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Skipti Helstu markmið Verkefni og viðfang Kennsluefni – aðföng Mat - hæfnimat 

Janúar 
Þessi atriði eru 

gegnumgangandi allan 
veturinn. 

-- Dans; til að virkja 
tónlistina í kroppnum og að 
nemendur séu virkir 
þátttakendur.  
-Að nemendur rifji upp tóna 
og takta.  
- tónlistarleikir til að efla 
samskipti, samvinnu og 
samhæfingu. 
- að nemendur skapi og tjái 
sig í gegnum tónlist.  
- nemendur ræði eigin 
hugleiðingar og hugmyndir í 
tónlist og sköpun.  
-Að nemendur rifji upp 
umgengisreglur stofunnar og 
umgengni við hvert annað 
með virðingu, kurteisi og 
opnum samskiptum. 

- Veðranudd eða annað 
nudd.  
-Kenndir dansar, dansað 
frjálst.  
- Söngur; lög og textar lærð 
og æfð.  
-Upprifjun og hryn-samspil. 
- Tjáning: Að hljóðskreyta 
lög og/eða ljóð.  
- Að búa til eigið tónverk 
með tilteknum hljóðfærum.  
 

- Tónlist af netinu.  
- Gólfplass. 
- Tafla og túss.  
- Smarttafla. 
- Skólahljóðfæri – 

hrynhljóðfæri, 
flautur og bjöllur.   

- Lög og textar.  

Símat: Nemendur og 
Kennari fara yfir nöfn 
hljóðfæra, lengdargildi og 
samhæfingu. 
Ný orð ítrekuð og skilningur.  
Nemendur flytja lög i 
samsöng.  

Janúar og febrúar -Dans og hrynhreyfing. 

- Þorralög – lög og textar. Ég 
ger furðuverk kennt í 
samvinnu við smiðju. 

-Nótnastarfrófið.  

-Að bæta orðaforða. 

-Hrynþjálfun, Effectahljóðf. 

 

Þorralögin: Velkominn Þorri, 
Þorrinn er kominn, 
Barnagælur.  Lög og texti 
lærð. Nótur skoðaðar og 
greindar. Merki ítrekuð. 
-Lengdargildi: Orð -samsp. 
-Orð 
- Ég er furðuverk; lært og 
æft með hrefingum.  

-Nótur af lögum og textar.  
- Smarttafla og tölva.  
- Skólahljóðfæri.  
- Tafla og túss.  
-Garage Band.  
 
 

Símat og jafningjamat:  með 
samræðum og spurningum 
og svörum.  
-Nöfn skólahljóðfæra rædd.  
-Lengdargildi skoðuð 
- Nótnastafróf ítrekað. 
-Tónlistarúlkun rædd. 
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Mars og Apríl.  -Dans 
- Þjóðlagaþema: titi, Áhersla, 
Lengdargildi og  laglína.  
-Hljóðskreyting / Túlkun / 
hljóðfæravinna.  
-Solfa þjálfun.  
-Sköpun. 
-Sveigjanleiki fyrir samvinnu 
við smiðju ef til kemur.  

-ýmis dans til að skynja 
mismunandi hryn, túlkun, 
stíl, samhæfing hreyfinga, 
virkja hlustun.  
- Þjóðlög; Krummalög. 
-Samspil, Dans. 
-Kynning á solfa, tónstigi, 
leika sér með laglínu. 
-Grafísk nótnaskrift.   
-Tónlistar- og Danssköpun.  
 
 
 
 
 
 
 
 

-Ýmis lög.   
- Hrynhljóðfæri.  
-Skólahljóðfæri. 
-Solfa verkefni.   
-Samspil. 
-Tónlistarsköpun. 
-Danssköpun. 
-Túlkun.  

Símat og jafningjamat:  með 
samræðum og spurningum 
og svörum.  
-Nöfn skólahljóðfæra rædd.  
- Túlkun og blæbrigði rædd: 
Styrkleiki, háir og lágir tónar. 

Apríl og Maí -Dans 
- Vor- og fuglaþema: titi, 
Áhersla, Lengdargildi og  
laglína,Þagnir, 
endurtekningarmerki.  
-Keðjusöngvar.  
-Styrkleiki. 
-Tutti og sóló.   
-Solfa ítrekun.  
-Sköpun. 
-Sveigjanleiki fyrir samvinnu 
við smiðju ef til kemur.  

-ýmis dans til að skynja 
mismunandi hryn, túlkun, 
stíl, samhæfing hreyfinga, 
virkja hlustun.  
- Fugla- og vorlög. 
-Lög m.a. kennd með solfa.  
-Samspil. 
-Tónlistar- og Danssköpun.  
-Grafísk nótnaskrift.   
 

-Ýmis lög.   
- Hrynhljóðfæri.  
-Skólahljóðfæri. 
-Solfa verkefni.   
-Samspil. 
-Tónlistarsköpun. 
-Danssköpun. 
-Túlkun.  

Símat og jafningjamat:  með 
samræðum og spurningum 
og svörum.  
-Tónfræðiatriði.   
- Styrkleikamerki. 
-Jafningjamat á 
sköpunarverkum, jákvæðar 
og uppbyggilegar umræður.  
 

 

 


