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Námsgrein: Leiklist í 2.bekk 

 

Vikustundir: 1 Kennari: Unnur Edda Björnsdóttir Samstarfsfólk:  

 

Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
  Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

Ágúst - 
september 

Geti beitt sköpunargleði sinni í gegnum leik. 
 
Geti tileinkað sér þær reglur sem gilda þegar 
margir þurfa að tjá sig í einu. 
 

Samskiptaæfingar  
Leikir 
Umræður 

Efni frá kennara Meta hvernig nemendur rækta samskiptahæfni 
í gegnum æfingar og umræður í tímum. Einnig 
er metin þátttaka nemenda í æfingum/leikjum. 

Október - 
desember 

Geti tileinkað sér þær reglur sem gilda þegar 
margir þurfa að tjá sig í einu.  

Geti nýtt frásagnarhæfileika sína frammi fyrir hópi 
fólks.  

Geti sýnt stutta leikþætti frammi fyrir áhorfendum. 

Geti unnið saman í hóp. 

Hópavinna 
Leikir 
Umræður 
Spunasýning 
Sköpun 

Efni frá kennara Meta hvernig nemendur rækta 
samskiptahæfni í gegnum æfingar og 
umræður í tímum. Einnig er metin þátttaka 
nemenda í æfingum/leikjum. Tekið er mið á 
hvernig nemendur koma fram í hlutverki sínu í 
leikriti sem eingöngu er sýnt innan hópsins.  

Janúar - 
Mars 

Geti tileinkað sér þær reglur sem gilda þegar 
margir þurfa að tjá sig í einu.  

Geti nýtt frásagnarhæfileika sína frammi fyrir hópi 
fólks.  

Geti sýnt stutta leikþætti frammi fyrir áhorfendum. 

Geti unnið saman í hóp. 

Hópavinna 
Samvinnu æfingar 
Umræður 
Spuni  
Sköpun 
 
 

Efni frá kennara Meta hvernig nemendur rækta 
samskiptahæfni í gegnum æfingar og 
umræður í tímum. Einnig er metin þátttaka 
nemenda í æfingum/leikjum. Tekið er mið á 
hvernig nemendur koma fram í hlutverki sínu í 
leikriti sem eingöngu er sýnt innan hópsins. 

Mars-Júní Geti tileinkað sér þær reglur sem gilda þegar 
margir þurfa að tjá sig í einu.  

Geti nýtt frásagnarhæfileika sína frammi fyrir hópi 
fólks.  

Geti sýnt stutta leikþætti frammi fyrir áhorfendum. 

Geti unnið saman í hóp. 

Hópavinna 
Samvinnu æfingar 
Umræður 
Spuni 
Sköpun 

Efni frá kennara Meta hvernig nemendur rækta 
samskiptahæfni í gegnum æfingar og 
umræður í tímum. Einnig er metin þátttaka 
nemenda í æfingum/leikjum. Tekið er mið á 
hvernig nemendur koma fram í hlutverki sínu í 
leikriti sem eingöngu er sýnt innan hópsins. 
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Niðurstöður úr einstökum þáttum námsmatsins eru birtar á mentor.is undir námsmat. 

 
Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun. 

 

 


