
Sviðslistir 1.bekk 2021-2022

● Nemandi getur sett saman einfalda leikþætti í samstarfi við jafningja og kennara, með skýru upphafi, miðju og endi
● Nemandi getur notað einfalda leikmuni og sviðsbúnað til að styðja við sköpun sína
● Nemandi getur lært stuttan texta og flutt hann á skýran hátt fyrir áhorfendur
● Nemandi getur sýnt viðeigandi hegðun sem áhorfandi á leiklistarviðburðum í skólanum
● Nemandi getur unnið í hóp og tekið tillit til annarra

Lýsing á námi og kennslu námsgreinarinnar
Námsgrein er útfærð hér í samræmi við áherslur innan skóla og kynnt nánar síðar í kennsluáætlunum.
Tímafjöldi: 1 tímar (40 mín. kennslustund á viku að jafnaði yfir heilt skólaár).

i. Viðfangsefni í náminu
Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru:

● Þroska persónulega tjáningu og smekk og takast á við ný verkefni á skapandi hátt
ii. Námsgögn og kennsluefni

Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og nemandi þarf að nýta sér við námið eru:
● Ævintýri og sögur
● Leiklistarkista yngstastigs - Höfundur: Kristín Ísabella Karlsdóttir

iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun
Í meginatriðum fer námið og kennslan í skóla og heima (utan skóla) fram á eftirfarandi hátt:

● Unnið að uppsetningu leiksýninga / viðburðar á sal skólans
Í náminu er eftirfarandi námsaðlögun beitt til að styðja við nemendur að læra út frá eigin forsendum og að námið komi þeim að sem mestu gagni:

● Hver og einn fer á sínum hraða og getu, stuðningur við þá sem það þurfa
iv. Námsmat og námsmatsaðlögun

Aðferðir og vinnubrögð sem liggja til grundvallar námsmatinu í námsgreininni eru eftirfarandi
● Nemendum veittur stuðningur og örvandi leiðbeiningar í skapandi starfi eftir getu hvers og eins
● Leiðsagnarmat

Tafla 1: Fyrsti bekkur, fyrsti tími



Nemendur Tími

Kveikja og

upphitun
Ég heiti kynnast með  leikjum og upphitun 15 mín*

Verkefni
Frost og kyrrmyndir taka þátt í stoppdans og læra

hugtökin frost og kyrrmyndir

20 mín*

Samantekt Ræðum hvað við

lærðum í dag

taka  átt í samræðum um frost og

kyrrmyndir

5 mín*

· Hæfniviðmið: beita einföldu formi leiklistar (kyrrmyndum)

Kennsluáætlun fyrir 1.bekk  - Fyrsti tími
Hæfniviðmið: Nemendur skilja hugtakið kyrrmynd og hvað felst í einföldu formi leiklistar



Ég heiti
Tilvalið er að byrja á nafnaleikjum því eflaust þurfa ákveðnir kennarar að læra nöfn nemenda og sömuleiðis þurfa nemendur að læra nöfn

samnemenda sinna. Nafn og hreyfing er tilvalinn leikur fyrir yngstu börnin. Börnin byrja á því að segja nafnið sitt og velja síðan hreyfingu með.

Hreyfingin getur verið að hoppa, veifa höndum eða að gretta, sig svo fátt eitt sé nefnt. Allir standa saman í hring og koll af kolli segja nemendur

nöfn sín og gera hreyfingu. Þegar fyrsti er búinn að segja nafnið sitt og gera hreyfinguna með taka hinir við og endurtaka nafnið og hreyfinguna.

Frjósa og kyrrmyndir

Frjósa eða kyrrmynd eru leiklistarhugtök sem mikilvægt er að kynna börnum fyrir sem fyrst. Í gegnum Frjósa og kyrrmyndir getum við eflt

hlustun nemenda og líkamstjáningu þeirra. Flest þekkjum við stoppdans sem er í rauninni ekkert annað en hlustunaræfing og tilvalin upphitun.

