
 
 

Kennsluáætlun tónmennt 1. - 3. bekkur 2019/2020 
 

Markmið: 

Markmið tónlistarkennslu í grunnskóla er að efla næmi nemenda og þekkingu á frumþáttum 

tónlistar; tónhæð, tónlengd, blæ, styrk, hljómum, túlkun og formi, til þess að þeir geti myndað sér 

skoðun á ólíkum stíl tónlistar, geti gert sér grein fyrir gildi hennar í eigin menningu og lífi og notið 

hennar á uppbyggilegan, markvissan og persónulegan hátt. 

Kennsluaðferðir: 

Bein kennsla, kveikja, innlagnir, samvinna, einstaklingsmiðun, sjálfstæði og fleira. 

Kennslubækur /efni: 

                Tonmennt.com 

  Syngjandi skóli 

  Söngvasafn 1 

  Það var lagi 

  Efni af veraldarvefnum 
 

Námsmat vorannar: 

 Vinnueinkunn þátttaka, hegðun og virkni í tímum er metin eftir hvern tíma og samantekt á 
hæfni er birt á mentor að vori.  

 

Önnur metanleg hæfniviðmið:   

Nemendur eiga að geta tekið þátt í tímum, sýnt sér og öðrum virðingu, unnið einföld verkefni í hópi, 

gengið frá eftir vinnu sína,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tímabil Námsþáttur Námsefni/verkefni/námsmat: Metanleg hæfniviðmið Metanlegt hæfniviðmið 

3. – 11. jan 
 

Þemadagur Þrettándinn/syngja lög tengd 
þrettándanum 

 Greint ólíkar raddir og 
beitt rödd sinni sem 
hljóðfæri í samsöng og 
spuna. 
 

6. uppbrotsdagur 

12-18. jan 
 

Hlustun Tonmennt.com/spurningakeppni  
 
Það var 
lagið/hatturinn/Sönglög/Þátttaka 
metin 

Þekkt hljóðfæri og 
hljóðblæ í tónsköpun 
og hlustun. 
Greint ólíkar raddir og 
beitt rödd sinni sem 
hljóðfæri í samsöng og 
spuna. 

 

19.-25. jan 
 

Sköpun Það var lagið/spila eftir 
spjöldum/þátttaka metin 
 

Tekið þátt í að skapa 
og flytja einfalt 
tónverk/hljóðverk 

 

26-1. feb 
 

Hlustun Það var lagið/trommur/ Sönglög/ 
þátttaka metin 

Leikið einfalda rytma 
eða þrástef á 
slagverkshljóðfæri og 
önnur skólahljóðfæri 

 

2.-8. feb 
 

 Enginn tími  3 og 4.  vetrarleyfi,  
5. starfsdagur 

9. –15. feb 
 

Hlustun Það var lagið/Litli björninn/ 
Sönglög/þátttaka metin 

 

Greint einföld stílbrigði 
í tónlist. Skynja form og 
stíl í gegnum hreyfingu.  
 

 

16.-22.feb 
 

Lestur og ritun Það var lagið/Hrynur/ 
Sönglög/Þátttaka metin 

 

Greint einföld stílbrigði 
í tónlist. Þekkja 
nótnagildin.  
 

 

23.-29. feb 
 

 Enginn tími   26. öskudagur kennsla til 
kl. 12.00 
28. foreldraviðtöl 

1.-7. mars 
 

Hlustun Það var lagið/Lengdargildi/ 
Sönglög/Hlustum, syngjum og 
hreyfum okkur/Þátttaka metin 

Leikið einfalda rytma 
eða þrástef á 
slagverkshljóðfæri og 
önnur skólahljóðfæri. 
Þekkt lendargildi 
nótnanna. 
 

 

8.-14. mars 
 

Sköpun Það var lagið/Styrkleiki/ 
Sönglög/Hlustum og syngum og 
hreyfum okkur/Þátttaka metin 

Leikið einfalda rytma 
eða þrástef á 
slagverkshljóðfæri og 
önnur skólahljóðfæri, 
 
Greint einföld stílbrigði 
í tónlist. Þekkja 
nótnagildin. 
 
Beitt rödd sinni sem 
hljóðfæri í samsöng og 
spuna. 
 
 

10 – 12   samræmd próf 
9.b 



 
 

15.-21. mars 
 

Hlustun/ 
flutningur 

Styrkleikamerki Unnið með 
styrkleikamerkin: p, mf og f í 
söng, hreyfileikjum og 
hljóðfæraleik Nemendur skoða 
hvernig mismunandi styrkleiki 
hentar til að túlka ólík veður í 
tónlist.  

Leikið einfalda rytma 
eða þrástef á 
slagverkshljóðfæri og 
önnur skólahljóðfæri, 
 
Greint einföld stílbrigði 
í tónlist. Þekkja 
nótnagildin. 
 

 

22.-28. mars 
 

 Enginn tími  25.Tvöfaldur dagur yngri 
nem: Árshátíð 
26. Tvöfaldur dagur yngri 
nem: Árshátíð 

29.-4. april 
 

Hlustun/ 
kynning 

Nemendur koma með tónlist út 
frá sínum áhuga og kynna fyrir 
hinum nemendunum. 

Rætt um eigin tónlist 
og annarra út frá 
smekk og upplifun 
 

 

5.-11. apríl 
 

   Páskafrí alla vikuna 

12.- 18. apríl 
 

Samsöngur/ 
hlustun 

Söngur: lög um veðrið Nemendur 
túlka mismunandi veður í 
tónsköpunarleik (hvernig er 
veðrið í dag) 
 

Beitt rödd sinni sem 
hljóðfæri í samsöng og 
spuna. 
 

13. páskafrí,  
14. starfsdagur  

19.-25. apríl 
 

Sköpun Nemendur skapa tónlist með því 
að túlka myndir með 
tónum/Þátttaka metin 

Tekið þátt í því að 
skapa og flytja einfalt 
tónverk/hljóðverk og 
ská það á einfaldan 
hátt.  
 

23. sumardagurinn fyrsti 

26.-2. maí 
 

Sköpun Nemendur skapa tónlist með því 
að túlka myndir með 
tónum/Þátttaka metin 

Tekið þátt í því að 
skapa og flytja einfalt 
tónverk/hljóðverk og 
ská það á einfaldan 
hátt.  
 

 

3.-9. maí 
 

Samsöngur Land og þjóð: Vorlögin sungin Beitt rödd sinni sem 
hljóðfæri í samsöng og 
spuna. 
 

4. foreldraviðtöl 

10-16. maí 
 

Samsöngur Land og þjóð: Vorlögin sungin Beitt rödd sinni sem 
hljóðfæri í samsöng og 
spuna. 
 

 

17.-23. maí 
 

Samsöngur Land og þjóð: Vorlögin sungin Beitt rödd sinni sem 
hljóðfæri í samsöng og 
spuna. 
 

21. uppstigningadagur 

24.-30. maí 
 

 Þemavika  Útiræktun 

31. -6. júní    1.annar í hvítasunnu 
 

 
Skólaslit  5. Júní kl. 18:00 



 
 

 
 

 


