
Grunnskóli Húnaþings vestra
Góður skóli – gjöful framtíð

Kennsluáætlun

Námsgrein: Tónmennt

Bekkur/hópur: 6. bekkur

Kennari: Aðalsteinn Grétar Guðmundsson

Tímabil: Vor 2022

Ef kennsluáætlun er fyllt út t.d. fram að áramótum, kemur uppfærsla við hana eftir áramót, ekki

önnur áætlun eftir áramót. Kennsluáætlun á að ná yfir allt skólaárið að lokum.

Kennsluáætlun getur ekki verið styttri en að næsta viðtalsdegi.

Kennsluáætlun skal senda ritara og foreldrum í síðasta lagi 20. september og svo eftir hvern viðtalsdag

með uppfærslu eftir því sem við á.

Hæfniviðmið
Hæfniviðmið aðalnámskrár lögð til grundvallar. Í stærðfræði og lestri er nauðsynlegt að vísa í

læsisstefnu / stærðfræðistefnu

Hæfniviðmið Hæfniviðmið aðalnámskrár lögð til grundvallar

● Greint og valið hljóðfæri og hljóðblæ við hæfi í tónsköpun og hlustun.

● Tekið þátt í samspili eða samsöng með öðrum og flutt og túlkað eigin verk eða annarra með

viðeigandi hætti fyrir áheyrendur og skrásett það.

● Greint og að einhverju marki metið og endurskoðað eigin sköpunarverk og skólasystkina sinna

í tónlist af sanngirni.

● Beitt eigin rödd á viðeigandi hátt í ólíkum raddverkum og söng, bæði í eigin verkum og

annarra.

● Greint ólíkar stíltegundir, myndað sér skoðun á þeim og rökstutt hana.

● Notað einföld tæki og forrit til að taka upp, skrásetja og setja saman eigið hljóð- eða tónverk.

● Greint og útskýrt samhengi tónlistar og ólík tónlistarstílbrigði og tengt við þá menningu sem

hann er sprottinn úr.

Helstu námsbækur og gögn:
● Skólahljóðfæri

● iPad

● Sönghefti



Námsmat:
Hvað verður metið, hvernig og hvenær?

● Virkni í tímum metin yfir allan veturinn.

● Verkefni unnin í kennslustundum og metin jafnóðum, t.d. að semja lög, skrásetja þau

o.s.frv.

● Kennslustundir vetrarins samanstanda af samsöng, samspili, hlustun, tónlistarleikjum

og umræðum um tónlist.

Janúar
Starfsdagar 3. og 4.

janúar
.

●

●
●

Febrúar
●
●

●
25. ● Söngtími

Mars
4. ● Kvikmyndatónlist

11. ● Hljóðfæraspil/tónfræði
18. ● Kynning á tónlistarmanni/hljómsveit

21. mars - viðtalsdagur ●
25. ● Söngtími

Apríl
1. ● Kvikmyndatónlist
8. ● Hljóðfæraspil/tónfræði

Páskafrí 9.-18. apríl ●
22. ● Kynning á tónlistarmanni/hljómsveit
29. ● Söngtími
Maí
6. ● Kvikmyndatónlist

13. ● Hljóðfæraspil/tónfræði

20. ● Kynning á tónlistarmanni/hljómsveit
27. ● Söngtími


