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Netfangalisti
Nemendur og starfsfólk – 3., 4. bekkur

Nafn

Bekkur

Daníel Ómar Romero

3. bekkur

Móðir

Anna Lilja Ómarsdóttir

Jóhannes Líndal Benediktsson
Móðir
Faðir

Móðir
Faðir

Móðir
Faðir

Bjarnheiður Jónsdóttir
Jón Höjgaard Marinósson

bonnyjonsd@hotmail.com
digranes@hotmail.com

4. bekkur

Sigríður Jóhannesdóttir
Júlíus Þröstur Sigurbjartsson

Heiðar Atli Einarsson
Móðir
Faðir

salder@simnet.is
salder@simnet.is

3. bekkur

Ásgerður Júlíusdóttir
Móðir
Faðir

bruarland@talnet.is
faxaflutningar@hive.is

3.bekkur

Sigríður Harpa Jóhannesdóttir
Víkingur Jónsson

Marinó Jónsson

annalilja83@gmail.com

3. bekkur

Ólína Ingibjörg Jóhannesdóttir
Benedikt Líndal Jóhannsson

Jón Bjarni Víkingsson

Netfang

sigridurj@magnavik.is
julli@magnavik.is

4. bekkur

Hanna Margrét Úlfsdóttir
Einar Jónsson

spretta88@gmail.com
sprettur85@gmail.com
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Starfsfólk
Umsjónarkennari:
Kamila Kinga Swierczewska

netfang: kamila@thorshafnarskoli.is

Stuðningsfulltrúi:
Lilja Jónsdóttir

netfang: lilja@langanesbyggd.is

Lilja Ólafsdóttir

netfang: liljaolafs@thorshafnarskoli.is

Auka stuðningur í kennslu:
Sigríður Harpa Jóhannesdóttir

netfang: harpa@thorshafnarskoli.is

List- og verkgreinar:
Hrafngerður Ösp Elíasdóttir

netfang: hrafngerdur@thorshafnarskoli.is

Heimilisfræði:
Vala Friðriksdóttir

netfang: valgerdur@thorshafnarskoli.is

Tónmennt og tónlist:
Ragnar Jón Grétarsson

netfang: ragnar@thorshafnarskoli.is

Vala Friðriksdóttir

netfang: valgerdur@thorshafnarskoli.is

Íþróttir og sund:
Þorsteinn Ægir Egilsson

netfang: steini@thorshafnarskoli.is

Stuðningsfulltrúi í íþróttahúsi:
Margrét Eyrún Níelsdóttir

netfang: margret@thorshafnarskoli.is

Útivera:
Kamila Kinga Swierczewska

netfang: kamila@thorshafnarskoli.is

Hulda Kristín Baldursdóttir

netfang: hulda@thorshafnarskoli.is

Lífsleikni:
Vala Friðriksdóttir

netfang: valgerdur@thorshafnarskoli.is

Upplýsingatækni:
Sveinbjörg Eva Jóhannesdóttir

netfang: sveinbjorg@thorshafnarskoli.is

Sérkennsla:
Sveinbjörg Eva Jóhannesdóttir

netfang: sveinbjorg@thorshafnarskoli.is
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Íslenska
Kennari: Kamila Kinga Swierczewska
Stuðningur: Lilja Ólafsdóttir, Lilja Jónsdóttir og Sigríður Harpa Jóhannesdóttir
Fjöldi kennslustunda: 8.

Talað mál, hlustun og áhorf
Hæfniviðmið

Að nemandi geti:


beitt skýrum og áheyrilegum framburði,



tjáð sig með aðstoð leikrænnar tjáningar frammi fyrir hópi



sagt frá eftirminnilegum atburði og lýst ákveðnu fyrirbæri, endursagt efni sem
hlustað hefur verið á eða lesið,



hlustað og horft með athygli á upplestur, leikið efni, ljóð og söngva og greint frá
upplifun sinni,



nýtt sér og endursagt efni á rafrænu formi,



átt góð samskipti, hlustað og sýnt kurteisi



geti svarað spurningum varðandi efni sem hann hefur hlustað á



geti endursagt efni sem hann hefur hlustað á eða horft

Lestur og bókmenntir
Hæfinviðmið
Að nemandi geti:
•

beitt aðferðum við umskrán- ingu hljóða og stafa þannig að lestur verði lipur og skýr

