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Vika  Viðfangsefni Kennsluaðferðir  Verkefni Hæfniviðmið Námsmat  

15.-18. ágúst Valsmiðjur Leiklistaræfingar og 
leikir 

Að búa til leikrit eða 
leika stutt leikrit eftir 
handriti 

Nemandi geti tekið 
virkan þátt í leikrænu 
ferli í hópi og sýnt 
skólasystkinum 
tillitssemi  

Símat 
 

22.-25. ágúst Valsmiðjur Leiklistaræfingar og 
leikir 

Að búa til leikrit eða 
leika stutt leikrit eftir 
handriti 

Nemandi geti tekið 
virkan þátt í leikrænu 
ferli í hópi og sýnt 
skólasystkinum 
tillitssemi  

Símat 
 

28. ágúst - 1. sept. Valsmiðjur  Leiklistaræfingar og 
leikir 

Að búa til leikrit eða 
leika stutt leikrit eftir 
handriti 

Nemandi geti tekið 
virkan þátt í leikrænu 
ferli í hópi og sýnt 
skólasystkinum 
tillitssemi 

Símat 
 

4. – 8. sept. Mosfellsbær Leiklistaræfingar og 
leikir 

Ýmis leiklistarhugtök 
kynnt 
Að setja saman hópa 
lesin saga í kringum 
þemað: búið til verk í 
kringum/uppúr 
þemanu 

Nemandi geti tekið 
virkan þátt í leikrænu 
ferli í hópi og sýnt 
skólasystkinum 
tillitssemi,  
 

Símat 
Metið hvernig gekk að 
setja saman hópa 

11.-15. sept. Mosfellsbær Leiklistaræfingar og 
leikir 

efnið afmarkað enn 
meira, skrifuð saga 

Nemandi geti sett 
saman einfalda 
leikþætti í samstarfi við 

Símat 
Saga sett í möppu 
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jafningja og kennara 
með skýru upphafi, 
miðju og endi 

18.-22. sept. Mosfellsbær Leiklistaræfingar og 
leikir 

munur á sögu og 
handriti, skrifað handrit 
 

Nemandi geti sett 
saman einfalda 
leikþætti í samstarfi við 
jafningja og kennara 
með skýru upphafi, 
miðju og endi 

Símat 
Handrit sett í möppu 

25.-29. sept. Mosfellsbær Leiklistaræfingar og 
leikir 

Leikrit æft, búningum, 
leikmunum og 
hljóðmynd bætt við 

Nemandi geti: 
• tekið virkan 
þátt í leikrænu ferli í 
hópi og sýnt 
skólasystkinum 
tillitssemi,  
• sett saman 
einfalda leikþætti í 
samstarfi við jafningja 
og kennara með skýru 
upphafi, miðju og endi,  
• notað einfalda 
leikmuni og sviðsbúnað 
til að styðja við sköpun 
sína, 

Símat 
Tekið upp á myndband, 
Kennari skráir sína 
upplifun af ferlinu öllu 
Ljósmyndir settar í 
möppu 

2.-6. okt. Jörðin og fólk í ólíkum 
menningarheimum 

Leiklistaræfingar og 
leikir 

Ýmis leiklistarhugtök 
kynnt 

Nemandi geti tekið 
virkan þátt í leikrænu 

Símat 
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Að setja saman hópa 
lesin saga í kringum 
þemað: búið til verk í 
kringum/uppúr 
þemanu 

ferli í hópi og sýnt 
skólasystkinum 
tillitssemi,  
 

Metið hvernig gekk að 
setja saman hópa 

9.-13. okt. Jörðin og fólk í ólíkum 
menningarheimum 

Leiklistaræfingar og 
leikir 

efnið afmarkað enn 
meira, skrifuð saga 

Nemandi geti sett 
saman einfalda 
leikþætti í samstarfi við 
jafningja og kennara 
með skýru upphafi, 
miðju og endi 

Símat 
Saga sett í möppu 

16.-18. okt. Jörðin og fólk í ólíkum 
menningarheimum 

Leiklistaræfingar og 
leikir 

munur á sögu og 
handriti, skrifað handrit 
 

Nemandi geti sett 
saman einfalda 
leikþætti í samstarfi við 
jafningja og kennara 
með skýru upphafi, 
miðju og endi 

