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GUÐMUNDSDÓTTIR 

Verkefnabanki Heimspekitorgsins er samstarfsverkefni Félags heimspekikennara, The Philosophy Man og kennara hjá Hagnýtri 

heimspeki.   

NAFNALEIKUR 
(UPPHITUN) 

 

Aldur nemenda: 3-50 ára  

Viðfangsefni: læra nöfn nemenda – talprik er látið ganga á milli nemenda. Markmiðið er að fá nemendur til 

að tala eitt í einu, hlusta og muna. 

Færnimarkmið: hlustar og horfir á þann sem talar (þrep 1) 

Viðhorfamarkmið: sýnir vilja til að hugsa með öðrum (þrep 1) 

Efni og áhöld: Talprik (eitthvert prik sem er látið ganga á milli í hópnum), heimakrókur eða pláss til að sitja í 

hring 

Tími/umfang: ein kennslustund 

Höfundur verkefnis: Catherine McCall 

Þýðing og aðlögun: Jóhanna Guðrún Ólafsdóttir, Jóhanna Kristín Guðmundsdóttir 

KENNSLULEIÐBEININGAR 
Þessi æfing er sérlega nytsamleg þegar nýr bekkur kemur saman að hausti til að auðvelda nemendum að læra 

nöfn hver annarra. Eins er æfingin góð þegar nýr nemandi kemur inn í bekkinn, til að kynna hann og gefa 

honum tækifæri til að læra nöfn bekkjarfélaga sinna. Æfingin er hentug til hjálpar feimnum nemendum að tjá 

sig með því að byrja á að segja nafnið sitt. Eins er æfingin tilvalin til að kynna fyrir nemendum nauðsyn þess að 

nota nöfn þegar við tölum hvert við annað. Að endingu er æfingin góð í að skerpa minni nemenda og 

athyglisgáfu þar sem þau eiga að muna það sem næsti á undan sagði og geta haft það eftir (í þessu tilfelli nafn 

viðkomandi). 

LÝSING Á VINNU: 

Kennari réttir einhverjum nemanda talprikið. Sá fyrsti sem fær talprikið segir: „Ég heiti...“. Hann réttir síðan 

talprikið áfram til þess sem situr honum á vinstri hönd. Sá tekur við prikinu og segir: „Ég heiti... og þetta 

er...(nafn þess sem situr honum á hægri hönd)“. Talprikið er svo rétt áfram á vinstri hönd og leikurinn gengur 

allan hringinn.  

Í framhaldi má svo bæta fleiri upplýsingum við t.d. láta nemendur segja á eftir nafninu sínu hver sé 

uppáhaldsliturinn þeirra, uppáhalds dýrið o.s.frv. 

Gera má enn strangari kröfu á nemendur um að einbeita sér og muna með því að bæta við regluna – í stað þess 

að segja bara nafn+ þess sem situr þér á hægri hönd á að segja fyrst nafn+ þess sem situr þér á hægri hönd, svo 

nafn+ næsta þar á undan og svo framvegis þar til komið er að þeim sem kynnti sig fyrstur. Þeir sem eru fyrstir í 

röðinni fá léttara verkefni í þessari útgáfu en verulega reynir á þá sem sitja í síðustu sætunum. 
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 Grunnuppskrift að heimspekilegri samræðu 
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