
 
 
 
 

Kennsluáætlun  

Veturinn 2018 - 2019 

Bekkur:  4. bekkur 

Námsgrein:  Tónmennt 

Fjöldi kennslustunda:  Ein 60 mínútna kennslustund á viku 

Kennari/kennarar:  Ólafur Schram 

Áfangalýsing 
 

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

Kennari áskilur sér rétt til að breyta kennsluáætlun án fyrirvara. 
 

 

Dagsetning Viðfangsefni Hæfniviðmið Námsmat 

27. - 31. ágúst Þema: Garðabær 
Unnið með  

Að nemendur geti:  

 Leikið einfalt þrástef 

 beitt rödd sinni sem hljóðfæri í samsöng 
og spuna 

 leikið á skólahljóðfæri í takt við undirleik 

 

3. - 7. 
september 

Þema: Garðabær 
Unnið með lög og texta 
Garðbæinga í víðum skilningi. 

 leiðsagnamat og 
kennaramat 



 
 
 
 

10. - 14. 
september 

Þema: Garðabær 
Unnið með lög og texta 
Garðbæinga.  

  

18. - 21. 
september 

Skipulagsdagur kennara   

24. - 28. 
september 

Þema: Garðabær 
Unnið með lög og texta 
Garðbæinga. Nemendur skoða 
og vinna með Keezy 
smáforritið í spjaldtölvum.  

  

1. - 5. 
okóber  

Þema: Garðabær 
Unnið með lög Garðbæinga. 
Nemendur fara í vettvangsferð 
og taka upp hljóð úr 
umhverfinu í forritið Keezy 

  

8. - 12. október Þema: Garðabær 
Unnið með upptökur síðasta 
tíma.  

  

15. - 19. 
október 

Þema: Saga mannkyns 
Umræður um tónlist í sögu 
mannkyns.  

  

22. - 25. 
október 

Þema: Saga mannkyns 
Unnið með kínverska tónlist. 
Nemendur læra kínverskt lag 
og æfa útsetningu þess á 
skólahljóðfæri.  

  

30. október - 2. 
nóvember 

Nemenda og foreldra 
viðtalsdagur  

  



 
 
 
 

5. - 9. 
nóvember 

Þema: Saga mannkyns 
Unnið með suður ameríska 
tónlist. Nemendur læra lag frá 
Perú og æfa útsetningu þess á 
skólahljóðfæri.  

  

12. - 16. 
nóvember 

Þema: Saga mannkyns 
Unnið með tónlist miðalda. 
Nemendur læra gregorískan 
munkasöng og æfa útsetningu 
hans á skólahljóðfæri.  

  

19. - 23. 
Nóvember 

Þema: Saga mannkyns 
Hóparnir velja sér lag til að 
fullvinna og æfa það.  

  

26. - 30. 
Nóvember 

Þema: Saga mannkyns 
Hljóðfæraæfingar fyrir sýningu.  

  

3. - 7. 
desembe
r 

Þema: Trúarbragðafræði 
Trúarleg tónlist skoðuð í 
tengslum við tíma og 
menningu.  

  

10. - 14. 
Desember 

Þema: Trúarbragðafræði 
Trúarleg tónlist skoðuð í 
tengslum við tíma og 
menningu. 

  

17. - 20. 
Desember 

Jólalög     

    

 
3. - 4. janúar 

Söngur: áramótalög 
Hljóðfæraleikur - rytmi 
(reitaleikur)  

 Að nemendur geti:  

 í hóp samið stutt lag við ljóð 

 
 
  



 
 
 
 
 
7. - 10. janúar 

Þema: Ísland áður fyrr 
 Íslensk þjóðlög rædd, hlustað 
á þau og þau sungin.  

 beitt rödd sinni sem hljóðfæri í samsöng 
og spuna 

 þekkt nokkur af einkennum íslenskra 
þjóðlaga og þekki nokkur slík. 

 
14. - 18. janúar 

 Þema: Ísland áður fyrr 
Nemendur halda áfram að 
kynnast íslenskum þjóðlögum.  
Vögguvísur skoðaðar.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21. - 25. Janúar 

Þema: Ísland áður fyrr 
Nemendur semja sína eigin 
vögguvísu.  
 

 
28. janúar - 1. Feb. 

 Þema: Ísland áður fyrr 
Nemendur semja lag við 
vögguvísuna.  

 
4. - 8. febrúar  

 Þema: Ísland áður fyrr 
Vögguvísan æfð á hljóðfæri.  

 
11. - 15. febrúar  

Þema: Ísland áður fyrr 
Vögguvísur nemenda teknar 
upp.  

  

 
25. febrúar - 1. 
mars  

 Þema: Íslenskir rithöfundar 
Nemendur kynnast ljóðum og 
söngtextum íslenskra 
rithöfunda.  



 
 
 
 

 
4. - 8. mars 

Þema: Íslenskir rithöfundar 
Nemendur kynnast ljóðum og 
söngtextum íslenskra 
rithöfunda. 
Nemendur velja sér ljóð 
íslensks rithöfundar og semja 
lag við hann.  

 
11. - 15. mars  

Þema: Íslenskir rithöfundar 
Nemendur kynnast ljóðum og 
söngtextum íslenskra 
rithöfunda. 
Unnið í lagasmíðum við ljóð 
íslensks rithöfundar.  

  

 
18. - 22. mars 

Þema: Íslenskir rithöfundar 
Nemendur æfa frumsamda 
lagið sitt á skólahljóðfæri.  

  

 
25. - 29. Mars 

Þema: Íslenskir rithöfundar 
Nemendur halda áfram að æfa 
frumsamda lagið á 
skólahljóðfæri.  

  

 
1. - 5. apríl 

Nemendur taka upp 
frumsamda lagið.  

  

 
8. - 12. apríl 

Heimilisvika   

 
23. - 26. apríl 
 

Þema: Hafið og fiskar í 
kringum Ísland 
Nemendur kynnast 
sjómannalögum.  

  

29. apríl - 3. maí 
 

Þema: Hafið og fiskar í 
kringum Ísland 
Nemendur syngja, spila og 

  



 
 
 
 

vinna frekar með sjómannalög.  
6. - 10. maí 
 

Þema: Hafið og fiskar í 
kringum Ísland 
Nemendur syngja, spila og 
vinna frekar með sjómannalög. 

  

13. - 17. maí Þema: Hafið og fiskar í 
kringum Ísland 
Nemendur syngja, spila og 
vinna frekar með sjómannalög. 

  

20. - 24. maí Þema: Hafið og fiskar í 
kringum Ísland 
Nemendur syngja, spila og 
vinna frekar með sjómannalög. 

  

27. - 29. maí Þema: Hafið og fiskar í 
kringum Ísland 
Nemendur syngja, spila og 
vinna frekar með sjómannalög. 

  

 


