
 
 
 

 

 

 

 

Valgreinar í boði 4. janúar – 1. febrúar 2023 

Engjaskóli býður nemendum í 5. – 7. bekk upp á 
valgreinar. Markmiðið er að stuðla að auknum 
samskiptum nemenda milli árganga, að efla vinnugleði 
og gefa nemendum kost á að velja sér viðfangsefni og 
auka þannig lýðræði í skólastarfi. Valið verður fjölbreytt 
og leitast við að flétta saman verklegri vinnu, hreyfingu 
og hugleiðslu svo eitthvað sé nefnt.   

Námsmat í vali byggist á hæfniviðmiðum aðalnámskrár 
sem og frammistöðumati. Valgreinar verða á 
miðvikudögum tvo tíma í senn kl. 12:50 - 14:10.   

Margar rannsóknir sýna fram á að á milli 90-98% 
nemenda og foreldra eru ánægðir með slíkt 
fyrirkomulag í skólastarfi. Þær hafa einnig sýnt fram á að 
val nemenda eykur áhuga þeirra á námi. Nemendur 
sýna fjölbreyttari og betri úrlausnir verkefna, þátttaka 
nemenda eykst sem stuðlar að betra námi og betri 
námsárangri. Vinnugleði, samskipti og þátttaka er 
einkennir þessar kennslustundir og hefur smitandi áhrif 
yfir í aðrar kennslustundir. 

 

 

 

 



 
 
 

Fléttur  -  Kristín 

 

Til eru allskonar útgáfur af fléttum og munu nemendur læra að gera 

ýmsar fléttur.  Fræðast um leið um sögu fléttunnar.  Nemendur munu 

vinna saman og flétta hvor annan. 

 

➢ Einföld flétta 
➢ Fiskiflétta 
➢ Föst flétta (frönsk flétta) 
➢ Öfug föst flétta 
➢ Hálf föst flétta 
➢ Fossinn 
➢ Hollensk flétta 

 

 

Hæfniviðmið  

að nemandi geti;  

• sýnt virðingu og góða framkomu   

• viðhaft jákvæð og árangursrík samskipti  
  

Námsmat er lokið/ólokið 
 

Tilmæli eru að nemendur mæti með hárbursta og hárteygjur. 

 

 

 



 
 
 

Spunaspil - Fríða 

Langar þig að slást við dreka? Leysa þrautir í félagi við aðra? Bjarga 
prinsinum eða bara næla þér í fjársjóðinn? 
 
Veistu hvað spunaspil (e.roleplay) er? Viltu prófa? 
 
Í þessu vali ætlum við að prófa spunaspil. Þú færð persónu sem þú átt 
að leika og með hjálp spunameistara og teninga leggur þú í ævintýri 
með hinum í hópnum.  
 
Markmið er að nemandi geti: 

• tjáð hugsanir sínar, tilfinningar og skoðanir munnlega.  
• miðlað þekkingu sinni og leikni og flutt mál sitt skýrt og 

áheyrilega. 
• sýnt hæfni til að vinna í samstarfi við aðra og undir leiðsögn. 

 

 

    
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Kyrrðarkrot og pappírsbrot - Jóhanna 

 

 



 
 
 

Spilavinir - spil og íþróttir með Unnari og Gunnari 

 

Þetta valnámskeið er tvískipti. Nemendum er skipt í tvo hópa og fara 
hóparnir á tvær stöðvar. Annars vegar verður lært á hin ýmsu spil og 
þau leikin, hins vegar er farið í íþróttasalinn og farið í leiki og hinar 
ýmsu íþróttir. 
 
Spil: Nemendur læra á nokkur borðspil sem til eru í skólanum. Einnig 
verður spilað á hefðbundna spilastokka. Nemendur fá tækifæri til að 
koma með sín uppáhald spil í síðasta tímanum og kynna þau fyrir 
samnemendum 
 
Íþróttir: Farið verður í hina ýmsu leiki og íþróttir. 
 

