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Skólaár: 2019-2020 

Kennari: Margrét Jóhannsdóttir 

Árgangur: 5. bekkur 

Önn: Vorönn 

Námsgrein: Tónmennt 

Fjöldi kennslustunda á viku: 1 



   
 

   

Vika/lota  Hæfniviðmið  Námsmarkmið Viðfangsefni Námsmat  

janúar 
(31.) 

Að nemandi geti:                            

• leikið einfalda rytma eða 

þrástef á slagverkshljóðfæri 

og önnur skólahljóðfæri.   

• greint ólíkar raddir og beitt 

rödd sinni sem hljóðfæri í 

samsöng og spuna.    

Að nemandi:                                          

• læri rétt sleglahald með 

því að gera léttar æfingar 

með barnavísum og 

þulum,                                                                 

• syngi nokkur vel valin 

þorralög. 

• Sleglaæfing með 

blöðrum. 

• Þorraþrællinn 1866 og 

Krummi krunkar úti. 

• Leiðsagnarmat 

• Símat( gátlisti 

kennara). 

febrúar 
(7., 14., 
21. og 28.) 

Að nemandi geti:                            

• leikið einfalda rytma eða 

þrástef á slagverkshljóðfæri 

og önnur skólahljóðfæri.   

• greint ólíkar raddir og beitt 

rödd sinni sem hljóðfæri í 

samsöng og spuna.    

Að nemandi:                                          

• geti spilað, á stafspil og 

slagverkshljóðfæri, einfalt 

lag í C-fimmtónaskala,  

• prófi að snarstefja í C-

fimmtónaskala við lagið 

Fuglinn segir bí, bí, bí.                                                              

• syngi lögin sem keppa til 

úrslita í Söngvakeppni 

Sjónvarpsins 28. feb. 

• Fuglinn segir bí, bí, bí, 

útsett fyrir stafspil. 

• Æfingar í snarstefjun 

(e. improvisation). 

• One Note Samba        

(hlustun). 

• Hrynæfingar 

(hendur/klapp og 

sleglar).                            

• Lögin sem keppa til 

úrslita í Söngvakeppni 

Sjónvarpsins. 

• Leiðsagnarmat 

• Símat (gátlisti 

kennara). 



   
 
mars 
(13., 20. 
og 27.) 

Að nemandi geti:                            

• leikið einfalda rytma eða 

þrástef á slagverkshljóðfæri 

og önnur skólahljóðfæri.   

• greint ólíkar raddir og beitt 

rödd sinni sem hljóðfæri í 

samsöng og spuna.    

Að nemandi:                                                                                   

• geti spilað lagið Góða 

mamma eftir útsetningu 

fyrir stafspil.  

• syngi nokkur vel valin 

vetrarlög.                                  

• Góða mamma, útsett 

fyrir stafspil. 

• Fönn, fönn, fönn. 

• Nú er úti norðanvindur. 

 

 

• Leiðsagnarmat 

• Símat (gátlisti 

kennara), 

• Miðannaramat 

(skráð á Mentor). 

apríl 
(3., 17.   
og 24.) 

Að nemandi geti:                            

• leikið einfalda rytma eða 

þrástef á slagverkshljóðfæri 

og önnur skólahljóðfæri.   

• greint ólíkar raddir og beitt 

rödd sinni sem hljóðfæri í 

samsöng og spuna.    

Að nemandi:                                          

geti spilað lagið 

Krummavísur eftir 

útsetningu fyrir stafspil og 

slagverk. 

• syngi nokkur vel valin 

vorlög.  

• Krummavísur, útsett 

fyrir stafspil. 

• Lóan er komin. 

• Vikivakar. 

 

 

• Leiðsagnarmat 

• Símat (gátlisti 

kennara). 

maí 
(8., 15.    
og 29.) 

Að nemandi geti:  

• leikið einfalda rytma eða 

þrástef á slagverkshljóðfæri 

og önnur skólahljóðfæri.   

• greint ólíkar raddir og beitt 

rödd sinni sem hljóðfæri í 

samsöng og spuna.    

Að nemandi:                                          

• geti sungið og spilað 

lagið Móðir mín í kví, kví 

eftir útsetningu fyrir rödd 

og stafspil. 

• syngi nokkur vel valin 

vor- og sumarlög.                                  

• Móðir mín í kví, kví, 

útsett fyrir rödd og 

stafspil. 

• Söngur Dimmalimm 

• Ó, blessuð vertu 

sumarsól. 

 

• Símat (gátlisti 

kennara). 

• Lokamat annar 

(skráð á Mentor). 

 

 


