Talningarblað fyrir hópastarf
……………………………………………..…………….

nafn á kjarna/deild

………………………………

mánuður og ár

Uppeldissvið og áherslur í hópastarfi
1
2

3
4

5
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Leikurinn; leikrit (frjáls/stýrð), hlutverkaleikur, leikir í krókum og svæðum,
frjáls leikur á útisvæði, frjáls tími utan lóðar, leikir á innisvæði, leikstund
með heimadót og fleira.
Læsi og samskipti; Mál og málörvun, framsögn, ræður/púlt, segja sögur,
samtal/spjall, spinna sögur, gera bækur, þulur, vísur, ríma, hringja í síma,
lestur, önnur hlustun, heimsókn á bókasafn, enskukynning, tjáning á
tilfinningum, syngja lög með flóknum textum, samskiptakennsla, orðanotkun í
samskiptum, lýðræðisfundur og fleira.
Tölvur og tæknilæsi; prófa I-pad öpp s.s. teikniforrit, skrifa nafnið sitt á
lyklaborði tölvu, teikna mynd og skanna inn í tölvu og vinna með, taka
myndir á digital myndavél, merkja myndir á vef með kennara, fylgjast með
kennara leita að upplýsingum fyrir hópinn á netinu.
Heilbrigði og vellíðan; Umönnun og daglegar venjur s.s. máltíðir, hreinlæti,
svefn, hvíld og slökun, klæðnaðarþjálfun, sjálfshjálp, líkamsvitund, snerti- og
nálægðarvinna og fleira. Hreyfing s.s. leikfimi, stökkæfingar, þrauta- og
stöðvabrautir, gönguferð, hlaupaferð, klifur inni og úti, hóp- og hlaupaleikir,
aga- og fyrirmælaæfingar, frjáls hreyfing inni eða úti, dans, borðadans, sull
inni eða úti, sund, kraft- og kjarkæfingar og fleira.
Sjálfbærni og vísindi; Náttúran, endurvinnsla, matjurtaræktun, garðvinna,
moltugerð, umhirða útisvæðis, ruslahreinsun, náttúruskoðun, klettaklifur,
fjöruferð, mál og vog, tími og klukka og fleira. Samfélagsleg sjálfbærni s.s.
matargerð, bakstur, önnur heimilisstörf s.s. vaska upp, "fullorðinsverk" s.s.
þvo bíl eða vinna á tölvu, þrífa og gera við á kjarna, þrífa og gera við
húsgögn, viðgerðir á búnaði, ferðalag, vettvangsheimsóknir og fleira.
Sköpun og menning; Tónlist og hljóð s.s. söngur, ein/n eða hópur,
hljóðfæranotkun, taktur osfr,. hlustun, kennsla á nýju lagi, spinna lag, óma
og kyrja, öskra upp í vindinn og fleira. Myndsköpun og myndmál s.s.
þekjumála, vatnslita, fingramála, leirmassi, sápumassi, pappamassi, klippa,
líma, gera nytjahluti s.s. spil og leir, teikna frjálst, handavinna s.s. saumar og
smíðar og fleira. Ferðir á söfn, tónleika, leikhús og fleira.
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Kynjaskipt hópastarf:
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Kynjablandað hópastarf:
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Útivera í hópastarfi:

10 Innivera í hópastarfi:

Hjallinn®

……...…..
nafn hóps

…..….......
nafn hóps

……...…..
nafn hóps

