
Kennsluáætlun 2019-2020   Grunnskólinn í Þorlákshöfn          

  

 

Námsgrein: Leiklist 6.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. 

Æfingar/leikir 
Spuni 
Sköpun 
Hópavinna 

Efni frá kennara Metið er í gegnum æfingar og leiki hvar 
nemendur eru staddir í leiklist og spuna. Lagt 
er upp úr því að vinna að sama markmiðinu og 
hópar myndaðir. 

Október-
desember 

Geti virkjað ímyndunarafl sitt til sköpunar. 
Geti unnið saman í hóp. 
Hafi öðlast dýpri skilning á grunnþáttum leiklistar. 
Geti nýtt sér undirstöðuatriði leiklistar í spuna og/eða 
leiksýningu. 
Hafi þjálfast í flutningi á leiktexta fyrir framan aðra. 

Leikritsgerð 
Sköpun 
Hópavinna 
Leikir/æfingar 
Stuttmyndagerð 

Stuttmyndagerð: Nemendur gera 
stuttmynd um einelti og forvarnir þess. 
Myndin þarf að vera um einelti og hvernig 
sé best að forvarna því. Í þessu verkefni 
hafa þau færi á að bæði skapa, leika og 
að hugsa um alvarleg málefni. 
 
Efni frá kennara 

Metið er í gegnum æfingar og leiki hvar 
nemendur eru staddir í leiklist og spuna. Lagt 
er upp úr því að vinna að sama markmiðinu og 
hópar myndaðir. Nemendur eru látnir skapa og 
semja leikrit og stuttmynd þar sem að sköpun 
og áugasvið hvers og eins ætti að geta skinið í 
gegn.  

Janúar – 
Mars  

Geti virkjað ímyndunarafl sitt til sköpunar. 
Geti unnið saman í hóp. 
Hafi öðlast dýpri skilning á grunnþáttum leiklistar. 
Geti nýtt sér undirstöðuatriði leiklistar í spuna og/eða 
leiksýningu. 
Hafi þjálfast í flutningi á leiktexta fyrir framan aðra. 

Leikritsgerð/sýning (innan 
hóps)  
Sköpun 
Persónusköpun 
Samvinnuæfingar 
Hópavinna 

Efni frá kennara Metið er í gegnum æfingar og leiki hvar 
nemendur eru staddir í leiklist og spuna. Lagt 
er upp úr því að vinna að sama markmiðinu 
og hópar myndaðir. Nemendur eru látnir 
skapa og semja leikrit og stuttmynd þar sem 
að sköpun og áugasvið hvers og eins ætti að 
geta skinið í gegn. Metin er virðing 
einstaklinga til annarra til að vinna vel og 
skemma ekki fyrir öðrum. 

Apríl - júní Geti virkjað ímyndunarafl sitt til sköpunar. 
Geti unnið saman í hóp. 
Hafi öðlast dýpri skilning á grunnþáttum leiklistar. 
Geti nýtt sér undirstöðuatriði leiklistar í spuna og/eða 
leiksýningu. 
Hafi þjálfast í flutningi á leiktexta fyrir framan aðra. 

Stuttmyndargerð/sýning 
(innan hópsins) 
Persónusköpun 
Samvinnuæfingar 
Hópavinna 
Leikir/æfingar 
 

Efni frá kennara  

 


