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Kennsluáætlun
Tveir tímar í senn
tvisarí viku

Textílmennt 8-bekkur

Kennarar: Kristín Garðarsdóttir

Veturinn 2019-2020

Tegund

Námsgögn

Bækur

Hannirðir fyrir 3-6 bekk

Myndbönd

Vefsíður. Pinterest.com, youtube.com

Efni

Javi, ísaumsgarn, rennilás, óbleikt léreft, textílmáling, sænguver, gallabuxur og önnur
endurnýtanleg efni.

Annað

Lýsing

Kennslufyrirkomulag

Stuttir fyrirlestrar um viðfangsefni vetrarins, sýnikennsla og verkleg kennsla.

Vika/

Námsefni - viðfangsefni

dagar
Vika 1

Kynning á textílstofunni þar sem farið yfir reglur, umgegni
og námsmat. Verkefni smiðjunar kynnt og fá nemendur að
velja um þrjú verkefni, Sauma margnota töskur og þrykkja
á hana, sauma náttbuxur eða sauma krosssaumsmynd
sem saumuð er á púða. Nemendur skoða blöð, vefsíður
eða teikna upp sitt mustur til að sauma krosssaumsmynd.
Nemendur telja út myndina og klippur er út javi sem passar
fyrir þeirra mynd. Rifjað upp krosssaum og nemendur byrja
að sauma. Nemendur sem ætla að sauma töskur eða
náttbuxur þurfa upprifjun á saumavél. Þeir sem ætla að
sauma töskur byrja á því að strauja böndin og sauma þau
saman á overlock vélina og þeir sem ætla að sauma
náttbuxur velja sér efni og byrja að sníða buxurnar.

Vika 2

Nemendur sauma krossaumsmynd eða sauma töskur eða
náttbuxur.

Vika 3

Nemendur sauma krossaumsmynd krossaumsmynd eða
halda áfram með náttbuxurnar. Nemendur sem eru búnir
með töskuna velja sér annað verkefni.

Vika 4

Nemendur vinna þau verkefni sem þau völdu sér. Stuttur
fyrirlestur um helstu tákn og merkingar á fatnaði.
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Vika 5

Nemendur serm eru búnir með krosssaumsmyndina velja
sér efni í púðan og sníða bakhlið og renninga utan um
myndina. Aðrir nemendur halda áfram að vinna þau
verkefni sem þau völdu sér

Vika 6

Púðinn kláraður og lítil valverkefni gerð eins og t.d.
þurrþæfing ef nemendur eru búnir sem verkefnin sín.

Kennsluáætlun er sett fram með fyrirvara um breytingar

Námsmat

Lýsing

Vægi

Nemendur og kennari fara yfir verkefni saman og ræða
hvernig hafi gengi. Námsmat er gefið og umsögn.

100%
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