
 

Setbergsskóli 

 

 

Kennsluáætlun 

 

Sviðslistir tímar á viku  

2 

 Kennarar:  Hólmfríður og Ragnheiður Veturinn 2015-2016 

 

Tegund Námsgögn 

Bækur  Leikræn tjáning, kennslubók í leikrænni tjáningu eftir Elvar Loga Hannesson- 

Skinna, námsbók í móðurmáli- Blá kápa 

Ljósrit  Ýmis ljóstit t.d frá Þjóðleikhúsinu,leikrit af Internetinu, samvinnuleikir frá Vöndu 
Sigurgeirsdóttur. 

 

Annað Lýsing 

Kennslu- 
fyrirkomulag 

Söngur á sal er inn í öðrum tímanum og svo fer kennslan fram í formi leikja og 
æfinga að koma fram. 

Athuga að skemmtun á sal er ekki þarna inní en kennsluáætlunin kemur til með að 
breytast þegar æfingar hefjast. 

 

Námsmat Lýsing Vægi 

   

 

 

Vika nr. 

dagar 

Námsefni  - viðfangsefni  

01 

17.-21. ágúst 

SKIPULAGSDAGAR Skipulagsdagar 

02 

24.-28. ág. 

Söngur á sal, 

útileikir 

Skólasetning 

mánud. 24.ágúst 

03 

31.ág.-4. sept. 

Söngur á sal, 

útileikir 

 

04 

7.-11. sept. 

Söngur á sal,  

Minnisleikur (Skinna), segjum skoðun okkar (Skinna) 

Leikrit lesin (af netinu) hópnum skipt í tvennt 

Þri. 8.sept. Dagur 

læsis 

 

05 

14.-18. sept. 

Söngur á sal og samvinnuleikir. 

Minnisleikur (Skinna), segjum skoðun okkar (Skinna) 

Leikrit lesin (af netinu) hópnum skipt í tvennt 

mi. 16. Dagur ísl. 

náttúru 

Námsefniskynningar 

06 

21.-25. sept. 

Söngur á sal. Leikrit lesin (af netinu) hópnum skipt í tvennt 

og unnið áfram með leikritin. 

segjum skoðun okkar (Skinna) framsögn 

Samræmd próf 7.b 

Fi. Og fö.24.-25.sept. 



07 

28.sept.-2.okt. 

Söngur á sal. Leikrit lesin (af netinu) hópnum skipt í tvennt 

og unnið áfram með leikritin. 

segjum skoðun okkar (Skinna) framsögn 

Skipulagsdagur 

mán.28. sept. 

08 

5.-9. okt. 

Söngur á sal. 

Framsögn: æfa blæbrigði. 

Leikir: Traust lestin, spegillinn og fleiri leikir. 

 Alþjóðadagur 

kennara 5.okt. 

Foreldradagur þri.6.. 

okt. 

09 

12.-16. okt. 

Söngur á sal. 
Framsögn: æfa tungubrjóta. 
Leikir:  Frjósa leikir, setja upp ákv. aðstæður og segja frá. 

 

10 

19.-23. okt. 

Söngur á sal. 

Leikir: samvinnuleikir frá Vöndu Sig. 

Vetrarfrí mán.og þri. 

19.-20. okt. 

11 

26. okt.- 30.okt. 

Söngur á sal. 

Leiklestur helst vinaleikrit. 
 

12 

2.-6. nóv. 

Söngur á sal. 
Æfa og leika vinaleikrit. 

Vinavika 

7.bekkur á Reyki 

8.nóv. sun. 

Baráttudagur gegn 

einelti 

 

13 

9.-13. nóv. 

Söngur á sal. 
Framsögn: brandarar. 
Tamsey leikurinn og fleiri látbragðsleikir. 

 

14 

16.-20. nóv. 

Framsögn: ljóð erftir Jónas Hallgrímsson. 
 

Dagur ísl. tungu 

mán.16.nóv. 

Skipulagsdagur fö. 

20.nóv. 

15 

23.-27. nóv. 

Söngur á sal. 

Framsögn: brandarar. 

Leika brandara. 

 

16 

30.nóv..-4. des. 

Söngur á sal. 

Samlestur á jólaleikriti. 

Fullveldisdagur þri. 

1.des. 

17 

7.-11. des. 

