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Markmið - Hvað ætlum við að læra?

 Að koma fram og taka þátt í leikrænu ferli.

 Að læra stuttan texta og flytja hann á skýran hátt fyrir áhorfendur.

 Að sýna viðeigandi hegðun sem áhorfandi í leikhúsi eða á leiklistarviðburðum í skólanum og sýna skólasystkinum 
okkar tillitssemi.

 Að setja saman einfalda leikþætti í samstarfi við jafningja og kennara með skýru upphafi, miðju og endi.

 Að þjálfast í því að setja sig í spor annarra í leikrænu ferli/hlutverkaleik og taka þátt í viðtali sem ákveðin persóna.

 Að segja frá og lýsa leiknu efni á sviði og/eða í myndmiðlum út frá söguþræði, innihaldi og persónum í verkinu.

 Að nota einfalda leikmuni og sviðsbúnað til að styðja við sköpun sína.

 Að geta notað eifalt form leiklistar.

Námsefni - Hvaða bækur og gögn notum við í náminu?

Ævintýrabækur

Leikrit

Leiki

Spil

Myndbönd

Kennsluaðferðir - Hvernig vinnum við í kennslustundum?

Sjálfstæð skapandi vinnubrögð

Samvinnunám

Námsmat - Hvað og hvernig nám og vinna metin? 

Símat eins og kennaramat/leiðsagnarmat og sjálfsmat
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GF sviðslistir 3. bekkur - Leiklist

 Tekið virkan þátt í leikrænu ferli í hópi og sýnt skólasystkinum tillitssemi. 

 Lært stuttan texta og flutt hann á skýran hátt fyrir áhorfendur. 

 Sýnt viðeigandi hegðun sem áhorfandi í leikhúsi eða á leiklistarviðburðum í skólanum. 

 Sett saman einfalda leikþætti í samstarfi við jafningja og kennara með skýru upphafi, miðju og endi. 

 Sett sig í spor annarra í leikrænu ferli/hlutverkaleik og tekið þátt í viðtali sem ákveðin persóna. 

 Lýst leiknu efni á sviði og/eða í myndmiðlum út frá söguþræði, innihaldi og persónum í verkinu. 

 Notað einfalda leikmuni og sviðsbúnað til að styðja við sköpun sína. 

 Beitt einföldu formi leiklistar. 


