
     
 

Árgangur:  1. bekkur    Tímafjöldi:  1 kest. á viku  

 

Kennarar: Elisabet Þ. Harðardóttir 

 

Námsefni: Söngvasafn 1. og 2. hefti, Tónmennt kennslubók 1. hefti, Syngjandi skóli 

 

Námsmat: Á ekki við. 
 

Lykilhæfni: 

Tónmennt kemur inn á alla þætti lykilhæfni sem unnið er út frá samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla:  

Tjáning og miðlun - Skapandi og gagnrýna hugsun - Sjálfstæði og samvinnu - Nýtingu miðla og upplýsinga - Ábyrgð og mat á eigin 

námi. 

Stöðugt er reynt að beita fjölbreyttum kennslu-, mats- og námsaðferðum svo þessi markmið náist.  

 

Grunnþættir:  

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex:  

Læsi – Sjálfbærni - Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti - Heilbrigði og velferð - Sköpun. 

Í tónmennt er unnið með alla þessa þætti þó mismikið sé eftir árgöngum.  

 

 

 

 

 

 

 

Kennsluáætlun 

Fag:  Tónmennt 
 



 

 

Haustönn 
 

Hæfniviðmið 
 Hafi nemandi kynnst því 

vinnuumhverfi sem við vinnum í  

 Geti notað einfaldar aðferðir 

greinarinnar og beitt viðeigandi 

aðferðum 

 Lært að vinna í hóp og taka tillit til 

annarra  

 Hafi kynnst fjölbreytileika tónlistar 

með hlustun, söng,  hreyfingu, spuna 

og samvinnu  

 Geti leikið á ásláttarhljóðfæri púls 

og hryn og þekki nöfn á helstu 

hljóðfærum tónmenntastofunnar 

 

Efnisþættir námsgögn  
Tími: ágúst-september 

Kynning á tónmenntastofu 
Söngur og hreyfing: ný- og þekkt lög 
um haustið. 
Leikir og dans. 
Kynnast hljóðfærum. 

Skólahljóðfæri .  
Söngvasafn  1 . og 2. hefti.  
Það var lagið ,hugmyndaefni  í 
tónmennt. Verkefnablöð sem 
nemendur safna í möppu 

24. ágúst skólasetning  
8/9 Dagur læsis 
16/9 Dagur ísl. náttúru 
Samræmd próf 4.og 7.b:24/9-25/9 
 

Tími: október 
Söngur og hreyfing: ný- og þekkt lög 
um haustið. 
Leikir og dans. 
Leikið á hljóðfæri. 
 

Verkefnablöð sem nemendur safna 
í möppu. 

6. foreldradagur 
16. Dagur ísl. tungu 
19. og 20.  vetrarfrí 

Tími: nóvember 
Söngur og hreyfing: ný- og þekkt lög 
Leikir og dans. Grafísk nótnaskrift 
Leikið á hljóðfæri. 
 
 

Verkefnablöð sem nemendur safna 
í möppu. 

2.-6. nóv. – vinavika 
 
20. skipulagsdagur 

 

Tími: desember 
 
Söngur og hreyfing: ný- og þekkt lög 
Leikir og dans.  Jólin, myndbrot , 
Hnotubrjóturinn , Tjækovskí 
 
 

Verkefnablöð sem nemendur safna 
í möppu. 

Föstudagur 18. des. er síðasti dagur 
fyrir jólafrí – Litlu jólin 

 



Vorönn 

Hæfniviðmið 
 Hafi nemandi kynnst því 

vinnuumhverfi sem við vinnum í  

 Geti notað einfaldar aðferðir 

greinarinnar og beitt viðeigandi 

aðferðum 

 Lært að vinna í hóp og taka tillit til 

annarra  

 Hafi kynnst fjölbreyitileika tónlistar 

með hlustun, söng,  hreyfingu, spuna 

og samvinnu  

 Geti leikið á ásláttarhljóðfæri púls 

og hryn og þekki nöfn á helstu 

hljóðfærum tónmenntastofunnar 

 

Efnisþættir námsgögn  
Tími: janúar 

Kynning á tónmenntastofu 
Söngur og hreyfing: ný- og þekkt lög 
Leikir og dans. Áramót og álfar 
Leikið á hljóðfæri. 

 

Verkefnablöð sem nemendur safna 
í möppu. 

Mánud. 4. jan., skipulagsdagur 
 
22. jan. bóndadagur 
 

Tími: febrúar 
Söngur og hreyfing: ný- og þekkt lög 
Öskudagur 
Leikir og dans. Þorrinn 
Leikið á hljóðfæri. 

 

Verkefnablöð sem nemendur safna 
í möppu. 

Þriðjudagur 2. feb. foreldradagur 
  
Miðvikud. 10. feb. öskudagur 
 
Miðvikud. 24. feb. skipulagsdagur  
Fimmtud. 25. feb. vetrarfrí 
Föstudag 26. feb. vetrarfrí 

Tími: mars 
Söngur og hreyfing: ný- og þekkt lög 
Leikir og dans. Vorið 
Leikið á hljóðfæri. 

 

Verkefnablöð sem nemendur safna 
í möppu. 

Miðvikud. 18. mars  þemadagur 
Fimmtud. 19. mars  þemadagur 
Föstud. 20. mars   þemadagur 
 
21.-28. mars  páskafrí 
 

Tími: apríl 
Söngur og hreyfing: ný- og þekkt lög 
Leikir og dans. Vorið 
Leikið á hljóðfæri. 

Verkefnablöð sem nemendur safna 
í möppu. 

14. – 15. apríl þemadagar 
 
21. apríl Sumardagurinn fyrsti  
 

Tími: maí 
Söngur og hreyfing: ný- og þekkt lög 
Leikir og dans. Vorið 
Leikið á hljóðfæri. 

 

Verkefnablöð sem nemendur safna 
í möppu. 

 
Fimmtud. 5. maí uppstig.dagur  
16. maí hvítasunna 
17. mai skipulagsdagur 
7. mai vordagur 
8.jún. skólaslit 
 



 