•

nýtt góðan orðaforða við að skilja texta og ráðið í merkingu orðs út frá samhengi

•

tengt þekkingu sína og reynslu við lesefni í því skyni að ná merkingu þess

•

valið sér lesefni eftir áhuga og þörf og lesið sögur, ljóð og fræðandi efni, sem hæfir
lestrargetu, sér til ánægju og skilnings
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•

lesið ævintýri, sögur og ljóð ætluð börnum

•

beitt hugtökum eins og persónu, söguþræði, umhverfi og boðskap

•

beitt fáeinum algengum hugtökum í bragfræði svo sem rími, kvæði, vísu og ljóðlínu

•

aflað sér upplýsinga úr ýmsum tiltækum gagnabrunnum, svo sem bókum og á
rafrænu formi

•

lesið úr táknmyndum og myndrænu efni, svo sem einföldum skýringarmyndum,
kortum og myndritum

•

valið bók eða annað lesefni og lesið sér til ánægju

Ritun
Hæfniviðmið
Að nemandi geti:
•

dregið rétt til stafs og skrifað skýrt og læsilega

•

samið texta frá eigin brjósti, svo sem sögu, frásögn, ljóð eða skilaboð

•

beitt einföldum stafsetningar- reglum og notað tiltæk hjálpargögn við hæfi

•

skrifað og leyft öðrum að njóta þess með upplestri höfundar eða lestri lesanda

Málfræði
Hæfniviðmið
Að nemandi get:
•

beitt töluðu máli og rituðu af nokkru öryggi og ræður yfir orðaforða og málskilningi
sem hæfir þroska

•

þekkt og fundið helstu einingar málsins, svo sem bókstafi, hljóð, orð, samsett orð og
málsgrein

•

raðað í stafrófsröð og gert sér grein fyrir notagildi þess við leit og skipulag
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•

gert sér grein fyrir mismunandi hlutverki nafnorða, lýsingarorða og sagnorða

•

eikið sér með ýmis einkenni tungumálsins, svo sem margræðni orða og fundið kyn
og tölu

•

greint mun á samnöfnum og sérnöfnum

•

gerir sér grein fyrir markmiði þess að læra íslenska málfræði

Heimanám: Heimalestur að lámarki 5 skipti á viku.
Kennsluaðferðir
Kennslan byggir á hugmyndafræði byrjendalæsis þar sem unnið er með sundurgreinandi
og samtengjandi viðfangsefni. Kennsluaðferðir byrjendalæsis eru af ýmsum toga og má
þar nefna sýnikennsla, samræðuaðferðir, námsspil, endurtekningar, leikir o.fl.

Námsgögn
Viðfangsefni nemenda eru mikið til unnin upp úr sögubókum af ýmsum stærðum og
gerðum. Einnig er stuðst er við námsbækurnar Ritrúnu 3 og 4, ýmis ljóð og annan
fróðleikstexta ásamt skriftarbókum ítalíuskrift.

Námsmat
Læsispróf eru lögð fyrir nemendur sem og hraðlestrarpróf.
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Átthagafræði
Kennari: Kamila Kinga Swierczewska
Stuðningur: Lilja Ólafsdóttir og Lilja Jónsdóttir
Fjöldi kennslustunda: 4.
Í átthagafræði fléttast saman greinarnar náttúrufræði, samfélagsfræði. Unnið verður
samhliða með þessar greinar þar sem viðfangsefnin tengjast á marga vegu og styðja við
hvert annað.
Hæfniviðmið fyrir náttúrugreinar er skipt í tvennt en það eru annars vegar hæfniviðmið um
verklag og hins vegar úr völdum viðfangsefnum. Hæfniviðmið um verklag skiptast í:


Geta til aðgerða.



Nýsköpun og hagnýtingu þekkingar.



Gildi og hlutverk vísinda og tækni.



Vinnubrögð og færni í náttúrugreinum.



