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Lýsing:

Í áfanganum eru kenndar aðferðir til að styrkja líkamsvitund og og
raddbeitingu nemenda með verklegum æfingum. Gerðar eru æfingar til að
efla áræði og skapandi hugsun. Frásagnarlist er þjálfuð og nemendur æfa
skapandi skrif. Nemendur sviðsetja og leika stuttar senur úr leikritum eftir
samtímahöfunda og sviðsetja eigin hugverk. Vettvangsferð verður farin í
menningartengda stofnun. Nemendur sviðsetja styttri sýningar á önninni.
Þekking, leikni, hæfni:

Að nemendur öðlist dýpri þekkingu á leiklist sem listformi með frekari
þjálfun í sviðsleik. Að nemendur kynnist mismunandi formi leikritunar, efli
tækni textameðferðar og örugga framkomu. Að nemendur þjálfist við
skapandi skrif og sviðsetningu á eigin hugverkum. Að nemendur öðlist
frekari æfrni í meðferð texta. Að nemendur þþjálfist í sviðsleik fyrir
áhorfendur og þekki grunnaðferðir til að nýta ljós og hljóðmynd. Að
nemendur þekki fjölbreyttar aðferðir líkams‐ og raddbeitingar.
Námsmat: : Símat, byggt á virkni og þátttöku í tímum, verkefnum og

lokaprófi. Verkefni gilda 50% af heildaeinkunn áfanga. Einkunn fyrir
verkefni skiptist svo: leikhússkýrslur gilda 20% ‐hver um sig 5%. Verkefni
1 – 4 gildir hvert 20% Þátttaka almennt og virkni í tímum gildir 30%
Lokasýning í maí 20%

Námsgögn:

Ljósrit sem kennari afhendir í tímum og á INNU

Aðrar mikilvægar upplýsingar:

Nemendur kaupa væntanlega leikhúskort sem gildir á fjórar sýningar sem farið
er á, á kvöldin.

Námsmatsþættir

Vika
1

Dags.

Námsþættir

6.-8. jan.

2

Kynning á áfanganum,spuni,
Innlögn á verkefni 1: Uppáhaldsævntýrið mitt

3

11.-15.
jan.
18.-22.
jan

4

25.-29.
jan.

5

1.-5. feb.

6

8.-12.
feb.

7

Eintöl afhent, æfingar á eintölum– innlögn verkefni 3:
Fjölskyldusaga

Varða I

Æfingar á eintölum

Vorhlé

17

15.-19.
feb.
23.-26.
feb.
1.-5.
mars
8.-12.
mars
15.-19.
mars
22.-26.
mars
29.mars5. apríl
6.-9.
apríl
12.-16.
apríl
19.-23.
apríl
26.-30.
apríl

18

3.-7. maí

Lokaverkefni: sýning á einstaklingverkefnum

19

10.-14.
maí

Óhefðbundin dagskrá

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Hópefli, spuni – innlögn á verkefni 2: 10 senur
Skil á verkefni 1: Uppáhaldsævintýrið mitt Skrifleag
skil á verlefni 2: 10 senur
Spuni – unnið úr hugmyndum nemenda (10 senur) ,
sviðsetning, leiklestur á verki
Spuni – unnið úr hugmyndum nemenda (10 senur) ,
sviðsetning, leiklestur á verki

Skóhlífadagar

Æfingar á eintölum og samsetning í sýningu. Innlögn verkefnis 4.
Eintalið mitt
Sýning á eintölum
Shakespeare annar, Ys og þys útaf engu
Textameðferð – bundið mál, skil á verkefni 4: Eintalið mitt

Varða II

Páskaleyfi
Æfingar á hugverkum nemenda - leikllestur
Æfingar á hugverkum nemenda - leikllestur
Æfingar fyrir lokapróf
Æfingar fyrir lokapróf

Tímaáætlun er sett fram með fyrirvara um nauðsynlegar breytingar.
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