
1. tími  

Hlustun, efla 
málskilning-
orðaforða, 
umræður - 
þátttaka og 
hlustun og 
ímyndunarafl

Kynning á 
verkefni og 
efniviði, hlusta á 
sögu, umræður, 
hugmyndavinna

Sýnikennsla, 
hlustunarefni, 
spurnaraðferðir 
(Ingvar Sigurgeirsson 
1999b:59, 69, 94).

Geisladiskur, 
litir, blöð, 
blýantur, efni

Efla mál- og 
hlustunarskilning 
og orðaforða 
nemenda auk þess 
sem vinnan að 
verkefninu eykur 
ímyndurnarafl 
þeirra

Skynjun, þ.e. 
hlusta á söguna. 
Vitþroski, þ.e. 
hugsa um 
söguna, ímynda 
sér það sem 
gerist í henni. 
Persónuleika- og 
félagsþroski, þ.e. 
í umræðum 
(Álfheiður 
Steinþórsdóttir 
2003:42).

Hlustun, 
umræður, 
málskilningur-
orðaforði, 
ímyndunarafl

2. tími  

Þjálfa 
ímyndunarafl 
og virkja 
sköpun 
nemenda

Skissa upp 
hugmyndir, velja 
sér efnivið

Sjónsköpun, 
skynjunarleikir og 
einbeitingaræfingar 
(Ingvar Sigurgeirsson 
1999b:99, 103).

Litir, blöð, 
blýantur, efni

Virkja ímyndunarafl 
og sköpun 
nemenda 

Vitþrosk, þ.e. 
hugsa um 
söguna, ímynda 
sér.  
Hreyfiþroski, 
fínhreyfingar þ.e. 
skissa upp 
hlutinn sinn. 
Skynjun, snerting 
þ.e. við val á 
efniviði (Álfheiður 
Steinþórsdóttir 
2003:42). 

Ímyndunarafl, 
sköpun
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3. - 4. 
tími  

Þjálfa 
ímyndunarafl 
og virkja 
sköpun 
nemenda 

Upprifjun, 
nemendur halda 
áfram vinnu

Sýnikennsla, 
skynjunarleikir og 
einbeitingaræfingar, 
myndsköpun (Ingvar 
Sigurgeirsson 
1999b:59, 103, 106).

Litir, blöð, 
blýantur, efni, 
skæri, nál, 
tvinni, perlur, 
tölur o.fl.

Virkja ímyndunarafl 
og sköpun

Hreyfiþroski, 
fínhreyfingar þ.e. 
byrja að vinna í 
hlutnum sínum. 
Vitsmunaþroski 
þ.e. Nemendur 
hlusta á söguna, 
túlka hana með 
sínum skilningi 
og sinni reynslu

Ímyndunarafl, 
sköpun, 
beiting áhalda
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5. tími  

Virkja 
ímyndunarafl 
og sköpun, efla 
fínhreyfingar 
nemenda

Lokahönd lögð 
á verkefnavinnu

Sýnikennsla, 
skynjunarleikir og 
einbeitingaræfingar 
(Ingvar Sigurgeirsson 
1999b:59, 103).

Efni, skæri, 
nál, tvinni, 
perlur, tölur 
o.fl.

Virkja ímyndunarafl 
og sköpun, þjálfa 
fínhreyfingar 
nemenda

Hreyfiþroski, 
fínhreyfingar þ.e. 
nemendur leggja 
loka hönd á 
hlutinn sinn. 
Vitþroski, 
málþroski þ.e. 
túlkun nemenda 
á sögunni 
(Álfheiður 
Steinþórsdóttir 
2003:42). 

Ímyndunarafl, 
sköpun, 
beiting áhalda

6. tími  

Þjálfa 
nemendur í 
framsögn og 
efla hlustun 
nemenda

Nemendur 
kynna verkefni 
sín

Sýningar, 
spurnaraðferðir, 
skynjunarleikir og 
einbeitingaræfingar. 
(Ingvar Sigurgeirsson 
1999b:61, 94, 103).

Þjálfa nemendur í 
að standa fyrir 
framan 
samnemendur sína 
og kynna verk sitt. 
Efla hlustun

Persónuleika- og 
félagsþroski, 
málþroski þ.e. 
nemendur kynna 
hlutinn sinn fyrir 
samnemendum 
sínum. Skynjun, 
hlustun þ.e. 
hlusta á 
samnemendur 
(Álfheiður 
Steinþórsdóttir 
2003:42).

Hlustun, 
sýning

 