Efling ábyrgðar á umhverfinu.

Hæfniviðmið um viðfangsefni skiptast í:


Að búa á jörðinni.



Lífsskilyrði manna.



Náttúra Íslands.



Heilbrigði umhverfisins.



Samspil vísinda, tækni og þróunar í samfélaginu

Í samfélagsfræði skiptast hæfniviðmið í þrjá flokka:


Reynsluheimur – tekur á umhverfi, samfélagi, sögu og menningu og reynir á
hæfni nemanda til að skilja veruleikann.



Hugarheimur – tekur á sjálfsmynd og reynir á hæfni nemanda til að átta sig á
sjálfum sér og öðrum.



Félagsheimur – tekur á samskipti og reynir á hæfni nemanda til að mynda og
þróa tengsl sín við aðra.

Hæfniviðmið í náttúrufræði
Að nemandi:


Geti komið auga á þarfir og vandamál í umhverfi sínu.
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Útskýrt hvernig tækni nýtist í daglegu lífi hans.



Gert sér grein fyrir hvernig maðurinn er hluti af náttúrunni og lífsafkoma hans
byggist á samspilinu við hana.



Skráð atburði og athuganir, s.s. með ljósmyndum, teikningum, eigin orðum og sagt
frá þeim.



Hlustað á og rætt hugmyndir annarra.



Tekið eftir og rætt atriði í umhverfinu sínu, sýnt félögum og náttúru alúð.



Tekið þátt í að skoða, greina og bæta eigið umhverfi og náttúru.



Fylgst með og skráð upplýsingar um veður í heimabyggð.



Útskýrt á einfaldan hátt byggingu og starfsemi mannslíkamans.



Útskýrt mikilvægi hreyfingar, hreinlætis, hollrar fæðu og svefns.



Lýst algengustu lífverum í nánasta umhverfi sínu.



Flokkað úrgang.



Rætt hvernig uppfinningar hafa gert líf fólks auðveldara eða erfiðara, á heimilum og
í ólíkum atvinnugreinum.

Hæfniviðmið í samfélagsfræði
Að nemandi:


Borið kennsl á gildi, svo sem virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum, umhyggju og
sáttfýsi.



Lýst samhengi orða, athafna og afleiðinga.



Bent á dæmi um áhrif tækni og framkvæmda á mannlíf og umhverfi.



Gert sér grein fyrir gildi náttúru og umhverfis og mikilvægi góðrar umgengni.



Áttað sig á hlutverki landakorta og notagildi þeirra.



Áttað sig á mikilvægi fjölskyldunnar og fjölbreytni fjölskyldugerða í samfélagi
manna.



Varast hættur á heimili sínu og í nágrenninu.



Sagt frá sjálfum sér með hliðsjón af búsetu, uppruna, fjölskyldu, siðum og venjum.



Bent á fyrirmyndir sem hafa áhrif á hann.



Áttað sig á og lýst ýmsum tilfinningum, svo sem gleði, sorg og reiði.



Gert sér grein fyrir þörf sinni fyrir næringu, hvíld, hreyfingu og hreinlæti.



Gert sér grein fyrir jafngildi sínu og annarra manna.
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Sett sig í spor annarra jafnaldra.



Tekið þátt í samstarfi og samræðu í jafningjahópi.



Sýnt tillitssemi og virðingu í samskiptum og samvinnu við aðra.



Áttað sig á ýmis konar afleiðingum athafna sinna.



Sýnt tillitssemi og umhyggju í leik og starfi.

Kennsluaðferðir
Samvinnunám, vettvangsathuganir (-ferðir), samræðuaðferð, sýnikennsla, verklegar
æfingar o.fl.

