
 
 

Kennsluáætlun haustið 2016-2017 
  Fag: Tónmennt 
  Bekkur:  1.bekkur 
  Kennari: Berglind Björgúlfsdóttir 
 

Vika Viðfangsefni Námsefni Tenging við hæfniviðmið Námsmat 
Vika 1 

24.-26. ágúst 

Kynning. 
Hópastarf kynnt í bekkjum 
 

     

Vika 2 
29. ágúst – 2.  sept 

Tónlistarleikir: 
Hrynleikur 
Hreyfileikur með söng og 
hreyfingu. 
Hringdans 

 

Keðjusöngvar 
Hryn- og hreyfileikir 
Í berjamó (Herdís Egilsd.) 
Stingum af (Mugison) 
 

Að nemandi geti: 
 Sungið nafnið sitt og búið til hreyfingu með. 

 Unnið að því að halda laglínu við undirleik 
strengjahljóðfæris. 

 Tekið þátt í hringdansi með samnemendum. 

 Tekið þátt í tónlistarsamskiptaleikjum. 

 

Byggir á símati 
kennara sem felur 
í sér: 
Virkni, færni, og 
vinnusemi í 
tímum. 

Vika 3 
5. – 9. september 

Tónlistarleikir: 
Hrynleikur 
Hringdans 
Söngur og saga með nuddi 
og slökun. 
Oddaflug m/bjöllum 
Fræðst úti í náttúru (ef veður 
leyfir) Söngur og sögur í 
náttúru. Búnar til sögur með 
efniviði úr náttúrunni í 
tengslum við sönglögin 

 

Keðjusöngvar 
Ýmis rím 
Hryn- og hreyfileikir 
Í berjamó (Herdís Egilsd.) 
Stingum af (Mugison) 
Úllen dúllen 
Oddaflug 
Stafrófsvísa 
Sofi sonur minn 

Að nemandi geti: 
 Spilað á bjöllu 

 Unnið að því að halda laglínu við undirleik 
strengjahljóðfæris 

 Tekið þátt í hringdansi með samnemendum. 

 Tekið þátt í tónlistarsamskiptaleikjum 

 Slakað á, gefið og þegið baknudd frá 
samnemanda. 

 Lesið í náttúru í nærumhverfi, fylgst með fuglum 
og fuglahljóðum, veitt gróðri athygli og greint 
ýmis ber og borið kennsl á grágæs. 

  Gert sér grein fyrir mikilvægi þess að ganga vel 
um náttúruna.  

 

 

Vika 4 
12. – 16. september 

Tónlistarleikir: 
Hrynleikir 
Hringdansar 

Keðjusöngvar 
Ýmis rím 
Hryn- og hreyfileikir 

Að nemandi geti: 

 Slegið hryn með lögum og rími 

 Spilað á bjöllu 

 



 
 

Oddaflug m/bjöllum 
Slökun. 
Fræðst úti í náttúru (ef veður 
leyfir).   

Ýmis lög 
Oddaflug 
Stafrófsvísa 
Sofi sonur minn 

 

 Tekið þátt í hringdansi með samnemendum 

 Tekið þátt í tónlistarsamskiptaleikjum 

 Hlustað í náttúru í nærumhverfi 

  Gert sér grein fyrir mikilvægi þess að ganga vel 
um náttúruna.  

 
Vika 5 

19.-23. september 

Tónlistarleikir: 
Hrynleikir 
Hringdansar 
Slökun 
Fræðst úti í náttúru (ef veður 
leyfir). 

 

Keðjusöngvar 
Ýmis rím og lög 
Hryn- og hreyfileikir 
Sem tengjast árstíð, því sem 
fyrir augu ber 
Mánuðirnir 

Að nemandi geti: 
 Spilað á bjöllur í hóp með samnemendum. 

 Unnið að því að halda laglínu við undirleik 
strengjahljóðfæris 

 Tekið þátt í hringdansi með samnemendum. 

 Tekið þátt í tónlistarsamskiptaleikjum. 
 

 

Vika 6 
26. sept – 30. okt 

Tónlistarleikir: 
Hrynleikir 
Hringdansar 
Slökun 
Fræðst úti í náttúru (ef veður 
leyfir). 

 

Keðjusöngvar 
Ýmis rím og lög 
Hryn- og hreyfileikir 
Sem tengjast árstíð, því sem 
fyrir augu ber 
Mánuðirnir 

 Að nemandi geti: Tekið þátt í hringdansi með 
samnemendum. 

 Tekið þátt í tónlistarsamskiptaleikjum. 

 Notað lykilorðaforða sem unnið hefur verið með 
í viðfangsefnum tónlistartíma. 

 Unnið í samvinnu við aðra. 

 

 

Vika 7 
3. okt – 7. okt 

Tónlistarleikir: 
Hrynleikir 
Hringdansar 
Slökun 
Fræðst úti í náttúru (ef veður 
leyfir). 

 

Keðjusöngvar 
Ýmis rím og lög 
Hryn- og hreyfileikir 
Sem tengjast árstíð, því sem 
fyrir augu ber 
Mánuðirnir 

 

 Að nemandi geti: Tekið þátt í hringdansi með 
samnemendum. 

 Tekið þátt í tónlistarsamskiptaleikjum. 

 Notað lykilorðaforða sem unnið hefur verið með 
í viðfangsefnum tónlistartíma. 

 Unnið í samvinnu við aðra. 

 

Byggir á símati 
kennara sem felur 
í sér: 
Virkni, færni, og 
vinnusemi í 
tímum.  

 
 

 
 
Kennari áskilur sér rétt til að breyta út af kennsluáætlun tónlistarsmiðjunnar og fylgja áhuga nemenda á efnisvali ef svo ber við. Útinám er hluti af tónlistarsmiðjunni, sveigjanleiki er 

gerður og verkefni unnin úti ef veður leyfir. 