Til þess að æfa Frjósa og kyrrmyndir getur verið gott að leyfa nemendum að ímynda sér að þau séu á dansleik. Kennari ræður hvort hann vill

n ýta sér stoppdans til þess að kynna og kenna hugtökin frjósa og kyrrmyndir en annars getur kennari einnig beðið nemendur um dansa frjálst

þar til hann kallar „Frjósa“ þar sem allir þurfa að frjósa þar til kennari klappar saman lófunum og dansleikurinn byrjar að nýju.

Önnur útfærsla er að fara í eltingarleik. Þá fara nemendur í venjulegan eltingarleik þar til kennari kallar inn „Frjósa“ þá verða allir leikmenn að

frjósa. Kennari klappar síðan aftur lófunum til þess að hefja leikinn að nýju.

Samantekt:
Ræðum um það sem við lærðum í dag. Hvað gerist ef kennarinn kallar frjósa?  Hvað eru kyrrmyndir? Var gaman að prófa leiklist?



Tafla 2: Fyrsti bekkur, annar tími

Nemendur Tími

Kveikja Mörgæs kynnast nýjum leik og taka þátt 10 mín*

Upphitun Hlustunar

æfingar

taka  þátt í hlustun þar sem fjölbreytt

fyrirmæli eru gefin

5 mín *

Verkefni Já, gerum það taka virkan þátt og taka tillögum

samnemenda fagnandi

20 mín*

Samantekt Hvað gerðum

við í dag?

ræðum æfingar dagsins og hvað þau

lærðu

5 mín*

· Hæfniviðmið: Sýnt viðeigandi hegðun sem áhorfandi í leikhúsi eða á leiklistarviðburðum í skólanum



Kennsluáætlun fyrir 1.bekk – Annar tími
Hæfniviðmið: Nemendur taka þátt í leikjum og æfingum

Gögn: stólar fyrir nemendur

Mörgæs
Hitum upp huga og líkama með smá mörgæsaleik. Kennari tekur fram stóla fyrir nemendur og dreifir þeim um rýmið. Því næst biður kennari um

einn sjálfboðaliða til þess að vera mörgæsin og fær hann til þess að standa langt frá sínum stól. Mörgæsin þarf að sjálfsögðu að labba eins og

mörgæs. Nú þurfa samnemendur að passa að mörgæsin komist ekki í stól, það gera þau með því að skipta sjálf um sæti. Þegar mörgæsin hefur

náð sæti velur kennarinn nýjan nemanda til að leika mörgæsina.

Hægt er að þyngja leikinn með því að bæta við þagnarskyldu. Þá reyna nemendur að halda hljóðum í lágmarki og þurfa að nota látbragð til þess

að tjá sig við samnemendur.

Hlustunar æfingar
Hlustun í leiklist er mjög mikilvæg. Án hlustunnar yrðu leikrit ef til vill ekki til. Í þessari æfingu reynum við að virkja hlustun nemenda og setjum

það í skemmtilegan leik. Kennari lætur nemendur labba um rýmið. Gott getur verið að gefa nemendum einföld fyrirmæli til að fara eftir til

dæmis : „Ímyndið ykkur að þið séuð að labba í leðju“. Þetta gefur nemendum tækifæri til þess að líkamna sig öðruvísi, virkjar ímyndunarafl og

gefur æfingunum meira dýpt. Kennari biður nemendur um að ganga um rýmið og kallar inn á milli fram það sem nemendur eiga að gera. Til að



byrja með getur verið gott að kalla „hoppa“, „frjósa“, „setjast“. Þegar nemendur hafa sem dæmi hoppað bíða þeir þar til kennari segir „ganga“

og þar með hefst ganga nemenda þar til næsta skipun kennara er kölluð.

Einnig er hægt að nota umferðarljósin í þessari æfingu með því að segja rautt þegar nemendur eiga að frjósa, grænt þegar nemendur eiga að

ganga og gult þegar nemendur eiga að hoppa. Með þeirri nálgun á sömu æfingu reynum við á minni barna þar sem litunum fylgja gjörðir sem

nemendur þurfa að muna.

