
2. Frétt dagsins 

ykil -           æfni 

1. Lestu dagblað dagsins. 

Hvaða dagblað var lesið? 

 

2. Lestu helstu fréttir á vefmiðlum. 

Hvaða vefmiðill var skoðaður? 

 

1. Veldu frétt dagsins: 

 Segðu frá í máli og myndum 

 Búðu til plakat um fréttina 

Hæfni - markmið: 
 Geti tjáð hugsanir, tilfinningar og skoðanir  mínar á fjölbreyttan hátt. 
 Sýni áræðni þegar ég tekist  er á við ný verkefni og geti fundið lausnir. 
 Geti aflað mér upplýsinga með margvíslegum miðlum. 
 Geti metið upplýsingar á ábyrgan og gagnrýninn hátt (rétt/rangt). 
 Geti miðlað upplýsingum á skapandi hátt. 
 Geti unnið eftir settum markmiðum 

 

            Verkefni 

 
 
 
 

Nafn: Dags: 

Vel Þokkalega illa 

Setrið Sunnulækjarskóla 



7. Áhugamálið 

ykil -           æfni 

1. Veldu aðferð til að segja frá áhugamáli þínu: 

 Frétt 

 Glærusýningu 

 Auglýsingu 

 Myndband 

 Veggspjald 

2. Leggðu þig fram og vandaðu frágang. 

Hæfni - markmið: 
 Geti tjáð hugsanir, tilfinningar og skoðanir sínar á viðeigandi hátt 

 Sýni áræðni þegar ég tekist  er á við ný verkefni og geti fundið lausnir. 
 Átti sig á að hægt er að læra af mistökum. 

 Geti unnið með öðrum og virt leiðsögn 
 Geti aflað sér gagnlegra upplýsinga með margvíslegum miðlum 

 Geti miðlað upplýsingum á skapandi hátt.  
 Geri sér grein fyrir styrkleikum sínum og hvað þarf að æfa 
 Geti unnið eftir settum markmiðum 

            Verkefni 

Nafn: Dags: 

Vel Þokkalega illa 



8. Tónlist  

ykil -           æfni 

1. Veldu lag og flytjanda til að fræðast um. 
1. Heiti lags, höfundur lags og texta 
2. Hvaðan kemur hljómsveitin? 
3. Um hvað er lagið? 
4. Tegund tónlistar? 
5. Hvaða tilfinningar vekur tónlistin? 
6. Hvers vegna viltu segja frá þessu lagi/flytjanda? 

2. Búðu til glærusýningu um efnið. 
 Í tölvu 
 Ipad 

3. Leggðu þig fram og vandaðu frágang. 

Hæfni - markmið: 
 Geti tjáð hugsanir, tilfinningar og skoðanir sínar á viðeigandi hátt 

 Sýni áræðni þegar ég tekist  er á við ný verkefni og geti fundið lausnir. 
 Átti sig á að hægt er að læra af mistökum. 

 Geti unnið með öðrum og virt leiðsögn 
 Geti aflað sér gagnlegra upplýsinga með margvíslegum miðlum 

 Geti miðlað upplýsingum á skapandi hátt.  
 Geri sér grein fyrir styrkleikum sínum og hvað þarf að æfa 
 Geti unnið eftir settum markmiðum 

            Verkefni 

Nafn: Dags: 

Vel Þokkalega illa 

Setrið Sunnulækjarskóla 


