
Kennsluáætlun 2019-2020   Grunnskólinn í Þorlákshöfn          

  

 

Námsgrein: Leiklist 5.bekkur 

 

Vikustundir: 1 Kennari: Unnur Edda Björnsdóttir Samstarfsfólk:  

 

Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
  Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

Ágúst - 
September 

Geti virkjað ímyndunarafl sitt til sköpunar.  
Geti unnið saman í hóp 

Hópstyrkingarleikir 
Leikir/Spil 
Látbragðskeppni 
Sögu og persónusköpun 

Efni frá kennara Metin er staða nemenda í getu þeirra til 
sköpunar og ímyndunnarafls. Farið er vel eftir 
virkni og þátttöku nemendanna. Einnig er metin 
geta þeirra til að vinna í hóp.  

Október - 
Desember 

Geti virkjað ímyndunarafl sitt til sköpunar.  
Geti unnið saman í hóp 
Geti nýtt sér helstu grunnþætti leiklistar í spuna 
og/eða leiksýningu.  
Hafi kynnst grunnþáttum leiklistar. 

Leikritsgerð 
Leikir/Spil 
Hópavinna 
Framsagnar æfingar 
 

Efni frá kennara Metin er staða nemenda í getu þeirra til 
sköpunar og ímyndunnarafls. Farið er vel eftir 
virkni og þátttöku nemendanna. Einnig er 
metin geta þeirra til að vinna í hóp. Metin er 
framsagnar geta nemendanna og hvort 
nemendur geti tileinkað sér sköpun í anda 
leiklistar. 

Janúar - 
Mars 

Geti virkjað ímyndunarafl sitt til sköpunar.  
Geti unnið saman í hóp 
Geti nýtt sér helstu grunnþætti leiklistar í spuna 
og/eða leiksýningu.  
Hafi kynnst grunnþáttum leiklistar. 

Spunaæfingar/leikir 
Hópavinna 
Leikir/Spil 
Brúðuleikhús 
 

Efni frá kennara Metin er staða nemenda í getu þeirra til 
sköpunar og ímyndunnarafls. Farið er vel eftir 
virkni og þátttöku nemendanna. Einnig er 
metin geta þeirra til að vinna í hóp. Metin er 
framsagnar geta nemendanna og hvort 
nemendur geti tileinkað sér sköpun í anda 
leiklistar. 

Apríl - júní Geti virkjað ímyndunarafl sitt til sköpunar.  
Geti unnið saman í hóp 
Geti nýtt sér helstu grunnþætti leiklistar í spuna 
og/eða leiksýningu.  
Hafi kynnst grunnþáttum leiklistar. 

Leikrit/spil 
Hópavinna 
Persónusköpun 
Spuni 

Efni frá kennara Metin er staða nemenda í getu þeirra til 
sköpunar og ímyndunnarafls. Farið er vel eftir 
virkni og þátttöku nemendanna. Einnig er 
metin geta þeirra til að vinna í hóp. Metin er 
framsagnar geta nemendanna og hvort 
nemendur geti tileinkað sér sköpun í anda 
leiklistar. 

 


