
 

Kennsluáætlun í pæjutímum (val á unglingastigi) haust 2017 og Vor 2018  

 
Einn tími í viku (80 mín í senn) 

Kennari Rósa Kristín Bjarnadóttir  

Kennsluáætlun þessi tekur mið af hæfniviðmiðum sem fram koma í Aðalnámskrá Grunnskóla og skólanámskrá Grunnskóla Grindavíkur 

VIKA VIÐFANGSEFNI                  (efni 

sem fjallað er um) 

EFNISTÖK 

 (hvernig er unnið með efnið) 

NÁMSEFNI 

(allt námsefni) 

 Tími 1 Kynning, spjall og kortagerð  Nemendum er kynnt   hvernig 
fyrirkomulag tímanna verður háttað og 
ákveða kennari og nemendur í 
sameiningu hvað gert verður. 

Efni frá kennara.  
Sýnikennsla og verkleg kennsla á 
meðan á vinnu stendur. 

Tími 2 Konfektgerð Búið til konfekt og hver nemandi fær að 
taka mola með sér heim 

Efni frá kennara.  
Sýnikennsla og verkleg kennsla á 
meðan á vinnu stendur. 

Tími 3 Andlitsmaski og handsápur Búnir til maskar sem nemendur setja á sig 

og einnig sápur sem hægt verður að fara 

með heim 

Efni frá kennara.  
Sýnikennsla og verkleg kennsla á 
meðan á vinnu stendur. 
 

Tími 4 Spil og slasadip Nemendur búa til salsadip spila svo 

ýmis borðspil og hafa það huggulegt 

saman.  

Efni frá kennara.  
Sýnikennsla og verkleg kennsla á 
meðan á vinnu stendur. 

Tími 5 Bakstur  Nemenur baka oreobrownie og gæða 
sér á í lok tíma með ískaldri mjólk. 

Efni frá kennara.  
Sýnikennsla og verkleg kennsla á 
meðan á vinnu stendur. 

 Tími 6 

 

Förðunarfræðsla/ föndur Förðunar fræðingur kemur og kynnir allt 
það helsta  í förðun,umhirðu húðar og 
þvotti á burstum. Nemendur föndra 
lykklakippur . 

Efni frá kennara.  
Sýnikennsla og verkleg kennsla á 
meðan á vinnu stendur. 

Tími 7 Sultugerð/ krukkuskreytingar Nemendur læra að gera chillisultu. 
Þeir skreyta krukku og fá að taka með 
sér heim.  

Efni frá kennara.  
Sýnikennsla og verkleg kennsla á 
meðan á vinnu stendur. 



 

 

Timi 8 Videokósý Í síðasta tíma er horft saman á 
bíómynd. Nemendur fá leyfi til að  
koma með snakk og gos með sér. 

Efni frá kennara.  
 

 

Námsmat:   

Hæfniviðmið og símat í öllum tímunum sem byggt er á mætingu, skapandi og vönduðum vinnubrögðum, samvinnu, og frágangi á vinnusvæði. 

Lykilhæfni er hluti af námsmati sem afhent er við annarlok. 

 