Námsgögn
Komdu og skoðaðu bílinn, Komdu og skoðaðu fjöllin, Komdu og skoðaðu eldgos, Komdu
og skoðaðu hafið

Námsmat
Símat, sjálfsmat og jafningjamat.
Leitast er eftir því að hver nemandi meti bæði sjálfan sig sem og hópfélaga hverju sinni,
beri þannig ábyrgð á eigin frammistöðu og sýni skólafélögum sínum virðingu og tillitsemi
við alla vinnu sína.
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Stærðfræði
Kennarar: Kamila Kinga Swierzcewska, Lára Björk Sigurðardóttir og Sveinbjörg Eva
Jóhannesdóttir
Stuðningur: Lilja Ólafsdóttir, Lilja Jónsdóttir og Sigríður Harpa Jóhannesdóttir
Fjöldi kennslustunda: 6,5.

Að geta spurt og svarað með stærðfræði
Hæfniviðmið
Að nemandi:


tekið þátt í samræðum um spurningar og svör sem eru einkennandi fyrir stærðfræði



leyst stærðfræðiþrautir sem gefa tækifæri til að beita innsæi, notað áþreifanlega
hluti og eigin skýringamyndir



rökrætt af innsæi um stærðfræðiverkefni sem tengjast eigin reynsluheimi, rökstutt
niðurstöður sínar, val á lausnaleiðum og fylgt röksemdafærslu annarra

Að kunna að fara með tungumál og verkfræði stærðfræðinnar
Hæfniviðmið
Að nemandi:


þekki reikniaðgerðirnar plús og mínus ásamt þeim stærðfræðitáknum og hugtökum
sem unnið er með.



þjálfist í að skrá svör sín við dæmum með því að nota talnatákn og aðgerðarmerki



útskýrir fyrir kennara og bekkjarfélögum hvernig hann leysir verkefni með aðstoð
hluta, myndrænna og/eða tölulegra skýringa



taki þátt í umræðum um stærðfræði efni og þjálfist í að spurja spurninga til að öðlast
betri skilning á þeim

Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar
Hæfniviðmið
Að nemandi:


þjálfist í að nota mismunandi hjálpargögn við lausnir verkefna, s.s. kubba,
talnagrindur, skýringarmyndir, vasareikna, talnatákn og aðgerðarmerki
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noti talnalínu til að skoða andhverfar aðgerðir; hvað gerist ef tala er fyrst lögð við og
síðan dregin aftur frá?



þjálfist í að námunda tölur að næsta heila tug



þjálfist í að finna ólíkar leiðir við lausn verkefna og bera saman mismunandi leiðir að
sömu lausn, m.a. til að meta hvort niðurstaða er rétt



reikni dæmi með háum tölum, t.d. niðurstöður rannsókna og kannana, og velji sér
heppilegt hjálpartæki til útreikninga



leysi verkefni úr daglegu umhverfi sínu þar sem þarf að leggja saman, draga frá,
margfalda eða deila til að finna lausn

Tölur og reikningur
Hæfniviðmið
Að nemandi:


beri saman fjölda kubba í lengjum, plötum og teningum og þjálfist í skráningu talna



noti áþreifanlega hluti til að sýna háar tölur



skoði hvernig mynstur er hægt að mynda með mismunandi fjölda. Hvað er hægt að
raða fjórum kubbum á marga mismunandi vegu? En fimm kubbum?

Rúmfræði og mælingar
Hæfniviðmið
Að nemandi:


mæli lengd hluta með kubbum (sentikubbum/sætisgildiskubbum) og beri saman við
mælingar með reglustiku eða málbandi (cm, dm, m)



telji út hnit heilla talna á lárétta og lóðrétta talnalínu og teikni hluti inn í hnitakerfið,
t.d. í sjóorustuleik



beri saman flatarmál rétthyrninga og margföldun tveggja talna



mæli yfirborð hluta með því að nota mismunandi mælitæki, t.d. rúðunet eða
einingarkubba

Tölfræði og líkindi
Hæfniviðmið
Að nemandi:


geri rannsóknir á umhverfi sínu, telji, flokki, skrái og lesi úr niðurstöðum og setji upp
í myndrit
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geri rannsóknir á umhverfi sínu, telji, flokki, skrái og lesi úr niðurstöðum og setji upp
í einföld myndrit, taki þátt í umræðum um þær upplýsingar sem myndritin gefa og
fáist við útreikninga út frá þeim



spili spil þar sem byggja þarf á líkum

Kennsluaðferðir
Sýnikennsla, verklegar æfingar, samvinnunám, vettvangsferðir, námsleikir og
þrautalausnir.

