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Víðistaðaskóli 

 

 

Kennsluáætlun 

 

Textílmennt 5-bekkur 

Tveir tímar í senn 
þrisvar í viku  

 

 Kennarar:  Kristín Garðarsdóttir Veturinn 2019-2020 

 

Tegund Námsgögn 

Bækur  Hannirðir fyrir 3-6 bekk. Leikniæfingar í vélsaum frá Námsgagnastofnun. 

Myndbönd Vefsíður, t.d Pinterest.com. inn á minni síður eru möppur þar sem ég er búin að 
safna alls 

Efni  Óbleikt efni léreft og efni úr endurvinnslu, saumavélatvinni, tölur, fatatúss,  ull, 
þæfinganálar, svampur 

 

Annað Lýsing 

Kennslu- 
fyrirkomulag 

Stuttir fyrirlestrar um viðfangsefni vetrarins, sýnikennsla og verkleg kennsla. 

 

 

 

Vika/ 

dagar 

Námsefni - viðfangsefni  

Vika 1 Kynning á textílstofunni þar sem  farið yfir reglur og 

umgegni og námsmat. Farið yfir hvernig saumvél vinnur. 

Saumaðar  saumavélaæfingarblöð. 

 

Vika 2 Klárað að sauma saumavélaæfingablöðin sjö.  Nemendum 

kennt að þræða saumavélar. Fá svo bönd í töskunar sem 

þau strauja og sauma svo með beinu spori fótbreidd frá 

brún og sikk sakka svo brúnina. Handföng títuprjónuð á 

töskuna og saumuð á. Fyrirlestur um íslensku ullina og  

sýnikennsla í þurrþæfingu. Nemendur þurrþæfa á meðan 

þau bíða eftir aðstoð og þurþæfa svo kúlur og fígúrur. 

 

Vika 3 Halda áfram að vinna í töskunni. Þeir sem eru búnar með 

töskuna sauma bangsa. Það má annað hvort fá snið af 

bangsa hjá mér eða teikna sína eigin fígúru. Þeir sem fá 

snið hjá mér velja sér flísefni og klippa svo sniðið af 

bangsanum og títiprjóna það á efnið. Þeir sem teikna sína 

eigin bangsa velja sér efni og sniðið svo títað á.  

 

Vika 4  

Klára að sauma töskuna, fígúru eða bangsa, Einnig má 

sauma kodda og sæng fyrir bangsan. Þurrþæfing 
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Vika 5 Klára að sauma töskuna, fígúru eða bangsa, Nemendur 

velja sér aukaverkefni, skoða þá bækur eða á Pintrest.  

 

Vika 6 Klára að sauma töskuna, fígúru eða bangsa, Nemendur 

velja sér aukaverkefni, skoða þá bækur eða á Pintrest. 

 

   

 

 

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% 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 