Já, gerum það
Já, gerum það, er skemmtileg leið til þess að hita upp líkama og huga. Nemendur standa saman í hring. Kennarinn byrjar og segir t.d eigum við

að hoppa? Þá verða hinir í hringnum að segja „já, gerum það“ og byrja síðan að hoppa. Þá strax tekur næsti við á meðan allir hoppa og segjir

„eigum við að setjast“ þá segja hinir „já, gerum það“ þannig gengur leikurinn allan hringinn og jafnvel í nokkra hringi.

Æfingin býður upp á að hugmyndum nemenda verði fagnað, þannig hvetjum við nemendur til þess að taka þátt. Æfingin getur einnig verið mjög

líkamleg með fjölbreyttum hugmyndum nemenda um gjörðir svo sem, hoppa, synda, armbeygjur eða fara í splitt, svo fátt eitt sé nefn.

Hvað gerðum við í dag
Ræðum um það sem við lærðum í dag.



Tafla 3: Fyrsti bekkur, þriðji tími

Nemendur Tími

Kveikja Hvað er að setja sig

í spor annara?

ræða saman um hvað það þýðir að setja

sig í spor annara

5 mín*

Upphitun Það sem við eigum

sameiginlegt

taka virkan þátt í að kynnast hvert

öðru.

10 mín *

Verkefni Sagan um Adelu velta fyrir sér hvernig Adelu líður í

gegnum söguna

20 mín*

Samantekt Hvernig líður okkur? ræðum hvernig við getum hjálpað

hvert öðru

5 mín*

· Hæfniviðmið: Að setja sig í spor annara



Kennsluáætlun fyrir 1.bekk  - Þriðji tími
Hæfniviðmið: Nemendur skilja hvað felst í því að setja sig í spor annara

Gögn: Sagan af Adelu

Að setja sig í spor annara
Hvað er að setja sig í spor annara? Flestir nemendur í fyrsta bekk  geta ekki útskýrt hvað það er að setja sig í spor annara. Með þessum tíma

viljum við bæði útskýra fyrir nemendum hvað það er að setja sig í spor annara á sama tíma og við viljum efla þau til þess að skilja tilfinningar

sínar og annara. Með því að læra að lesa í líkamsbeitingu annara geta nemendur betur skilið hvernig samnemendum þeirra líður án þess að nota

orð.

Það sem við eigum sameiginlegt
Þessi upphitun er frábær leið til þess að þétta hópinn. Æfingin fer þannig fram að nemendur og kennari standa saman í hring. Fyrst byrjar

kennarinn á að segja eitthvað sem hann telur að fleiri gætu átt sameiginlegt. Dæmi: Ég elska gæludýrin mín. Þá eiga þeir sem elska líka dýrin sín

að standa fyrir aftann  þann sem sagði „Ég elska gæludýrin mín“. Einnig er hægt að fá nemendur til þess að knúsast eða klappa í stað þess að

standa fyrir aftann þann sem segir setninguna.

Svona gengur leikurinn allan hringinn, þannig að allir fá að segja og sjá hvað þau eiga sameiginlegt með bekkjarsystkinum sínum. Að lokum er víst

að nemendur hafa lært ýmislegt um hvort annað, auk þess að hafa reynt sig í að tala fyrir framan samnemendur og sýnt hvort öðru tillitssemi.



Sagan um Adelu
Nú er komið að því að lesa saman söguna um hana Adelu sem á ekki sjö dagana sæla eins og er. Í gegnum söguna þarf sögumaður/kennarinn að

stoppa og spyrja nemendur hvernig ætli Adelu líði.

Hvernig líður okkur?
Í lok tímans er mikilvægt að ræða það hvað tilfinningar geta verið flóknar, skemmtilegar og margslungnar. Stundum líður manni illa og maður veit

ekki af hverju og það er allt í lagi. Við þurfum alltaf að sína hvort öðru tillitssemi af því við vitum ekki alltaf hvernig þeim líður. Þess vegna eigum

við alltaf að vera góð við hvort annað.

