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

Janúar 
Þessi atriði eru 

gegnumgangandi allan 
veturinn. 

Hver nemandi fær eina 
kennslustund í viku að auki 
er árgangi skipt í þrískiptan 
hóp í hringekju þar sem einn 
þriðji fær aukatíma í visst 
tímabil og fer þá hraðar yfir.  

-- Dans; til að virkja 
tónlistina í kroppnum og að 
nemendur séu virkir 
þátttakendur.  
-Að nemendur rifji upp tóna 
og takta. Keðjusöngvar.  
- 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. 
-Tónn og hljómur.   
-Upprifjun og hryn-samspil. 
- Tjáning: Að hljóðskreyta 
lög og/eða ljóð.  
- Að búa til eigið tónverkum 
með tilteknum hljóðfærum.  
 

- Tónlist af netinu.  
- Gólfplass. 
- Tafla og túss.  
- Smarttafla. 
- Skólahljóðfæri 
- Lög og textar.  

 

Símat: Nemendur og 
Kennara fara yfir nöfn 
hljóðfæra, nýyrði, 
lengdargildi og samhæfingu. 

Febrúar og Mars -Söngur 
Flautukennsla/ tækniatriði, 
fraseringar við að leika á 
flautuna.  
-Nóturnar, H,C og A.  
-Æfð lög með H,C og A. 
-þögn og 
Endurtekningarmerki. 
-Nótnaverkefni.  
-Samspil.  
 

 -Sungin lög og textar lærðir.  
- Farið yfir hvert lag í 
flautuhefti sem hefur verið 
raðað upp í þeirri röð sem á 
að taka fyrir.  
-Nótna- og hryngreining. 
-Leikið fyrir hvert annað.  
-Skipt í hópa og búið til 
samspil.  

-Ýmis tónlist af neti og CD.  
-Tónlist og textar.  
-Flautur. 
-Flautuhefti. 
-Undirleiks-CD. 

Símat og jafningjamat.  
-Nótur og lengdargildi rædd 
sem við erum að vinna með.  
-Endurtekningarmerki, þögn 
eru hugtök sem eru rædd og 
ítrekuð.  
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Mars /Apríl.  -Söngur 
Flautukennsla/ tækniatriði 
við að leika á flautuna.  
-Nóturnar, H,C,A og D.  
-Æfð lög með H,C, A og D. 
-þögn og Endurtekningrm. 
-Nótnaverkefni.  
-Samspil.  
 

-Sungin lög og textar lærðir.  
- Farið yfir hvert lag í 
flautuhefti sem hefur verið 
raðað upp í þeirri röð sem á 
að taka fyrir.  
-Nótna- og hryngreining. 
-Leikið fyrir hvert annað.  
-Skipt í hópa og búið til 
samspil.  
-Tónsköpun 
 

-Ýmis tónlist af neti og CD.  
-Tónlist og textar.  
-Flautur. 
-Flautuhefti. 
-Undirleiks-CD. 

Símat og jafningjamat.  
-Nótur og lengdargildi rædd 
sem við erum að vinna með.  
-Endurtekningarmerki, þögn 
eru hugtök sem eru rædd og 
ítrekuð. 
-Leikið fyrir hvert annað. 
-Hrósað fyrir samspil og 
tónsköpun.  

Apríl og Maí -Söngur 
Flautukennsla/ tækniatriði 
við að leika á flautuna.  
-Nóturnar, H,C,A, D og G 
-Æfð lög með H,C, A, D og G. 
-þögn og Endurtekningrm. 
-Nótnaverkefni.  
-Samspil.  
 

-Sungin lög og textar lærðir.  
- Farið yfir hvert lag í 
flautuhefti sem hefur verið 
raðað upp í þeirri röð sem á 
að taka fyrir.  
-Nótna- og hryngreining. 
-Leikið fyrir hvert annað.  
-Skipt í hópa og búið til 
samspil.  
-Tónsköpun. 
 

-Ýmis tónlist af neti og CD.  
-Tónlist og textar.  
-Flautur. 
-Flautuhefti. 
-Undirleiks-CD. 

Símat og jafningjamat.  
-Nótur og lengdargildi rædd 
sem við erum að vinna með.  
-Endurtekningarmerki, þögn 
eru hugtök sem eru rædd og 
ítrekuð. 
-Leikið fyrir hvert annað. 
-Hrósað fyrir samspil og 
tónsköpun. 

 

 