Hæfniviðmið  

að nemandi geti;  

• sýnt virðingu og góða framkomu hvort sem leikur vinnst eða tapast  

• viðhaft jákvæð og árangursrík samskipti til að efla liðsanda  

• gert æfingar sem reyna á loftháð þol 

• viðhaft jákvæð og árangursrík samskipti  
 

 

 



 
 
 

Snjallsmiðja og fleira skemmtilegt - Bjarki 

Við munum vinna fjölbreytt verkefni sem krefjast seiglu, samvinnu og 
skapa gleði. 
 

 Viðfangsefni: 
• Kahoot og Blooket, búa til og spila spurningaleiki 
• Skoða og nota veflæg forrit, t.d. Google Earth og margvísleg 

tónlistarforrit 
• Panta og prófa tæki úr Mixtúru, t.d. OSMO tæki og fleira 

skemmtilegt 
• Og fleira, og fleira 

 
Hæfniviðmið: 
Að nemandi geti 
• sýnt sjálfstæði í vinnubrögðum undir leiðsögn og í samvinnu með 
öðrum 

• nýtt hugbúnað við forritun og miðlun þekkingar á fjölbreyttan og 
skapandi hátt 
Námsmarkmið: 
• Nálgast vandamál með skapandi og lausnamiðuðum hætti. 
• Sýnt sjálfstæði í vinnubrögðum undir leiðsögn og í samvinnu með 
öðrum. 
• Nýtt rafrænt og gagnvirkt námsefni á fjölbreyttan hátt 

 

Námsmat: 
     Námsmat byggir á virkni í tímum og verkefnaskilum 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Þorraval - Kristjana 

Nemendur velja um bakka/bretti úr furu, smjörhníf í anda þorrans 

og/eða krumma í einhverri mynd Lögð er áhersla á vandað handverk 

og tækni. 

 

Hæfniviðmið eru að nemandi geti; 

• Valið aðferðir efni og verkfæri við hæfi  

• sýnt rétta og ábyrga notkun verkfæra 

• útskýrt hugmyndir sínar með fríhendisteikningu, 

• beitt viðeigandi vinnustellingum  

• notað réttan hlífðarbúnað. 

 

Námsmat er lokið/ólokið 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Þeytingur (búst) Silvana 

Nemendur búa til  búst, þ.e. þeyttan drykk með mjólk, mjólkurvörum, 

ávöxtum, bæði frosnum og ferskum, og grænmeti. 

Búst drykkir eru því góðir á milli mála fyrir alla aldurshópa. 

Búst drykkir eru einnig góðir sem nesti.  

Búst drykkir eru fyrirbæri sem náð hafa miklum vinsældum enda 

bragðgóðir, ferskir og næringarríkir. 

 

Markmiðið er að nemendur: 

• átti sig á því að þeytingurinn getur verið hollur. 

• átta sig að ávextir, ber og grænmeti eru nauðsynleg fyrir heilsu 

• fræðist um mjólk og mjólkurvörur 

• geti farið eftir einföldum uppskriftum og notað til þess einföld 

mæli- og eldhúsáhöld 

• geti farið eftir einföldum leiðbeiningum um hreinlæti og þrif  

• læri að nota blandara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

PENNAVESKI OG NESTISUMSLAG - Þórunn 

Þetta er verkefni sem þjálfar notkun á saumavélum, nota ólík saumspor og æfast 

í að sauma rennilás.  Lærum um endurvinnslu á efnum þar sem við notum 

kaffipoka og bómullarefni sem til fellur í skólanum.  Lögð áhersla á sjálfstæð 

vinnubrögð, hugmyndavinnu og vandað handverk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hæfniviðmið: 

• beitt grunnaðferðum og áhöldum  greinarinnar 

• unnið með einföld snið og uppskriftir 

• beitt helstu tækni sem námsgreinin býr yfir 

• notað fjölbreyttar aðferðir við skreytingar textíla 

• notað ný og endurunnin efni í textílvinnu 

Námsmat: Virkni, viðhorf og hæfni nemenda metin. 

 

 

 