Adela

Adela er 7 ára stelpa sem á heima með mömmu sinni. Mamma hennar er voðalega góð mamma og les fyrir Adelu á hverju kvöldi fyrir háttinn. Adela er að
byrja í nýjum skóla á morgun. Adela sofnar venjulega mjög auðveldlega þegar mamma er búin að lesa en þetta kvöld lá hún lengi upp í rúmi og hugsaði um

það hvernig fyrsti skóladagurinn yrði.

Hvernig ætli Adelu líði?

Nú er stóri dagurinn upp runninn, fyrsti skóladagurinn. Adela gengur hratt í átt að skólanum. Hún er með fiðring í maganum og bros á vör. Hún stoppar við
skólalóðina og horfir á alla krakkana sem eru að fara inn í skólann. Adela dregur djúpt andan og valhoppar inn í skóla.

Hvernig líður Adelu? Hvað er það sem fær okkur til þess að halda það?



Þegar skólinn var búinn var Adela síðust út. Hún dróg skólatöskuna með gólfinu og niður stigan. Hún labbaði alla leiðina heim með höfuðið lútið. Hún horfði
bara á skónna sína alla leiðina heim.

Hvernig gæti Adelu liðið? Af hverju? Hvað gæti hafa komið fyrir?

Þegar Adela var komin heim tók mamma hennar á móti henni með bros á vör. Hún knúsaði Adelu og spurði hana hvernig fyrsti skóladagurinn var. Adela fór
bara að gráta. Henni leið ekki vel. Krakkarnir í skólanum gerðu nefnilega bara grín af henni. Hún var alein í frímínútum og enginn vildi leika við hana. Mamma

Adelu brá og vildi alls ekki að Adelu liði illa. Mamma Adelu hringdi í skólann og sagði umsjónarkennarann hennar Adelu alla söguna.

Hvernig ætli mömmu Adelu hafi liðið?

Næsta dag, gekk mamma hennar Adelu með henni að skólalóðinni. Hún hughreysti Adelu og sagði henni að hafa ekki áhyggjur. Hún ætti bara að einbeita sér
að góðu hlutunum í kringum sig. Adela reyndi að brosa og gekk af stað inn í skólann. Adela settist í sætið sitt og beið eftir því að kennsla myndi byrja. Inn í
stofuna gekk umsjónarkennarinn og skólastjórinn. Skólastjórinn talaði yfir allan bekkinn um það hvað það er mikilvægt að vera kurteis og vingjarnlegur við

allt og alla. Það væri jú hluti af skólareglunum að allir ættu að fá að vera með og einelti væri ekki í boði.

Þegar það kom að frímínútum komu þeir sem voru vondir við Adelu í gær og báðust afsökunar. Þau spurðu hvort að Adela vildi ekki vera með í einakrónu.
Það vildi Adela svo sannarlega og hljóp af stað í för með nýju vinum sínum.

Hvernig líður Adelu núna? Hvernig vitum við hvernig Adelu líður? Hvernig myndi ykkur líða ef að þið væruð Adela?



Tafla 4: Fyrsti bekkur, fjórði tími

Nemendur Tími

Kveikja Hvaða tilfinningar

þekkjum við?

nefna fjöldan allan af tilfinningum sem þeir

þekkja

5 mín*

Upphitun Já, gerum það taka virkan þátt og koma með hugmyndir að

gjörðum í leik

10 mín *

Verkefni Kynning trúðsins

Tilfinninga-Partý

fá smjörþef af tækni trúðsins

Spegla og rannsaka tilfinningar og látbragð

20 mín*

Samantekt Erfitt eða auðvelt? ræða hvaða tilfinningar er auðvelt eða erfitt

að leika

5 mín*

· Hæfniviðmið: Að taka virkan þátt í leikrænu ferli og sýnt skólasystkinum sínum tillitssemi.



Kennsluáætlun fyrir 1.bekk  - Fjórði tími
Hæfniviðmið: Tekið virkan þátt í leikrænu ferli og sýnt skólasystkinum sínum tillitssemi.