Námsgögn
Sproti 3a og 3b (nemendabækur og æfingahefti), Sproti 4a og 4b (nemendabækur og
æfingahefti), Viltu reyna? Í undirdjúpunum (samlagning og frádráttur), efni af vef.

Námsmat
Símat ásamt könnunum sem lagðar eru fyrir í námsmatsvikum (ýmist unnið í skóla og/eða
heima).
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Enska
Kennarar: Kamila Kinga Swierczewska og Hulda Kristín Baldursdóttir
Fjöldi kennslustunda: 1

Hæfniviðmið
Að nemandi geti:
•

Skilið það mál sem notað er í kennslustofunni og brugðist við með orðum eða
athöfnum.

•

Spurt og svarað á einfaldan hátt um það sem stendur honum næst.

•

Tekið þátt í samskiptaleikjum og unnið samtalsæfingar.

•

Skipst á upplýsingum og skoðunum við skólasystkini og kennara um efni tengt
náminu.

•

Sagt frá eða lýst sjálfum sér, vinum, fjölskyldu áhugamálum og nánasta umhverfi á
einfaldan hátt.

Efni
Helst verður unnið með orðaforða og einföld orð gegnum verkefni og leiki.

Námsmat
Námsmat er valið þegar námefni og verkefni er valið/búið til og þá er valin aðferð sem talin
en henta verkefnum hverju sinni. Mest stuðst við virkni og sjálfsmat.
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Útikennsla
Kennarar: Kamila Kinga Swierczewska og Hulda Kristín Baldursdóttir
Fjöldi kennslustunda: 1

Hæfnisviðmið:
Að nemandi geti:


unnið með þær tilfinningar sem fylgja því að vinna og tapa í leikjum



tekið þátt í gömlum íslenskum leikjum



tekið þátt í útivist og búið sig til útiveru með tilliti til veðurs



ratað um skólahverfi sitt og þekkt göngu- og hjólaleiðir nærumhverfis
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Smíðar hjá yngsta stigi 1.-4. bekkur veturinn 2016-2017.
Kennari: Hrafngerður Ösp Elíasdóttir
Fjöldi: kennslustunda: 1,5
Í byrjun skóaárs verða nemendur mikið úti í þessum tímum þar sem engin smíðastofa er
tilbúin. Förum í göngutúra og fjöruferðir.

Verkefni


Nemendur velja sér verkefni.



Kennari er með innlögn varðandi verkefni.



Nemendur gera ýmsa nytja og skrauthluti.



Kennari verður með viss verkefni og innlagnir tengdar þeim.

Markmið.
Þar sem þetta er breiður hópur aldurslega séð þá eru fyrstu fjögur markmiðin ætluð yngstu
nemendunum og aukast svo markmiðin eftir því sem nemendur verða eldri.


Að þjálfa hug og hönd, ásamt tilfinningu fyrir efni, formi og litum.



Að þekkja og geta beitt einföldum handverkfærum.



Að þjálfast í að fara eftir fyrirmælum svo nemendur verði sjálfstæðir í vinnu sinni.



Að læra og tileinka sér margs konar aðferðir og vinnubrögð, hagkvæmar
vinnustellingar, rétta notkun áhalda, samhliða þjálfun til sjálfstæðrar sköpunar eftir
því sem aldur og þroski leyfir.



Að geta gert lýsandi vinnuteikningar af verkum sínum



Að gera sér grein fyrir mikilvægi vandaðra vinnubragða og góðrar umgengni.



Að vekja og efla áhuga nemenda fyrir nytsömu og þroskandi tómstundastarfi sem
gefur þeim færi á að gleðja sig og sína nánustu með því að skapa hluti og hafa
persónuleg gildi.

Námsmat.
Hegðun, árangur, vinnunnar, vinnubrögð, ástundun og það hvernig nemandi tekur tilsögn
í tímum.
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Myndmennt hjá yngsta stigi, 1.-4. bekkur veturinn 2016-2017
Kennari Hrafngerður Ösp Elíasdóttir
Fjöldi kennslustunda: 1.

