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Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

 
Að nemandi geti: Sungið nafnið sitt og búið til 
hreyfingu með. Unnið að því að halda laglínu 
við undirleik hljóðfæris. Tekið þátt í 
hringdansi með samnemendum. Tekið þátt í 
tónlistarsamskiptaleikjum 

Tónlistarleikir: Nafnaleikir, 
hrynleikur, hreyfileikur með 
söng og hreyfingu. 
Hringdans. 

Keðjusöngvar. Hryn- og 
hreyfileikir.  

Byggir á símati 
kennara sem felur í 
sér: Virkni, færni og 
vinnusemi í tímum 

Vika 2 

. 
Að nemandi geti: Spilað á bjöllu. Sungið 
nafnið sitt og búið til hreyfingu með. Unnið 
að því að halda laglínu við undirleik 
hljóðfæris. Tekið þátt í hringdansi með 
samnemendum. Tekið þátt í 
tónlistarsamskiptaleikjum.  

Tónlistarleikir: Hrynleikur, 
hreyfileikur með söng og 
hreyfingu. Hringdans. 

Keðjusöngvar. Hryn- og 
hreyfileikir. Ýmis rím og 
lög, þjóðvísur og kvæði, 
sem tengjast árstíð, lög 
úr fjölmenningarheimi, 
Stafrófsvísa. 

 

Vika 3 

 
Tekið þátt í hringdansi með samnemendum. 
Tekið þátt í tónlistarsamskiptaleikjum. Slakað 
á, gefið og þegið baknudd frá samnemanda. 
Lesið í náttúru í nærumhverfi eftir árstíð, 
fylgst með fuglum og fuglahljóðum. Gert sér 
grein fyrir mikilvægi þess að ganga vel um 
náttúruna. 

Tónlistarleikir: Hrynleikur, 
hreyfileikur með söng og 
hreyfingu. Hringdans. Söngur 
og sögur í náttúru (ef veður 
leyfir). Búnar til sögur með 
efniviði úr náttúrunni í 
tengslum við sönglögin. 

Tónlistarleikir, hryn- og 
hreyfileikir. Ýmis rím og 
lög, þjóðvísur og kvæði, 
sem tengjast árstíð, lög 
úr fjölmenningarheimi. 

 

 

Vika 4 

 
Að nemandi geti: Slegið hryn með lögum og 
rími. Tekið þátt í tónlistarsamskiptaleikjum. 
Hlustað á náttúru í nærumhverfi. Gert sér 
grein fyrir mikilvægi þess að ganga vel um 
náttúruna. Spilað á ásláttarhljóðfæri.  
 

Keðjusöngvar, ýmis rím, hryn- 
og hreyfileikir, ýmis lög. 
Stafrófsvísa. 

Tónlistarleikir: Hrynleikir, 
hringdansar. Slökun. 
Fræðst úti í náttúru (ef 
veður leyfir). 

 



 
Vika 5 

 
Að nemandi geti: Spilað á bjöllu í hópi með 
samnemendum. Unnið að því að halda laglínu 
við undirleik hljóðfæris. Tekið þátt í 
hringdansi með samnemendum. Tekið þátt í 
tónlistarsamskiptaleikjum. 

Tónlistarleikir: Hrynleikir, 
hringdansar. Slökun. 

Tónlistarleikir: Hrynleikir, 
hringdansar. Slökun. 
Fræðst úti í náttúru (ef 
veður leyfir). 

 

Vika 6 

 
Að nemandi geti: Tekið þátt í hringdansi með 
samnemendum. Tekið þátt í 
tónlistarsamskiptaleikjum. Notað 
lykilorðaforða sem unnið hefur verið með í 
viðfangsefnum tónlistartíma. Unnið í 
samvinnu við aðra. 

Keðjusöngvar, ýmis rím og 
lög, hryn- og hreyfileikir sem 
tengjast árstíð, því sem fyrir 
augu ber. 

Árstíðatengt og tengt því 
sem fyrir augu ber. 
Mánuðirnir.  

 

Alltaf Að nemandi geti: Komið fram, sýnt kurteisi og 
sungið í hóp. Notað lykilorðaforða sem unnið 
hefur verið með í viðfangsefnum 
tónlistartíma.  

Tónlistarleikir: Hrynleikir, 
hringdansar. Sungið fyrir 
„Blikastaðabændur“. 

Árstíðatengt. Fræðst úti í 
náttúru (ef veður leyfir). 

Byggir á símati 
kennara sem felur í 
sér: Virkni, færni og 
vinnusemi í tímum 

 


