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VIKA ÁÆTLUN   

 Framsögn Sviðslist  Hugleiðsla,slökun og yoga 

1. 

 

 

Framkomuþjálfun. Hvað þarf 

að kunna þegar komið er í púlt, 

komið er fram eða lesið fyrir 

aðra? Þessi atriði rædd. Nemendur 

æfa sig að koma upp og segja 

nafnið sitt. 

Kyrrmyndir: 

Nemendur búa 

til kyrrmyndir. 

Skólanudd og slökun þar sem slakað er á 

öllum líkamspörtum  

og öndunin æfð. 

2. 

 

 

Rætt um líkamsstöðu  

hvernig á að standa í púlti: 

nemendur segja frá hvað 

þeim finnst gaman að 

gera.X 

 Betsy the Banana | A Cosmic Kids 
 Yoga Adventure!  
https://www.youtube.com/watch?v=40SZl84Lr7A  
Tími: 11:42   

 

3. 

 

         

Hvernig notum við talfærin 

og raddstyrk í púlti. 

Nemendrur segja frá 

uppáhaldsleikfangi eða dýr. 

Seinna skiptið fjölskyldan 

mín. 

Draga myndir úr 

orðasjóði og 

leika hinir eiga 

að reyna að giska 

á hvað er verið 

að leika. 

 

Hugarfrelsi bls. 42-44 og verkefni  

 

 Skóla nudd X 

 

 

4. 

 

         

Að segja frá í hópnum. 

Fyrri tími: Helgin 

Seinni: Hróshringur 

Spunaæfingar- 

Fyrri tími-

Nemendur draga 

mynd úr 

Orðasjóði og við 

búum til 

bullsögu. Villt 

dýr  

Seinni tími- 

Hver og einn 

nemandi fær föt 

sem hann klæðist 

og á að segja 

hver hann er og 

leika hlutverkið 

sitt. 

Pedro the Penguin Goes to the Fun 
Fair| A Cosmic Kids Yoga Adventure! 
https://www.youtube.com/watch?v=Rzw-
Oir8UPw 
Tími: 15:05 X 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=40SZl84Lr7A
https://www.youtube.com/watch?v=Rzw-Oir8UPw
https://www.youtube.com/watch?v=Rzw-Oir8UPw


5. 

 

        

Umræður í heimakrók Fyrri tími-

Nemendur draga 

mynd úr 

Orðasjóði og við 

búum til 

bullsögu. 

Ævintýri 

Ævintýri 
Hvað einkennir 

ævintýri? 

Ævintýri lesið 

Skólanudd 

Verkefni tengt vináttu sjá klb bls 19 

6. 

 

 

 Leikrit lesið og 

skipað í 

hlutverk. 

Leikritið leikið. 

Popcorn and the Pirates | A Cosmic Kids Yoga 
Adventure! 
https://www.youtube.com/watch?v=T_0P5grVoy
g Tími: 16:04 
Slökun og öndun æfð 

 

7. 

 

 

 Spunaæfingar 

Föt dregin úr 

poka nemandi 

ákveður hver 

hann er og 

leikur 

Hugarfrelsi bls. 53-55 og verkefni 

8. 

 

 

   

    

 

Áætlunin er gerð með fyrirvara um breytingar. 
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