
 
 

Kennsluáætlun haustið 2018-2019 

Fag: Lego 

Kennarar: Jóhann og Ýr 

 

Vika Viðfangsefni Námsefni Tenging við hæfniviðmið Námsmat 
Vika 1 

24. ágúst 
Kynning    

Vika 2 
27. ágúst – 31. ágúst 

Forritun og hönnun. 
Um sporbaug. 
 

Lego, þjarkur og 
rannsóknarverkefni. 

 

Átt góð samskipti þar sem gætt 
er að tillitssemi, virðingu og 
kurteisi. 

Virknimat og 
mæting.  

Vika 3 
3. – 7. september 

Forritun og hönnun. 
Um sporbaug. 

 

Lego, þjarkur og 
rannsóknarverkefni. 

 

Vinnur verkefni af samviskusemi 
og nýtir tíma vel.  
 

Virknimat og 
mæting. 

Vika 4 
10. – 14. september 

Forritun og hönnun. 
Um sporbaug. 

 

Lego, þjarkur og 
rannsóknarverkefni. 

 

Sýnir frumkvæði og deilir 
þekkingu sinni.  

Virknimat og 
mæting. 

Vika 5 
17.-21. september 

Forritun og hönnun. 
Um sporbaug. 
 

Lego, þjarkur og 
rannsóknarverkefni. 
 

Vinnur verkefni af samviskusemi 
og nýtir tíma vel.  
 

Virknimat og 
mæting. 

Vika 6 
24.  – 28. september 

Starfsdagur 

Forritun og hönnun. 
Um sporbaug. 
 

Lego, þjarkur og 
rannsóknarverkefni. 
 

Átt góð samskipti þar sem gætt 
er að tillitssemi, virðingu og 
kurteisi. 

Virknimat og 
mæting. 

Vika 7 
1.  – 5. október 

Forritun og hönnun. 
Um sporbaug. 
 

Lego, þjarkur og 
rannsóknarverkefni. 
 

Vinnur verkefni af samviskusemi 
og nýtir tíma vel.  
 

Virknimat og 
mæting. 

Vika 8 
8.  – 12. október 

Forritun og hönnun. 
Um sporbaug. 
 

Lego, þjarkur og 
rannsóknarverkefni. 
 

Átt góð samskipti þar sem gætt 
er að tillitssemi, virðingu og 
kurteisi. 

Virknimat og 
mæting. 

Vika 9 
15. – 19. október 

Vetrarleyfi 

   

 



 
 

Vika 10 
22.  – 26. október 

Starfsdagur 

Forritun og hönnun. 
Um sporbaug. 
 

Lego, þjarkur og 
rannsóknarverkefni. 
 

Átt góð samskipti þar sem gætt 
er að tillitssemi, virðingu og 
kurteisi. 

Virknimat og 
mæting. 

Vika 11 
29. okt – 2. nóv 

Forritun og hönnun. 
Um sporbaug. 
 

Lego, þjarkur og 
rannsóknarverkefni. 
 

Vinnur verkefni af samviskusemi 
og nýtir tíma vel.  
 

Virknimat og 
mæting. 

Vika 12 
5. – 9. nóvember 

5.nóv foreldraviðtöl 

Forritun og hönnun. 
Um sporbaug. 
Lokaundirbúningur 
fyrir keppnina 10. 
nóv. 
 

Lego, þjarkur og 
rannsóknarverkefni. 
 

Sýnir frumkvæði og deilir 
þekkingu sinni. 

Virknimat og 
mæting. 

 

 


