
Kennsluáætlun  SHS

Tónmennt, 1.-4. bekkur, skólaárið 2021-2022
Kennari: Steinunn Hulda Theodórsdóttir

Námsgrein: Tónmennt  1 x 40 mín. kennslustund á viku.

Markmið: Þjálfun í söng og raddbeitingu, skólahljóðfæri og hrynþjálfun, hreyfingu og  dans, hlustun og

sköpun.

Kennsluaðferðir: Innlagnir, hóp- og samvinnuverkefni.

Námsmat: Símat. Virkni nemenda metin jafnóðum eftir hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla.

Tímabil Náms-og viðfangsefni Hæfniviðmið

ágúst - október

14. sept  starfsdagur
20.– 22. sept  ADRA
13. okt námsviðtöl
22. okt  vetrarleyfi
25.& 26. vetrarleyfi

Sungin fjölbreytt lög t.d. tengd hausti og vetrarkomu.

Vinalög rifjuð upp.

Leikir, dansar og hreyfing til þjálfunar í takti og helstu
tónlistarhugtökum.

Skólahljóðfæri notuð til sköpunar og  hrynþjálfunar.

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

Leikið einfalda rytma eða þrástef á
slagverkshljóðfæri og önnur
skólahljóðfæri.

Þekkt hljóðfæri og hljóðblæ í tónsköpun
og hlustun.

Tekið þátt í að skapa og flytja einfalt
tónverk/hljóðverk.

Nóvember -
desember

5. nóv starfsd., GLS
jólaundirbúningur

17. litlu jólin
20. des Kirkjujól

Vinalög rifjuð upp og sungin. Sungin lög við nokkur
ljóð Jónasar Hallgrímssonar í tilefni Dags íslenskrar
tungu.

Leikir, dansar og hreyfing til þjálfunar í takti og helstu
tónlistarhugtökum.

Mikið sungið í desember -jólalög og leikir af ýmsu
tagi.

Æfum jólasálma fyrir Kirkjujól.

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

Leikið einfalda rytma eða þrástef á
slagverkshljóðfæri og önnur
skólahljóðfæri.

Þekkt hljóðfæri og hljóðblæ í tónsköpun
og hlustun.

Janúar - mars

3. jan  starfsdagur
20. jan starfsviðtöl
17.&18. vetrarleyfi
2. mars öskudagur
9.mars starfsdagur
14.-16.mars orð í

verki

Keðjusöngvar og fjölbreytt sönglög og áhersla lögð á
hreinan söng og sönggleði.

Hlustun og verkefni tengt námsefninu Tónlist og
Afríka.

Hljóðfæraflokkar sinfóníuhljómsveitarinnar kynntir.

Hrynur og púls þjálfaður með leikjum og hreyfingu.

Tónlistarforrit notuð til sköpunar í tónlist.

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

Leikið einfalda rytma eða þrástef á
slagverkshljóðfæri og önnur
skólahljóðfæri.

Þekkt hljóðfæri og hljóðblæ í tónsköpun
og hlustun.

Tekið þátt í að skapa og flytja einfalt
tónverk/hljóðverk.
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Apríl - júní.

7.apríl  árshátíð
2. maí námsviðtöl

17. maí íþróttadagur
27. maí starfsdagur

30. maí - 1 júní.
útikennsla

2.& 3. júní vordagar
6. annar í hvítasunnu.

7. júní vordagur

Mikið sungið af vor- og sumarlögum.

Unnin verkefni úr námsefninu Tónlist og umhverfi og
Tónlist og Afríka.

Tónlistarforrit notuð til sköpunar í tónlist.

Leikir, dansar og hreyfing til þjálfunar á helstu
tónlistarhugtökum.

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

Leikið einfalda rytma eða þrástef á
slagverkshljóðfæri og önnur
skólahljóðfæri.

Þekkt hljóðfæri og hljóðblæ í tónsköpun
og hlustun.

Tekið þátt í að skapa og flytja einfalt
tónverk/hljóðverk.

Kennari: Steinunn H Theodórsdóttir, netfang: steinunn@sudurhlidarskoli.is

Þessi kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar.
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