Hvaða tilfinningar þekkjum við?
Ræðum mismunandi tilfinningar og hvernig þær geta haft áhrif á okkur.

Já, gerum það
Sjá blaðsíðu 18

Kynning trúðsins
Tækni trúðsins reynir á látbragð. Hér getur verið gaman að kynna nemendur fyrir trúðnum. Tilvalið er að kennari taki sér trúðanef, biðji
nemendur um að vera áhorfendur og snýr bak í nemendur. Því næst setur kennari upp trúðarnef og snýr sér við nú í hlutverki trúðs.

Tækni trúðsins er einföld, gullkorn sem gott er að hafa í huga eru:

- Trúðar tala helst ekki, en hlægja, gráta, öskra og bulla.

- Trúðar eiga sér sérkennilegt göngulega

- Trúðar gera iðulega allt þrisvar sinnum.

- Trúðar miðla tilfinningum með andlits-og líkamsbeitingu.

Til þess að æfa nemendur fyrir notkun trúðanefs getur verið gott að hoppa yfir í tilfinninga-partý þar sem nemendur læra að líkamna tilfinningar.



Tilfinninga-Partý
Kennari biður nemendur um að ímynda sér að það sé hurð í miðri stofunni. Öðrum megin við hurðina eru þau saman í hóp og hinumegin er

afmælisveisla. Eitt og eitt eiga þau að koma inn um ímynduðu hurðina og inn í afmælisveisluna. Gott getur verið að byrja á því að hafa einn

nemandann inni sem afmælisbarnið og fyrsti gesturinn sem kemur inn er kennarinn. Kennarinn getur valið að koma inn í afmælið glaður, sár,

spenntur eða hræddur svo fátt eitt sé nefnt. Afmælisbarnið og þeir sem eru inni í veislunni verða þá að herma eftir tilfinningu þess sem kemur

inn. Þannig koma allir nemendur inn koll af kolli allir með einhverja tilfinningu sem þeir geta túlkað með líkama og/eða rödd.

Æfingin er þannig í raun tvíþætt, fyrst þurfa nemendur að ákvarða tilfinningu og líkamna hana og í öðru lagi þurfa þau að spegla þá hegðun sem

kemur næst inn með næsta nemanda. Verkefnið vinnur þannig að radd og líkamstjáningu nemenda á sama tíma og það eflir hlustun þeirra og

birtingarmyndir tilfinninga.

Erfitt eða auðvelt?
Ræðum um æfingar dagsins. Var einhver tilfinning erfiðari en önnur? Hvaða tilfinning fannst ykkur skemmtilegust?



Tafla 5: Fyrsti bekkur, fimmti tími

Nemendur Tími

Kveikja Hvað er látbragð ræða hvað látbragð er 5 mín*

Upphitun Dýrin okkar nota látbragð til þess að leika dýr 10 mín *

Verkefni Trúðurinn minn prófa trúða tækni 20 mín*

Samantekt Látbragði í daglegu lífi ræða hvaða látbragða þau notum í daglegu lífi 5 mín*

· Hæfniviðmið: Að taka virkan þátt og beitt einföldum aðferðum leiklistar: Látbragð



Kennsluáætlun fyrir 1.bekk  - Fimmti tími
Hæfniviðmið: Nemendur taka virkan þátt og kynnast látbragði í leiklist.

Gögn: Dýrin okkar (blátt umslag), Látbragð (gult umslag), trúðanef.

Hvað er látbragð?

Hér er gott að tala um orðið látbragð og skerpa á skilningi barna á látbragði. Til þess að skilja betur undirstöðu látbragðs er gott að henda sér

beint í djúpu laugina og biðja nemendur um að ganga um rýmið eins og tröll. Þegar nemendur byrja að þramma um rýmið getum við bent þeim

á að það sem þau eru að gera með líkamanum er látbragð. Látbragð er neflinlega tjáning í gegnum líkamann.

Dýrin okkar

Í verkfærakistunni finnur þú blátt umslag sem á stendur Dýrin okkar. Leyfðu nemendum að koma upp og draga spil, eitt og eitt í einu.

