
 

TÓNMENNT 
KENNSLUYFIRLIT 

FELLASKÓLI - NORÐURFELLI 17 - 19, 111 REYKJAVÍK 

Bekkur:   3. bekkur 

Námsgrein:  Tónlist og leiklist  

Kennarar :      Inga Björg Stefánsdóttir  

Önn :      Haustönn/vorönn 

 

Markmið:  

• Nemendur þjálfist í að syngja í hóp, læri lög og ljóð, þjálfi taktskyn og virka hlustun. 

•  Að vinna með grunnþætti tónlistarinnar.   

• Að geta spilað einföld stef á mismunandi hljóðfæri.   

• Að kynnast nótnaskrift.  

• Að taka þátt í spuna og tónsköpun.   

• Að þjálfa virka hlustun í gegnum samspil og leiki.   

• Að læra fjölbreytt söng- og þjóðlög, bæði íslensk og erlend.  

•  Að hlusta, meta og njóta mismunandi tónlistar og fræðast um ólík hljóðfæri.   

• Að læra að vinna í hóp, bera virðingu fyrir öðrum og taka ábyrgð á eigin hlutverk 

Námsgögn:  

Tonmennt.com , Syngjandi skóli, Tónlist og líkaminn eftir Ólaf Schram og Skúla Gestsson 



 

2 

Námsþættir: 

Tímasetning Verkefni  Kennsluhættir Námsmat Hæfniviðmið 

 

22. ágúst-21. nóv. 

22. nóv. -26. feb. 

27. feb-7. júní 

 

Nemandi mætir 

einu sinni í viku 

tvær 

kennslustundir í 

senn. 

Lærum nokkur íslensk 

þjóðlög + sönglög 

Fræðumst um öll dýrin í 

Karnival dýranna, hlustum 

á tónlistina og leikum 

okkur að herma eftir 

dýrum. 

Vinnum verkefni í bókina 

Tónlist og líkaminn eftir 

Ólaf Schram og Skúla 

Gestsson 

Horfum og hlustum á 

Pétur og úlfurinn eftir 

Sergei Prokofiev. 

Árstíðirnar-leikrit 

æfum og sýnum leikrit um 

árstíðirnar 

 

 

 

 

• Sýnikennsla,  

• innlagnir, 

• hugmyndavinna, 

• sköpun, 

• samvinnunám 

 

 

 
 
 
 
 

• Leiðsagnarmat 

• Frammistaða við gerð 
verkefna 

• Frammistaða í 
kennslustundum 

• Í lok námslotu er 
frammistaða nemanda 
metin út frá þeim 
hæfniviðmiðum sem valin 
hafa verið fyrir námslotuna 
 

Þekkt hljóðfæri og 
hljóðblæ í tónsköpun og 
hlustun 

 
 Greint ólíkar raddir og 
beitt rödd sinni sem 
hljóðfæri í samsöng og 
spuna., 

 
Tekið virkan þátt í 
leikrænu ferli í hópi og 
sýnt skólasystkinum 
sínum tilitsemi. 
 

Lært stuttan texta og 
flutt hann á skýran hátt 
fyrir áhorfendur 

orðaforði: nótur, tákn,rytmi, hljóðfæri,taktur,tjáning, túlkun,samvinna 