Söngur á sal. 

Samlestur og leikið jólaleikrit. 

 

18 

14.-18. des. 

Leikir tengdir jólunum. Föstud. 18. des. Litlu 

jólin 

 

Vorönn 

01 

4.-8. janúar 

Söngur á sal. 

Framsögn: miðaræður 

Dansleikir í salnum. 

Skipulagsdagur 

mán. 4.jan. 

02 

11.-15. janúar 

Söngur á sal. 
Framsögn: leiklestur og unnið með það. 

 



03 

18.-22. janúar 

Söngur á sal. 

Framsögn: koma með eitthvað að heiman og segja frá því. 

Símon segir og kyrrmynda æfingar. 

 

04 

25.-29. jan. 

Söngur á sal. 

Framsögn: æfingar með blæbrygði. 

Samvinnuleikir. 

 

05 

1.-5. feb. 

Söngur á sal. 

Framsögn: finna auglýsingu heima og lesa með 

blæbrygðum. 

Leika auglýsingar. 

Foreldradagur 

þri.2.feb. 

06 

8.-12. feb. 

Söngur á sal. 

Dansleikir, t.d. jenka 

Bollu-, sprengi-og 

öskudagur 8.-10. 

07 

15.-19. feb. 

Söngur á sal. 
Framsögn: segja stutt frá sjálfum sér. 
Leikir: vélin (bls. 34 í bók Elvars) 

 

08 

22.-26.feb. 

Leikir: vélin áframhald. Skipulagsd. 

mi.24.feb. Vetrarfrí 

fi.og fö. 25.-26.feb. 

09 

29.feb.-4. mars 

Söngur á sal. 

Spunaverkefni t.d. skrímslið (sjá bls. 65 í Elvars bók) 

Hlaupársdagur mán. 

29.feb. 

10 

7.-11. mars 

Söngur á sal. 

Leikir: einstaklingsspunar (sjá bls. 48 í Elvars bók) 

 

11 

14.-18. mars 

Söngur á sal. 

Skipta í hópa og fara í þrautakóng. 

 

12 

21.-25. mars 

PÁSKAFRÍ Páskaleyfi 

13 

28.mars.-1. apríl 

Söngur á sal. 

Framsögn:  ljóð að eigin vali. 

Kyrrmyndaleikir t.d allir í hring og snúa baki.  Stjórnandi 

klappar og allir snúa sér við og frjósa og líka Dimmalimm. 

 

Páskaleyfi 2.í 

páskum mán. 

28.mars 

 

15 

4.-8. apríl 

Söngur á sal. 

Framsögn: tungubrjótar 

Leikur: pokinn (sjá bls. 22 í Elvars bók). 

 

 

16 

11.-15. apríl 

Leikir: vélin. Fi.14.þemadagur 

Fö.15. skertur 

þemadagur 

17 

18.-22. apríl 

Söngur á sal. 

Skipta í hópa og finna stutt leikrit. Hópar skipta í hlutverk 

og byrja að æfa. 

Sumard. fyrsti 21.ap 

18 

25. apríl- 29.apríl 

Söngur á sal. 

Áframhald með æfingar á leikritum. 

 



19 

2.-6. maí 

Söngur á sal. 

Sýna leikritin og nota búninga. 

Uppst.da. fi.5.maí 

20 

9.-13. maí 

Prófavika reynum að skella inn stuttum leikjum inn á milli. Námsmatsdagur 

fö.13.maí 

21 

16.-20. maí 

Söngur á sal. 

Rifja upp leiki og æfingar síðan í vetur. 

Mán.16.annar í 

hvítasunnu 

Þri. 17. 

skipulagsdagur 

22 

23.-27. maí 

Söngur á sal. 

Rifja upp leiki og æfingar síðan í vetur. 

 

23 

30.maí.-3. júní 

Söngur á sal. 

Rifja upp leiki og æfingar síðan í vetur. 

 

24 

6.-10.júní 

 6.-7. Skertir 

vordagar 

Skólaslit mi.8. júní 

Skipulagsdagur 9.-

10. frágangur 

25 

13.júní 

 Skipulagsdagur 

13.júní frágangur 

 

Kennsluáætlun er sett fram með fyrirvara um breytingar.  
 

 

 

 

 

 

 

 


