
 

Kennsluáætlun er sett fram með fyrirvara um breytingar 
 

Kennsluáætlun 
Spil og læsi - 7. bekkur, smiðja - 2x2 tímar á viku 

Veturinn 2019 – 2020 - Kennari:  Hrönn Ásgeirsdóttir 
 

Námsgögn: 

- Lesbækur að eigin vali, og valdar sögur 

- Námsspil, borðspil, spilastokkar, föndurgögn teningaspil, I-padar  

 

Kennslufyrirkomula: 12 - 13 nemendur í 7. árgangi koma í spil og læsi 2 sinnum í viku í 2 

kennslustundir í senn, í 6 vikur. Nemendum er ýmist kennt sem heild eða í smærri hópum. 

 

Spil og læsi: 

Nemendur æfa sig einnig í að kenna samnemendum spil sem þeir kunna. 

Í hverjum tíma er ákveðið spil lagt inn og nemendur spila þar til þeir hafa náð þokkalegum 

tökum á því. Nemendur hafa svo val um hvort þeir haldi áfram í því spili eða taki upp annað spil 

sem þeir þekkja. Það er mikið úrval af borðspilum, bæði sem nemendur kannast við og einnig 

sem þeir þekkja ekki og þurfa þá að kynna sér leikreglur með aðstoð kennara og reglublaðs. 

Nemendur lesa einnig sögur og þjálfa leshraða og lesskilning, krossgátur o.fl. 

 

Vika/ 

dagar 

Námsefni - viðfangsefni 

1. Kynning 

hópeflisleikir 

umgengni um spil 

tap og sigur 

allir mega vera með 

lestur leiðbeininga 

spilastokkur, fjöldi spila, orðaforði (sort, röð, slagur o.s.frv.) 

krossgátur 

2. saga valin, gagnvirkur lestur 

Yatzy (ca ⅓ af hópnum í hvert sinn) spila Yatzy 

KanKan 

Pakk 

Flétta 

3. krossgátur 

Félagsvist leikreglur lagðar inn 

4. saga valin, gagnvirkur lestur 

Félagsvist spaði, hjarta og grand 
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5. Félagsvist tígull, lauf og nóló 

krossgátur 

6. Félagsvist spiluð á 3 borðum. Farið eftir leikreglum, nemendur færast 

á milli borða 

7. Saga valin, gagnvirkur lestur 

Félagsvist lýkur 

8. Yatzy (ca ⅓ af hópnum í hvert sinn) spila Yatzy 

KanKan 

Pakk 

Flétta 

9. Saboteur 

Set 

Uno 

Unter spannung 

10. Lesskilningsverkefni á Skólavefnum, I-padar 

Saboteur 

Set 

Uno 

Unter spannung 

11 Bleiku og bláu spjöldin 

Nemendur læra á þau og búa til sín eigin ef vilji er fyrir því. 

Number 9 

Unter spannung 

Uno 

12. Frjálst spilaval 

 

 

 

Námsmat Lýsing Vægi 

   

Smiðjumat Kennari metur hvern nemanda skv. markmiðum aðal- og 

skólanámsskrár. Skráð í Námsferil í Mentor. 

 

 


