
Kennsluáætlun SHS

Tónmennt, 6. bekkur, skólaárið 2021-2022
Kennari: Steinunn H. Theodórsdóttir

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

sköpun.

Kennsluaðferðir: Innlagnir, hóp- samvinnu- og einstaklingsverkefni .

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

Tímabil Náms-og viðfangsefni
Hæfniviðmið

Ágúst -
október.

Sungin fjölbreytt sönglög og keðjusöngvar.

Skólahljóðfærin notuð til undirleiks við söng
og spilaðar einfaldar laglínur og hljómar.
Aukin þjálfun í samspili.

Leikir, hlustun og hreyfing tengd tónlist

Tónskáld kynnt - hlustun/verkefni.

Beitt eigin rödd á viðeigandi hátt í ólíkum
raddverkum og söng, bæði í eigin verkum og
annarra.

Notað einföld tæki og forrit til að taka upp,
skrásetja og setja saman eigið hljóð- eða
tónverk.

Greint og valið hljóðfæri og hljóðblæ við hæfi í
tónsköpun og hlustun.

Tekið þátt í samspili eða samsöng með öðrum og
flutt eða túlkað eigin verk eða annarra með
viðeigandi hætti fyrir áheyrendur.

Nóvember
- desember.

Leikir, hlustun og hreyfing tengd tónlist.

Æft fyrir Kirkjujól Suðurhlíðarskóla þar sem
sungnir eru jólasálmar og jólaguðspjallið
flutt.

Kynnast því að spila saman á bjöllur í
bjöllukór.

Jólalög sungin þegar tími gefst til.

Beitt eigin rödd á viðeigandi hátt í ólíkum
raddverkum og söng, bæði í eigin verkum og
annarra.

Greint og valið hljóðfæri og hljóðblæ við hæfi í
tónsköpun og hlustun.

Tekið þátt í samspili eða samsöng með öðrum og
flutt eða túlkað eigin verk eða annarra með
viðeigandi hætti fyrir áheyrendur.

Janúar -
mars.

Unnið að sköpun með tónlistarforritum f.
spjaldtölvur og borðtölvur.

Tónskáld kynnt - hlustun/verkefni.

Beitt eigin rödd á viðeigandi hátt í ólíkum
raddverkum og söng, bæði í eigin verkum og
annarra.
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Sungin fjölbreytt sönglög úr ýmsum áttum.

Leikir og hlustun tengd tónlist og takti.

Skólahljóðfærin notuð til sköpunar og
undirleiks.

Notað einföld tæki og forrit til að taka upp,
skrásetja og setja saman eigið hljóð- eða
tónverk.

Greint og valið hljóðfæri og hljóðblæ við hæfi í
tónsköpun og hlustun. Tekið þátt í samspili eða
samsöng með öðrum og flutt eða túlkað eigin
verk eða annarra með viðeigandi hætti fyrir
áheyrendur.

Apríl - júní.

Tónskáld kynnt - hlustun/verkefni.

Tónlistarforrit og spjaldtölvur notuð til
sköpunar.

Sönglög og keðjusöngvar m.a. tengd vori og
sumri.

Hlustun og verkefni tengd námsefninu ,,það
er gaman að hlusta á kvikmyndatónlist”

Skólahljóðfærin notuð til undirleiks og
sköpunar - unnið að aukinni leikni í samspili.

Leikir tengdir tónlist og takti.

Beitt eigin rödd á viðeigandi hátt í ólíkum
raddverkum og söng, bæði í eigin verkum og
annarra.

Notað einföld tæki og forrit til að taka upp,
skrásetja og setja saman eigið hljóð- eða
tónverk.

Greint og valið hljóðfæri og hljóðblæ við hæfi í
tónsköpun og hlustun.

Tekið þátt í samspili eða samsöng með öðrum og
flutt eða túlkað eigin verk eða annarra með
viðeigandi hætti fyrir áheyrendur.

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

Þessi kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar
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