Kennsluáætlun – haustönn 2020
Bekkur: Valgrein – 8.-10.bekkur
Námsgrein: Textílmennt/Fatasaumur
Kennarar: Rakel Tanja Bjarnadóttir, í samstarfi við félagsmiðstöðina Bólið
Tímafjöldi: 2
Námsgögn: Ýmis námsgögn. Verkfæri í kennslustofu. Efni og skreytingaefni þurfa nemendur að útvega
sjálfir í frjálst saumaverkefni.

Lykilhæfni:
Námsgreinin kemur inn á alla þætti lykilhæfni sem unnið er út frá samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla:
•
•
•
•
•

Tjáning og miðlun
Skapandi og gagnrýnin hugsun
Sjálfstæði og samvinnu
Nýting miðla og upplýsinga
Ábyrgð og mat á eigin námi.

Grunnþættir:
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex. Unnið er með alla þessa þætti, en
þó mismikið eftir árgöngum: læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, heilbrigði og velferð,
sköpun.
Önnur hæfniviðmið sem lúta að almennri framkomu og vinnulagi í tímum og metin yfir allt árið:
• Tekur ábyrgð á eigin námi
• Virðir vinnufrið annarra.
• Vinnur með öðrum og sýnir jákvæðni í samskiptum.
• Leitar upplýsinga, les sér til gagns og vinnur sjálfstætt.
• Vinnur vel og fer eftir fyrirmælum.
• Sýnir vönduð vinnubrögð við verkefnaskil.
• Fer eftir þeim fyrirmælum sem lagt er upp með og skilar verkefnum á réttum tíma.

Lokanámsmat í samræmi við hæfniviðmið aðalnámskrár
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Vikan

Viðfangsefni

Námsefni

Mat

Kennsla hefst 1. Sept

Kennsla í
valgreinum ekki
hafin.

24.08-29.08
31.08-04.09

Kynning á textílstofu,
verkfærum, efni og
verkefnum

Snið og sníðabækur í textílstofu

Snið og sníðabækur í textílstofu

14.09-18.09

Fyrsta verkefni
Saumuð peysa/bolur
sníðagerð
Máltökur og sniðagerð

21.09-25.09

Bolur saumaður

Efni í textílstofu

07.09-11.09

Annað

Útprent frá kennara

28.09-02.10

2.okt
fræðsludagur

05.10-09.10

Skil á bol/peysu

Frágangur/
Sjálfstæð
vinnubrögð

12.10-16.10

Efnisfræði/efnisval

krossapróf

14.-16. þema

19.10-23.10

Tískuteikning/moodboard
unnið út frá kveikjum

Sjálfstæð
vinnubrögð

22.-23. vetrarfrí

26.10-30.10

Flík hönnuð

02.11-06.11

Sniðagerð
Vinnustofa/saumað

09.11-13.11
16.11-20.11
23.11-27.11
30.11-04.12
7.12-11.12

Jólafrí 18.des

14.12-18.12
04.01-08.01
11.01-15

4.jan
starfsdagur

Skil á öllum
verkefnum/myndataka

Nákvæm dagsetning þegar nær
dregur.

Frágangur
verkefna
f.myndatöku
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