Nemandinn sem dregur segir samnemendum sínum hvaða dýr kom upp og biður þau um að leika dýrið. Hér nota nemendur látbragð og jafnvel

hljóð. Einnig er hægt að fá þá sem drógu miðan til þess að leika dýrið sjálf og leyfa áhorefnum að giska á hvaða dýr er verið að leika.

Trúðurinn minn

Nemendur fá að spreyta sig í trúðatækni. Tilvalið er að raða stólum fyrir nemendur sem taka á sig hlutverk áhorfenda og fá einn og einn

nemanda upp á svið í einu. Nemendur snúa baki í áhorfendur og setja upp trúðarnef. Kennari biður trúðinn um að velja sér einkennilegt



göngulag og labba þrisvar sinnum fram og til bara, frá sér og til áhorfenda. Þegar trúðurinn hefur lokið ferðalagi sínu hneigir hann sig og snýr

baki á áhorfendur á meðan hann tekur af sér nefið.

Svona má leyfa nemendum að koma upp koll af kolli.

Látbragð í daglegu lífi

Áður en tíma er lokið getur verið gott að setjast niður og ræða um verkefni dagsins og það látbragð sem við notum í daglegu lífi. Hvaða

látbragð notum við daglega?



Tafla 6: Fyrsti bekkur, sjötti tími

Nemendur Tími

Kveikja Hvað er ímyndunarafl ræða um ímyndunaraflið 10 mín*

Upphitun Þetta er ekki sleif leyfa ímyndunaraflinu að njóta sín 5 mín *

Verkefni Spunasamtal æfa grunn sinn í spuna 20 mín*

Samantekt Urðu til lítil leikrit? ræða um spunasamtöl 5 mín*

· Hæfniviðmið: Að beita einföldum aðferðum leiklistar: Spuni



Kennsluáætlun fyrir 1.bekk  - Sjötti tími
Hæfniviðmið: Nemendur læta um spuna og hvað felst í þeirri notkun leiklistar.

Hvað er ímyndunarafl
Ræðum um hvað ímyndunarafl er og hvað við þekkjum um ímyndunaraflið.

Þetta er ekki sleif
Nú er lag að virkja ímyndunarafl okkar með æfingunni þetta er ekki sleif. Nemendur standa saman í hring. Sá sem byrjar heldur á sleif og segir

t.d „þetta er ekki sleif þetta er sleikjó“. Næsti tekur við sleifinni og segir „þetta er ekki sleif þetta er hárgreiða“. Svona gengur sleifin allan

hringinn. Þessi æfing virkjar ímyndunarafl nemenda á sama tíma og við kynnum þeim fyrir möguleikum leiklistar, þar sem allt er hægt og sleif

getur verið galdrasproti, kennari verið ungabarn, nemendur kóngar og drottingar og gluggatjöldin ógurlegur hellir.



Spunasamtal
Oft eiga ungir nemendur erfitt með að skilja hvað spuni er, þá er spunasamtal frábært leið til þess að kynnast spuna. Áður en hafist er handa

getur verið gott að minna nemendur á að vera kurteis og vingjarnleg hvort við annað með spurningum sínum. Með yngstu börnunum er gott að

stilla upp stólum líkt og fyrir sýningu og fá einn og einn nemanda upp á svið í spuna samtal við kennara.

Dæmi 1

Kennari: „Borðarðir þú kökuna mína í gær?“   Nemandi: „Já“

Dæmi 2

Nemandi: „Ert þú í sokkunum mínum?“ Kennari:“ Já mér fannst þeir svo flottir“

Kennari og nemandi skiptast þannig á að spyrja hvort annað spurninga. Sá sem svarar spurningunni verður að svara henni játandi eða finna leiðir

til þess að komast fram hjá því án þess að segja nei.

Urðu til lítil leikrit?
Í lok tímans er æskilegt að setjast niður og ræða hvað við lærðum í dag. Í spuna tökum við tillögum fagnandi og segjum já, aldrei
nei. Þannig verða til skemmtilegar sögur eða jafnvel leikrit.