Símat 
Handrit sett í möppu 

23.-27. okt. Jörðin og fólk í ólíkum 
menningarheimum 

Leiklistaræfingar og 
leikir 

Leikrit æft, búningum, 
leikmunum og 
hljóðmynd bætt við 

Nemandi geti: 
• tekið virkan 
þátt í leikrænu ferli í 
hópi og sýnt 
skólasystkinum 
tillitssemi,  
• sett saman 
einfalda leikþætti í 
samstarfi við jafningja 

Símat 
Tekið upp á myndband, 
Kennari skráir sína 
upplifun af ferlinu öllu 
Ljósmyndir settar í 
möppu 
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og kennara með skýru 
upphafi, miðju og endi,  
• notað einfalda 
leikmuni og sviðsbúnað 
til að styðja við sköpun 
sína, 

30. okt. – 3. nóv. Trúarbrögð Leiklistaræfingar og 
leikir 

Ýmis leiklistarhugtök 
kynnt 
Að setja saman hópa 
lesin saga í kringum 
þemað: búið til verk í 
kringum/uppúr 
þemanu 

Nemandi geti tekið 
virkan þátt í leikrænu 
ferli í hópi og sýnt 
skólasystkinum 
tillitssemi,  
 

Símat 
Metið hvernig gekk að 
setja saman hópa 

6.-10. nóv. Trúarbrögð Leiklistaræfingar og 
leikir 

efnið afmarkað enn 
meira, skrifuð saga 

Nemandi geti sett 
saman einfalda 
leikþætti í samstarfi við 
jafningja og kennara 
með skýru upphafi, 
miðju og endi 

Símat 
Saga sett í möppu 

13.-17. nóv. Trúarbrögð Leiklistaræfingar og 
leikir 

munur á sögu og 
handriti, skrifað handrit 
 

Nemandi geti sett 
saman einfalda 
leikþætti í samstarfi við 
jafningja og kennara 
með skýru upphafi, 
miðju og endi 

Símat 
Handrit sett í möppu 
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20.-24. nóv. Trúarbrögð Leiklistaræfingar og 
leikir 

Leikrit æft, búningum, 
leikmunum og 
hljóðmynd bætt við 

Nemandi geti: 
• tekið virkan 
þátt í leikrænu ferli í 
hópi og sýnt 
skólasystkinum 
tillitssemi,  
• sett saman 
einfalda leikþætti í 
samstarfi við jafningja 
og kennara með skýru 
upphafi, miðju og endi,  
• notað einfalda 
leikmuni og sviðsbúnað 
til að styðja við sköpun 
sína, 

Símat 
Tekið upp á myndband, 
Kennari skráir sína 
upplifun af ferlinu öllu 
Ljósmyndir settar í 
möppu 

27. nóv.-1. des. Jólavalsmiðjur Leiklistaræfingar og 
leikir 

Að búa til leikrit eða 
leika stutt leikrit eftir 
handriti 

Nemandi geti tekið 
virkan þátt í leikrænu 
ferli í hópi og sýnt 
skólasystkinum 
tillitssemi  

Símat 
 

4.-8. des. Jólavalsmiðjur Leiklistaræfingar og 
leikir 

Að búa til leikrit eða 
leika stutt leikrit eftir 
handriti 

Nemandi geti tekið 
virkan þátt í leikrænu 
ferli í hópi og sýnt 
skólasystkinum 
tillitssemi  

Símat 
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11.-15. des. Jólavalsmiðjur Leiklistaræfingar og 
leikir 

Að búa til leikrit eða 
leika stutt leikrit eftir 
handriti 

Nemandi geti tekið 
virkan þátt í leikrænu 
ferli í hópi og sýnt 
skólasystkinum 
tillitssemi 

Símat 
 

18.-20. des. Jólavalsmiðjur Leiklistaræfingar og 
leikir 

Að búa til leikrit eða 
leika stutt leikrit eftir 
handriti 

Nemandi geti tekið 
virkan þátt í leikrænu 
ferli í hópi og sýnt 
skólasystkinum 
tillitssemi 

Símat 
 

      

      

 


