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 Tjáning
 

 

Tímar á viku: 3 

 

Kennsluaðferðir og skipulag. 
 

Leiðir:  

Nemendur eru í listasmiðju-Tjáningu sex vikur í röð, tvisvari í viku bæði á haust og vorönn. 

Innlagnir, sýnikennsla, verklegar æfingar, einstaklingsvinna, samvinna, kennslumyndbönd og sköpun. 

  

  

Hæfniviðmið     Viðfangsefni       Námsefni Námsmat 

Nemandi getur:  
- Komið fram og kynnt sig 

og verkefni fyrir 
samnemendum sínum. 

- Tekið þátt í leikjum og 
hópavinnu. 

- Tjáð sig bæði í gegnum 
myndbönd og ljósmyndir 

- tjáð sig á einfaldan hátt 
um viðfangsefni sitt og 
talað um eigin verk, 

- Leiklistaræfingar 
- Traustæfingar 
- Æfingar sem þjálfa 

framkomu 

- Ljósmyndun 

- Myndbandagerð 

- Stuttmyndagerð 

- Vinna í I-movie 

 

- Innlagnir 
- Kennslumyndbönd af Youtube og 
MMS 
- Efni af vefnum 

Símat: 
- verkefni 
- hegðun  
- viðhorf  
- vinnusemi  
- samvinna 
- samskipti   
- sköpun  
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- sýnt góð vinnubrögð og 
umgengni 

 

 

Grunnþættir menntunar. 
 

 
  

Grunnþáttur Áhersluþættir grunnþátta menntunar 

Læsi: - velur með leiðsögn verkefni sem henta hverju sinni,  
- velur og notar á réttan hátt áhöld og tæki sem henta viðfangsefnum hverjum sinni,  
- rökstyður val á leiðum í vinnuferli,  
- Kynir og tjáir sig um verkefni sín og notar hugtök sem tengjast viðfangsefninu,  
 

Sjálfbærni: - tekur ábyrgð á sjálfum sér og sínum verkefnum 
- sækir efnivið í nærumhverfi til að vinna úr,  
- gengur af virðingu og ábyrgð um vinnusvæði sitt 
 

Heilbrigði og velferð: - beitir réttri líkamsstöðu,  
- beitir áhöldum og tækjum greinanna á ábyrgan og réttan hátt,  
- sýnir frumkvæði, vinnur sjálfstætt og í hóp, tekur þátt í samvinnuverkefni,  
- fær tækifæri til að vinna út frá styrkleikum,  

Lýðræði og mannréttindi: - velur verkefni við hæfi og aðlagar að sínu áhugasviði,  
- vinnur sjálfstætt eftir vinnuferli, frá hugmynd til lokaafurðar,  



Námsáætlun           5. bekkur                       

 

 

- kemur fram við aðra af virðingu og ábyrgð,  

Jafnrétti: - fer eftir reglum og vinnur með jafnrétti að leiðarljósi,  
- tekur tillit til skoðana annarra,  

Sköpun: - þróar og vinnur með eigin hugmyndir, greinir og leitar lausna,  
- nýtir aðferðir og tækni á fjölbreyttan og skapandi hátt,  
- notar ímyndunarafl, frumkvæði og hæfileika til að skapa afurð.  

 

 

 
  

  

   

  

 


