
 
 
 
 

Kennsluáætlun  

Veturinn 2017 - 2018 

Bekkur:  3. - 4. bekkur 

Námsgrein:  Tónmennt 

Fjöldi kennslustunda:  Ein 40 mínútna kennslustund á viku 

Kennari/kennarar:  Ólafur Schram 

Áfangalýsing 
 

 
Kennsluaðferðir Innlagnir, umræður, hópavinna og sýnikennsla 
Námsmat: Símat, leiðsagnarmat, sjálfsmat og jafningjamat lykilhæfni og hæfniviðmið. 
 

Kennari áskilur sér rétt til að breyta kennsluáætlun án fyrirvara. 
 

 

Dagsetning Viðfangsefni Hæfniviðmið Námsmat 

22. - 25. ágúst Söngur - lög sem tengjast 
sumri 
Hljóðfærakynning 
  

Að nemendur geti:  

 Leikið einfalt þrástef 

 Sungið og leikið nokkur afrísk lög á 
skólahljóðfæri 

 skráð nótnaheiti einfaldrar laglínu eftir 
heyrnb 

 beitt rödd sinni sem hljóðfæri í samsöng 
og spuna 

 



 
 
 
 

 leikið á skólahljóðfæri í takt við undirleik 

28. ágúst - 1. 
september 

Þema: náttúran og tíminn 
Haustlög sungin 

 leiðsagnamat og 
kennaramat 

4. - 8. 
september 

Þema: náttúran og tíminn 
Haustlög sungin 

  

11. - 15. 
september 

Þema: náttúran og tíminn 
Haustlög sungin 
Tónheyrnarverkefni unnið 

  

18. - 22. 
september 

Þema: náttúran og tíminn 
Haustlög sungin  
Lagið Haustlauf trjánna leikið á 
skólahljóðfæri 

  

25. - 29. 
September  

Þema: náttúran og tíminn 
Haustlög sungin  
Lagið Haustlauf trjánna leikið á 
skólahljóðfæri  

  

2. - 6. október Þema: náttúran og tíminn 
Haustlög sungin  
Lagið Haustlauf trjánna leikið á 
skólahljóðfæri 

  

9. - 13. október Þema: náttúran og tíminn 
Haustlög sungin  
Lagið Haustlauf trjánna leikið á 
skólahljóðfæri - upptökur 
hefjast 

  

16. - 20. 
október 

Þema: náttúran og tíminn 
Upptökur á laginu Haustlauf 

  



 
 
 
 

trjánna halda áfram. 

23. - 27. 
október 

Þema: náttúran og tíminn 
Upptökur kláraðar   

  

30. október - 3. 
nóvember 

Þema: Afríka 
Unnið með afríska tónlist í 
söng, leik, hlustun og 
hljóðfæraleik.   

  

6. - 10. 
nóvember 

Þema: Afríka 
Unnið með afríska tónlist í 
söng, leik, hlustun og 
hljóðfæraleik.   

  

13. - 17. 
Nóvember 

Þema: Afríka 
Unnið með afríska tónlist í 
söng, leik, hlustun og 
hljóðfæraleik.   

  

20. - 24. 
Nóvember 

Þema: Afríka 
Unnið með afríska tónlist í 
söng, leik, hlustun og 
hljóðfæraleik.   

  

27. nóvember - 
1. desember 

Jólalög       

4. - 8. 
Desember 

Jólalög    

11. - 15. 
Desember 

Jólalög     

18. - 20. 
desember 

Jólaskemmtun   

 
3. - 5. janúar 

Söngur: áramótalög 
Hljóðfæraleikur - rytmi 
(reitaleikur)  

   
 
  



 
 
 
 
 
8. - 12. janúar 

 
  

 
15. - 19. janúar 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22. - 26. Janúar 

 

 
29. janúar - 2. 
febrúar  

  

 
5. - 9. febrúar  

  

 
12. - 16. febrúar  

   

 
26. febrúar - 2. 
mars  

  

 
5. - 9. mars 

 

 
12. - 16. mars  

   

 
19. - 23. mars 

   



 
 
 
 

 
3.. - 6. apríl 

   

 
9. - 13. apríl 

  
 

  

 
16. - 20. apríl 

   

 
23. - 27. apríl 
 

   

2. - 4. maí 
 

   

7. - 11. maí 
 

   

 
14. - 18. maí 

   

22. - 25. maí    

28. maí - 1. júní    

 


