Grunnskóli Fáskrúðsfjarðar
Kennsluáætlun haustönn 2019

Árshátíðar val
Í árshátíðar vali eru 2 kennslustundir á viku í 8.-10. bekk. Kennarar eru Elsa Sigrún Elísdóttir og Margrét Andrea Larsdóttir

Vinnulag
Í árshátíðarvali læra nemendur ýmislegt tengt sviðslistum.
Aðalviðfangsefni annarinnar er að setja upp og bera ábyrgð á árshátíð GF. Sjá m.a um sviðsmynd, búningagerð og förðun ásamt því að taka þátt
í að leikstýra og koma með hugmyndir tengt efni árshátíðar.

Vinnuáætlun
Viðfangsefni
Tjáning

Samskipti

Námsefni

Hæfniviðmið – notuð við námsmat

- Efni frá kennara
- Efni af veraldrarvef

Nemandi getur ...

- Efni frá kennara
- Efni af veraldrarvef

Nemandi getur ...

- unnið í hópi að fjölbreyttum leiklistarverkefnum,
- túlkað leikpersónu á sviði í góðu samspili við
meðleikara,
- beitt rými, radd-líkamsbeitingu á meðvitaðan hátt
til þess að styrkja túlkun sína,
- nýtt sér leikmyni, búninga, einfaldan sviðsbúnað
og tækni til þess að styrkja sköpun sína á
markvissan hátt.
- unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í samskiptum,

- komið fram við aðra af virðingu og kurteisi,
- unnið vel og farið eftir fyrirmælum.

Afurð / Námsmat
Símat
Leiðsagnarmat

Símat
Leiðsagnarmat

Sköpun

Nemandi getur …
- notað ímyndunaraflið, frumkvæði og hæfileika til

Símat
Leiðsagnarmat

að skapa afurð,
- nýtt aðferðir og tækni á fjölbreyttan og skapandi
hátt,
- noti mismunandi tjáningaleiðir í sköpun sinni,
- þróað og unnið með eigin hugmyndir.

Bæði nemendur og foreldrar eru síðan hvattir til að fylgjast reglulega með skráningum á mentor.is, bæði skráningum um námsmat.

Námsmat
Námsmat byggir á þeim hæfniviðmiðum sem tilgreind eru með hverju viðfangsefni hér að ofan. Matið fer fram jafnt og þétt yfir skólaárið. Sjá
nánari umfjöllun um námsmat á vef skólans undir Námsmat. Einkunn fyrir námsárangur verður gefin tvisvar í vetur, í janúar og vetrarlok.
Birt með fyrirvara um breytingar

Með ósk um gott gengi,
Margrét Andrea Larsdóttir og Elsa Sigrún Elísdóttir