Verkefni


nemendur segja frá sumrinu og velja eitt atvik/ferðalag, teikna og lita.



nemendur vinna myndir með bleki og vatnslitum.



nemendur vinna myndir með þekjulitum.



nemendur gera klippimyndir úr pappír.



nemendur gera sum verkefni að eigin vali flest eru þó innlögn frá kennara.

Markmið.
Þar sem þetta er breiður hópur aldurslega séð þá eru fyrstu fjögur markmiðin ætluð yngstu
nemendunum og aukast svo markmiðin eftir því sem nemendur verða eldri.


Að þjálfa hug og hönd, ásamt tilfinningu fyrir efni, formi og litum.



Að þjálfast í að fara eftir fyrirmælum svo nemendur verði sjálfstæðir í vinnu sinni.



Að læra og tileinka sér margs konar aðferðir og vinnubrögð, hagkvæmar
vinnustellingar, rétta notkun áhalda, samhliða þjálfun til sjálfstæðrar sköpunar eftir
því sem aldur og þroski leyfir.



Að geta gert lýsandi vinnuteikningar af verkum sínum



Að gera sér grein fyrir mikilvægi vandaðra vinnubragða og góðrar umgengni.



Að vekja og efla áhuga nemenda fyrir nytsömu og þroskandi tómstundastarfi sem
gefur þeim færi á að gleðja sig og sína nánustu með því að skapa hluti og hafa
persónuleg gildi.

Námsmat.
Hegðun,árangur vinnunnar,vinnubrögð,ástundun og það hvernig nemandi tekur tilsögn í
tímum.

17

Verkefni í

textíl hjá yngsta stigi, 1.-4. bekkur veturinn 2016-2017

Kennari Hrafngerður Ösp Elíasdóttir
Fjöldi kennslustunda: 1.

Verkefni


nemendur gera verkefni úr filtefnum.



nemendur sauma út í hin ýmsu efni.



nemendur þæfa ull og gera ýmsa nytjahluti.



nemendur prjóna.

Markmið.
Þar sem þetta er breiður hópur aldurslega séð þá eru fyrstu fjögur markmiðin ætluð yngstu
nemendunum og aukast svo markmiðin eftir því sem nemendur verða eldri.


Að þjálfa hug og hönd, ásamt tilfinningu fyrir efni, formi og litum.



Að þjálfast í að fara eftir fyrirmælum svo nemendur verði sjálfstæðir í vinnu sinni.



Að læra og tileinka sér margs konar aðferðir og vinnubrögð, hagkvæmar
vinnustellingar, rétta notkun áhalda, samhliða þjálfun til sjálfstæðrar sköpunar eftir
því sem aldur og þroski leyfir.



Að geta gert lýsandi vinnuteikningar af verkum sínum



Að gera sér grein fyrir mikilvægi vandaðra vinnubragða og góðrar umgengni.



Að vekja og efla áhuga nemenda fyrir nytsömu og þroskandi tómstundastarfi sem
gefur þeim færi á að gleðja sig og sína nánustu með því að skapa hluti og hafa
persónuleg gildi.

Námsmat.
Hegðun,árangur vinnunnar,vinnubrögð,ástundun og það hvernig nemandi tekur tilsögn í
tímum.
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Tónmennt
Kennari: Valgerður Friðriksdóttir
Fjöldi kennslustunda: 2.

Markmið
Að nemandi:
Nemandi geti þekkt hljóðfæri og hljóðblæ í tónsköpun og hlustun
greint ólíkar raddir og beitt rödd sinni sem hljóðfæri í samsöng og spuna
leikið einfalda rytma eða þrástef á slagverkshljóðfæri og önnur skólahljóðfæri
tekið þátt í að skapa og flytja tónverk/hljóðverk og skrá það á einfaldan hátt
greint einföld stílbrigði (t.d. íslensk þjóðlög)
rætt um eigin tónlist og annarra út frá smekk og upplifun

Kennsluaðferðir
Innlifunaraðferðir og tjáning
Útlistunarkennsla
Hópvinnubrögð
Þemanám
Þulunám og þjálfunaræfingar
Umræðu og spurnaraðferðir

