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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. 

- Tónlistarleikir  
-Kenndir dansar, dansað 
frjálst.  
- Söngur; lög og textar lærð 
og æfð.  
-Upprifjun og hryn-samspil. 
- Lengdargildi rifjuð upp með 
nöfnum, klappi og samspili.  
- Tréspil: Nótnastafrófið 
rifjað upp, leikin lög og 
samin tónlist.   
- Að búa til eigið tónverkum 
með tilteknum hljóðfærum.  
 

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

Símat. Nemandi og kennari 
meta árangur í lok hvers 
tíma. Horft er í getu 
nemanda til þess að fara 
eftir munnlegum og 
skriflegum fyrirmælum. 
Einnig er til mats virkni, 
vinnubrögð og virðing í garð 
annarra, aðstöðu og áhalda. 

Janúar og Febrúar -Dans, hrynur og hreyfing.  
- Þorralög.  
- tónlistarstafrófið 
-Xylófónar / Samspil.  
-Hljóðfæraflokkar.   
-Tutti og Sóló.  
-Sköpun.  
 
 

 

-Dans og hreyfing.  
-Þorralögin: Velkominn 
Þorri, Þorrinn er kominn, 
Barnagælur.  Lög og texti 
lærð.  
-Nótur skoðaðar og 
greindar. Merki ítrekuð. 
-Lengdargildi: Orð -samsp. 
-Orðaforði. 
-Tónlistarstafrófið, ítrekun. 
-Xýlófónar, leikur og samspil. 

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

-Símat og jafningjamat. 
- Nótnastafrófið upprifjun. 
-Xýlófónar og 
hljóðfæraflokkar.  
-Tónfræðiatriði.  
- Lengdargildi og hrynur.  
- ný orð ítrekuð.  
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 Mars og Apríl.  -Dans, hrynur og hreyfing.  
-Keðjusöngvar.  
- Mozart. 
- Sinfóníuhljómsveit.  
-Hljóðfæraflokkar.  
- tónlistarstafrófið 
-Xylófónar / Samspil.  
-Solfa 
-Do er tónn.  
-Áttund Prinsessa og 
tónstiginn. 
-Sköpun.  
 
 

 

-Dans og hreyfing til að 
skynja og upplifa tónlist með 
líkamanum.  
-Lög og textar lærð.  
-Nótur og lög greind og spáð 
í túlkun.  
-Tónn og samhljómur.  
-Solfa ítrekað og nýtt til að 
læra lög.  
 - Sinfóníuhljómsveit og 
hljóðfæraflokkar.  
-Nótnastafróf ítrekað og 
nótur leiknar á xýlófóna.  
-Samspil.  
-Tónsköpun.  
 
 
 
 
 
 
 

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

Símat og jafningjamat:  með 
samræðum og spurningum 
og svörum.  
-Umræður um Mozart.  
-Nótnastafróf ítrekað.  
-Solfa ítrekað.  
-Sinfóníhljómsveit og 
hljóðfæraflokkar.  
-Jafningjamat á 
sköpunarverkum, jákvæðar 
og uppbyggilegar umræður.  
 

Apríl og Maí.  -Dans, hrynur og hreyfing. 
- Vor- og sumarlög.   
- Óður til gleðinnar.  
-Beethoven.  
-Sinfóníuhljómsveitin.  
-Moll og Dúr 
-Samspil.  
-Tónsköpun.  
-Orðaforði.  
 
 

-Dans og hreyfing í kroppinn.  
-Lög og textar lærð.  
-Nótur og lög greind.  
-Tónn og samhljómur.  
-Solfa ítrekað og nýtt til að 
læra lög.  
 - Sinfóníuhljómsveit og 
hljóðfæraflokkar.  
-Moll og dúr hlustunarverk. 
-Samspil.  
-Tónsköpun.  

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

Símat og jafningjamat:  með 
samræðum, spurningum og 
svörum.  
-Umræður um Beethoven.  
-Tónn og samhljómur.  
-Moll og dúr.  
-Jafningjamat á 
sköpunarverkum, jákvæðar 
og uppbyggilegar umræður.  
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