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Víðistaðaskóli 

 

 

Kennsluáætlun 

 

Textílmennt – 6 bekkur  

Tveir tímar í senn 
þrisvar í viku 

 

 Kennarar:   Veturinn 2022 - 2023 

 

Tegund Námsgögn 

Bækur  Hannyrðir fyrir 3-6 bekk 

Myndbönd Myndbönd af youtube.com, hvernig á að fitja upp og prjóna.  

Ljósrit   

 

Annað Lýsing 

Kennslu- 
fyrirkomulag 

Byrjað er á að kenna þeim að prjóna á hringprjón og verður það hluti af orminum. 
Þeir sem hafa náð því að prjóna nokkuð vel orminn læra að fitja upp. Einnig er 
kennt slett og brugðið þeim sem eru með einhver grunn eða treysta sér til að 
læra það. Prjónuð húfa, þau sem vilja geta sett dúsk. Nemendur ráða sjálf lit og 
útliti húfunnar. Frjáls verkefni, saumavél, hekl eða prjón. Farið verður út með 
hópinn og prjónagraffað. 

 

 

 

Vika/ 

Dagar 

Fyrir áramót 

Námsefni - viðfangsefni  

Vika 1. Kenna að prjóna á hringprjón og verður ormurinn notaður 
til þess síðan verður kennt að fitja upp. 
Velja sér hvernig húfu þau vilja prjóna. 
Fitja upp og byrja að prjóna húfuna. 

 

 

Vika 2. Húfan prjónuð, horft er stundum á stutt myndbönd eða 

hlustað á sögur.  

 

Vika 3. Prjónuð húfa.  

Vika 4.  Húfan prjónuð áfram  

Vika 5.  Húfan prjónuð. Þeir sem eru búin velja sér verkefni annað 

hvort í prjón, hekl eða saumavél. 

 

Vika 6. Húfan prjónuð. Þeir sem eru búin velja sér verkefni annað 

hvort í prjón, hekl eða saumavél. 

Síðasti tímin er námsmat. 

 

Eftir áramót   
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Vika 1  Nemendur klára verkefni sín frá því fyrir áramót.  

Ef þau eru búin með verkefnin þá velja þau sér verkefni. 

 

 

Vika 2 Kenna þeim að skoða bækur og leita á vefnum af 

verkefnum sem þau hafa áhuga á að vinna.  

Skoðum verkefnin saman og ræðum um hvort verkefnið sé  

hæfilega þungt fyrir hvern og einn nemanda. 

 

Vika 3 Nemendur vinna í verkefnum sínum og æfa sig í að velja 

sér verkefni. Nota afklippur og efnisafganga 

 

Vika 4 Nemendur vinna í verkefnum sínum og æfa sig í að velja 

sér verkefni. Nota afklippur og efnisafganga 

 

Vika 5  Nemendur vinna í verkefnum sínum og æfa sig í að velja 

sér verkefni. Nota afklippur og efnisafganga 

 

Vika 6 Nemendur vinna í verkefnum sínum og æfa sig í að velja 

sér verkefni. Nota afklippur og efnisafganga. Klára 

verkefnin sín og fara með þau heim. 

 

 

 

 

 

 

Kennsluáætlun er sett fram með fyrirvara um breytingar 
 

 

 

Námsmat Lýsing Vægi 

Síðasti 
smiðjutíminn 

Nemandi og kennari ræða saman um verkefni og hvernig 
þeim gekk að prjóna og hvort þau hafi náð að gera einhver 
aukaverkefni. Gefin er umsögn og nemandinn skráir sína 
upplifun af smiðjunni. 

100% 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 


