
Fyrir yngsta stig 

 

Ofur sniglar – Kraftur þrautseigjunnar 
 

Námsmarkmið: 

✓ Að þekkja einkenni vaxtandi hugarfars 

✓ Að greina einhvern þátt í námi sínu sem nemandinn vill ná meiri framförum í 

Kennslugögn: 

✓ Mynd af snigli 

✓ Youtube myndand af snigli ( youtube.com/watch?v=Y9yffb7X9fk) 

✓ Staðreyndir um snigla  

 

Kennsluáætlun 

1. Biðjið nemendurna um að sitja hjá námsfélögum sínum. Byrjið á því að rifja upp það sem þeir 

vita um muninn á fastmótuðu og vaxtandi hugafari.  

  Hvað getið þið sagt mér um vaxtandi hugarfar? 

Hvað þýðir fastmótað hugarfar? 

Getur þú sagt mér eitthvað fleira? 

Ef í einhver misskilningur kemur í ljós hjá nemendunum er hægt að dvelja við efnið og tala 

um hvort þau álíti að ….. sé rétt og hvers vegna. 

 

Ofur sniglar 

2. Sýnið nemendunum mynd af snigli og spyrjið þá hvað þau viti um snigla. Veljið nokkra 

nemendur með tilviljun til að segja bekknum frá hugmyndum sínum um snigla. Þið þurfið að 

hjálpa nemendum að halda sig við efnið. 

3. Útskýrið að þeir eigi nú að horfa á myndand af snigli og biðjið þá um að hugsa um 

eftirfarandi: 

Hvað eru sniglarnir að gera? 

Af hverju valdi kvikmyndagerðarmaðurinn þessa tónlist? 

Horfið á myndandið af sniglinum sem hreyfir sig við tónlistina. 

Biðjið nemendur að ræða við námsfélaga sína: 

Hvernig heldur þú að hugarfar sniglanna sé? Hvers vegna? Hvernig veistu það? 

Veljið nokkra nemendur tilviljanalega og biðjið þá um að svara spurningunum. 

 

4. Skoðið saman myndir og staðreyndir um snigla, t.d. að hraði snigla er um það bil 1,3 cm. á 

mínútu. Þeir eru meðal mest hægfara dýrum jarðarinnar. Sniglar eru mjög sterkir, þeir geta 

lyft tífaldri þyngd sinni. Hægt er að nota tímavaka og reglustiku og sýna nemendunum 

hvernig snigillinn hreyfist. Gefið nemendum meiri tíma til að tala við námsfélaga sína:           

https://d.docs.live.net/084d00f105d1249e/My%20documents/leiðsagnarnám/youtube.com/watch?v=Y9yffb7X9fk


Nú þegar þið eruð búin að læra meira um snigla hvort haldið þið að sniglar hafi vaxandi eða 

fastmótað hugarfar? Hafið þið skipt um skoðun frá því áðan? Af hverju? 

 

5. Kynnið orðið þrautseigja eða seigla (sama merking). Skrifið það á töfluna og lesið upphátt 

fyrir nemendur. Lesið það saman nokkrum sinnum til að festa það í minni. Gefið 

nemendunum smá tíma til að velta merkingu orðsins fyrir sér. Fáið hugmyndir frá nemendum 

en líklega þurfið þið að útskýra merkinguna fyrir nemendum með því að vísa til snigilsins. Þið 

gætuð  sagt frá því hvenær og hvernig þið eða aðrir hafið þurft á þrautseigju að halda. Biðjið 

nemendur um að ræða við námsfélaga sína hvernig þrautsegja getur gagnast þeim í náminu. 

Þið gangið um stofuna til að hlusta á umræður nemendanna. Að lokum deilið þið með 

bekknum nokkrum góðum hugmyndum úr umræðunum.  

 

6. Úrvinnsla. Það gæti verið góð hugmynd að skrifa niður nokkrar af tillögum nemendanna og 

setja upp á námsvegg ásamt mynd af snigli að vísa til þegar þarf að minna á mikilvægi 

þrautseigjunnar. 

 

(Byggt á Growth Mindset Lessons) 