Námsefni
Tónlist og umhverfi, gefin út af menntamálastofnun árið 2015
Ljósritað hefti frá kennara
Skólahljóðfæri
Veraldarvefurinn
Ýmsar vísnabækur

Námsmat
Leiðsagnarmat: unnið einföld verkefni í hópi, tjá sig á einfaldan hátt um viðfangsefnin sín,
frágangur eftir vinnu sína, mat á eigin verkum, hagnýtt þá leikni sem hann hefur öðlast í
einföldum verkefnum.
Leiðsagnarmat byggist á hæfniviðmiðum aðalnámskrár og námsmarkmiðum í
kennsluáætlun fyrir veturinn 2016 -2017.
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Lífsleikni
Kennari: Valgerður Friðriksdóttir
Fjöldi kennslustunda: 2.

Markmið:
Að nemandi:
 gert sér grein fyrir gildi umhverfis og mikilvægi góðrar umgengni
 lýst kostnaði vegna eigin neyslu og átti sig á ýmsum tilboðum sem hvetja til útgjalda
og neyslu
 sagt frá sjálfum sér með hliðsjón af búsetu, uppruna, fjölskyldu og venjum
 gert sér grein fyrir þörf sinni fyrir næringu, hvíld, hreyfingu og hreinlæti
 gert sér grein fyrir að í umhverfinu eru margvísleg áhrif, jákvæð og neikvæð sem
hafa áhrif á líf hans
 sýnt að hann virðir reglur í samskiptum fólks, skráðar og óskráðar, og nefnt dæmi
um slíkar reglur

Námsefni:
 Ég er það sem ég vel
 Ljósritað hefti frá kennara
 Veraldarvefurinn

Kennsluaðferðir:
 Útlistunarkennsla
 Umræðu- og spurnaraðferðir
 Þrautalausnir
 Hópvinnubrögð
 Sjálfstæð skapandi viðfangsefni

Námsmat:
Leiðsagnarmat: unnið einföld verkefni í hópi, tjá sig á einfaldan hátt um viðfangsefnin sín,
frágangur eftir vinnu sína, mat á eigin verkum, hagnýtt þá leikni sem hann hefur öðlast í
einföldum verkefnum.
Leiðsagnarmat byggist á hæfniviðmiðum aðalnámskrár og námsmarkmiðum í kennsluáætlun fyrir veturinn 2016 -2017.
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Heimilisfræði
Kennari: Valgerður Friðriksdóttir.
Fjöldi kennslustunda: 1,5

Markmið:
 Nemandinn geti valið hollan mat og útskýrt áhrif hans á líkama og líðan
 farið eftir einföldum leiðbeiningum um hreinlæti og þrif
 útbúið með aðstoð einfaldar og hollar máltíðir
 farið eftir einföldum uppskriftum og notað til þess einföld mæli- og eldhúsáhöld
 sagt frá helstu hættum sem fylgja vinnu í eldhúsi

Námsgögn:
 Heimilisfræði 2 og 4 (námsgagnastofnun 2016)
 Ljósrituð hefti frá kennara
 Veraladarvefurinn

Kennsluaðferðir:
 Verklegar æfingar
 Útlistunarkennsla
 Umræða og spurnaraðferðir

Námsmat:
Leiðsagnarmat: unnið einföld verkefni í hópi, tjá sig á einfaldan hátt um viðfangsefnin sín,
frágangur eftir vinnu sína, mat á eigin verkum, hagnýtt þá leikni sem hann hefur öðlast í
einföldum verkefnum.
Leiðsagnarmat byggist á hæfniviðmiðum aðalnámskrár og námsmarkmiðum í
kennsluáætlun fyrir veturinn 2016 -2017.
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Íþróttir og sund
Íþróttakennari: Þorsteinn Ægir Egilsson
Fjöldi kennslustunda: 2.

