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Kynningarfundur – minnispunktar fyrir glærur 

1: 

2: Sjá stundatöflu í möppunni. 

Þú mætir á mánudögum í íþróttir, á þriðjudögum í matreiðslu, á miðvikudögum í tónlist 

og á fimmtudögum í tölvu og iPad.  

3: (Ath. Fletta yfir á upplýsingasöguna um mán. í möppunni) 

Kennari í íþróttum segir frá: 

Á mánudögum eru íþróttir. 

Þá mætir þú í íþróttahúsið í Hátúni. 

Tíminn byrjar kl. 9:40 og er búinn kl. 10:40. 

4:  ( Segir nafn á kennara) er kennari í íþróttum. 

(Nafn aðstoðarmanns) og (Nafn aðstoðarmanns) aðstoða í íþróttum.  

5: Það verða fjórir nemendur í íþróttum. Þú sjálfur, og (nöfn á þeim) sem eru á 

námskeiðinu.  

6: Í íþróttum gerum við æfingar í íþróttasalnum. Við förum líka í þreksalinn og notum 

tækin þar. Í lok tímans sitjum við saman, tölum saman um hreyfingu og slökum á.  

7: (Ath. Fletta yfir á upplýsingasöguna um þri. í möppunni) 

Kennari í matreiðslu segir frá: 

Á þriðjudögum er matreiðsla. 

Þá mætir þú í Fjölmennt í Vínlandsleið. 

Tíminn byrjar kl. 9:30 og er búinn kl. 10:50.  
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8: ....... er kennari í matreiðslu. ......... aðstoðar í matreiðslu.  

9: Þú ( nafn þátttakanda) og (nafn þátttakanda) verðið saman í matreiðslu.  

10: Í matreiðslu vinnum við í stofu 9 með...  

11: (Ath. Fletta yfir á upplýsingasöguna um mið. í möppunni) 

Kennari í tónlist segir frá: 

Á miðvikudögum er tónlist. 

Þá mætir þú í Fjölmennt í Vínlandsleið. 

Tíminn byrjar kl. 10:00 og er búinn kl. 11:20.  

12: ...... er kennari í tónlist. 

....... aðstoðar í tónlistartímanum.  

13: Þú ( nafn þátttakanda) og (nafn þátttakanda) verðið saman í tónlist.  

14: Í tónlist lærum við um hljómsveitir og tónlistarmenn. Þá notum við Smart-töfluna í stofu 5. 

Við prófum líka að spila saman á hljóðfæri í stofu 6.  

15: (Ath. Fletta yfir á upplýsingasöguna um fim. í möppunni) 

Tölvukennari segir frá: 

Á fimmtudögum er tölvutími. 

Þá mætir þú í Fjölmennt í Vínlandsleið. 

Tíminn byrjar kl. 10:00 og er búinn kl. 11:20.  

16: ....... kennir í tölvutíma. ....... er líka í tölvutíma.  

17: Þú ( nafn þátttakanda) og (nafn þátttakanda) verðið saman í tölvu.  

18: Í tölvutímunum vinnum við í stofu 2. Við búum til kynningar í iPad og sýnum þær uppi á 

Smart-töflu. Við vinnum einnig með tölvu, skoðum efni á Netinu og vinnum með Facebook.  

19: Þú tekur iPadinn með þér í tölvutíma. 
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Við tökum myndir og vinnum með ipadinn í tímunum. 

Þið og (nafn á aðstoðarmanni) gerið saman verkefni heima í iPadinum.  

20: Þú tekur möppuna með þér heim. (Nafn aðstoðarmanns) hjálpar þér að safna 

upplýsingablöðum í möppuna. Þá getur þú unnið áfram heima með það sem þú lærir í náminu.  

 

 

 

 

 

 

 

 


