiginn yfirmaður 

 

 

11. -15. maí Nýsköpun, unnið með hugmyndir nemenda. 

Vertu þinn eiginn yfirmaður  

Stuttmyndagerð 

 

 

 

18. -22. maí Nýsköpun, unnið með hugmyndir nemenda. 

Vertu þinn eiginn yfirmaður 

Stuttmyndagerð 

 

21. maí 

Uppstigningardagur 

25. -29. maí Nýsköpun, unnið með hugmyndir nemenda. 

Vertu þinn eiginn yfirmaður 

Stuttmyndagerð 

 

 

1.-5. júní Vordagar 1.júni 

Annar í Hvítasunnu 

4.júní 

Íþróttadagur 

5.júní 

Skólaslit 

 

Kennsluáætlun er sett fram með fyrirvara um breytingar 
 

 

 

Námsmat 

Námsframvindu á 
mentor.is 

Hæfniviðmið Vægi 

100% 
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Einn af 
grunnþáttum 
menntunar er 
nýsköpun skv. 
Aðalanámskrá 
grunnskóla 

 Kynnst hinum ýmsu fuglategendum og lífsskilyrðum 
þeirra 

 Komið auga á þarfir og vandamál í umhverfi sínu 

 Sýnt áhuga og ábyrgp á nánasta umhverfi og velferð 
lifandi vera 

 Sýnt góða samskiptafærni og samvinnu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