Í 3.- 4. bekk er lögð áhersla á að kynna ýmsar íþróttagreinar og hópleiki sem stuðla að
þjálfun í félagsfærni, samábyrgð og tillitsemi.
Einnig lögð áhersla á einstaklingsæfingar, hópleiki og skemmtilega samveru með
einkunnarorð skólans að leiðarljósi; virðing, virkni, vellíðan og vinsemd.

Námsmat:
Lykilhæfniþættir, út frá nýrri aðalnámskrá grunnskóla, eru m.a.viðfangsefni í íþróttatímum í
Grunnskólanum á Þórshöfn.

Lykilhæfniþættirnir eru:


Tjáningu og miðlun



Skapandi og gagnrýnni hugsun



Sjálfstæði og samvinnu



Nýtingu miðla og upplýsinga



Ábyrgð og mat á eigin námi .



Líkamsvitund, leikni, afkastageta



Félagslegir þættir



Heilsa og efling þekkingar



Öryggis- og skipulagsreglur

Hæfni er meira en þekking og leikni, hún felur í sér viðhorf og siðferðisstyrk, tilfinningar og
sköpunarmátt, félagsfærni og frumkvæði. Þessa þætti er erfitt að meta nema með
huglægu mati. Áhersla hefur einnig verið lögð á hæfniviðmið í skólaíþróttum út frá
nýrriaðalnámskrá.

Námsmat í íþróttum hjá 4.bekk:


Virkni í kennslustundum sett í umsögn



Framfarir settar í umsögn
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Færni er metin í eftirfarandi æfingum og niðurstöður hafðar til hliðsjónar við mat


Sippa (60 sek.).



Fjölþrepapróf (píptest)



60 m. spretthlaup á tíma



Langstökk án atrenu



Liðleiki (teygja sig í tær)

Sund
Íþróttakennari: Þorsteinn Ægir Egilsson
Fjöldi kennslustunda: 1.

Í 3. bekk er lögð áharsla á að aðlaga börnin að vatninu með leikjum og æfingum í leik.
Mikilvægt er að börnin hljóti jákvæða upplifun af hreyfingu í vatni svo að þau verði örugg
og betur í stakk búin fyrir framhald sundkennslunnar á eldri stigum. Áhersla er á að auka
grunnhreyfingu sundtaka aðalega í bringusundi og skriðsundi. Í kennslustundum eru
einkunnarorð skólans; Virðing, virkni, vellíðan og vinsemd höfð að leiðarljósi.

Námsmat:
Lykilhæfniþættir, út frá nýrri aðalnámskrá grunnskóla, eru m.a.viðfangsefni í íþróttatímum í
Grunnskólanum á Þórshöfn.

Lykilhæfniþættirnir eru:


Tjáningu og miðlun



Skapandi og gagnrýnni hugsun



Sjálfstæði og samvinnu



Nýtingu miðla og upplýsinga



Ábyrgð og mat á eigin námi

Áhersla hefur einnig verið lögð á hæfniviðmið í skólaíþróttum út frá nýrri aðalnámskrá.
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Líkamsvitund, leikni, afkastageta



Félagslegir þættir



Heilsa og efling þekkingar



Öryggis- og skipulagsreglur

Hæfni er meira en þekking og leikni, hún felur í sér viðhorf og siðferðisstyrk, tilfinningar og
sköpunarmátt, félagsfærni og frumkvæði. Þessa þætti er erfitt að meta nema með
huglægu mati.

Námsmat í sundi:


Umsögn um hvern nemanda að vetri. Að vori er gefið eftir hvort nemendur hafa náð
tilsettum árangri eftir sundþrepi /umsögn



Virkni í kennslustundum sett í umsögn



Framfarir settar í umsögn

3. Sundstig skólans


12 m bringusund



12 m skólabaksund



6 m skriðsundsfótatök með andlit í kafi og arma teygða fram



6 m baksundsfótatök með eða án hjálpartækja.



Kafað eftir hlut á 1-1,5m dýpi

4. Sundstig skólans


25 m bringusund



15 m skólabaksund



12 m skriðsund með eða án hjálpartækja



12 m baksund með eða án hjálpartækja



Flugsundsfótatök með eða án hjálpartækja



Stunga úr kropstöðu af bakka eða stiga.
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