
 
 

Kennsluáætlun haustið 2018-2019 
 
Fag: Tónmennt 
Bekkur:2-bekkur  
Kennari: Berglind Björgúlfsdóttir 
 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

24. ágúst 
Kynning. Hópastarf kynnt í bekkjum    

Vika 2 
27. ágúst – 31. ágúst 

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

Nafnaleikir: Hrynleikur 
Nafnaleikur með söng og 
hreyfingu. Hringdansar  

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

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

Vika 3 
3. – 7. september 

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

Tónlistarleikir: Hrynleikur 
Hreyfileikur með söng og 
hreyfingu. Hringdansar 

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

 

Vika 4 
10. – 14. september 

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

Tónlistarleikir: Hrynleikur 
Hringdans 

Keðjusöngvar Ýmis rím 
Hryn- og hreyfileikir  

 

Vika 5 
17.-21. september 

Að nemandi geti:  Slegið hryn með lögum og rími 

Tekið þátt í tónlistarsamskiptaleikjum  Hlustað í 

náttúru í nærumhverfi  Gert sér grein fyrir 

mikilvægi þess að ganga vel um náttúruna. 

Spilað á bjöllu. Tekið þátt í 

tónlistarsamskiptaleikjum.  Hlustað í náttúru í 

nærumhverfi.  Gert sér grein fyrir mikilvægi þess 

Tónlistarleikir: Hrynleikir 
Hringdansar Stafrófsvísa 
m/bjöllum Slökun. Fræðst 
úti í náttúru (ef veður 
leyfir).  

Keðjusöngvar Ýmis rím 
Hryn- og hreyfileikir Ýmis 
lög Stafrófsvísa 

 



 
 

að ganga vel um náttúruna.  Í hópsamvinnu samið 

sögu fyrir söng- og leikþátt 

 
Vika 6 

24.  – 28. September 
Starfsdagur 

Að nemandi geti:  Spilað á bjöllur í hóp með 
samnemendum.  Unnið að því að halda laglínu við 
undirleik strengjahljóðfæris  Tekið þátt í hringdansi 
með samnemendum.  Tekið þátt í 
tónlistarsamskiptaleikjum.  Í hópsamvinnu samið 
sögu fyrir söng- og leikþátt 

Keðjusöngvar 
Ýmis rím og lög  
Hryn- og hreyfileikir sem 
tengjast árstíð, því sem fyrir 
augu ber 
Mánuðirnir 

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

 

Vika 7 
1.  – 5. október 

Að nemandi geti:  Tekið þátt í atriði með 
samnemendum sungið í hóp og leikið. Notað 
lykilorðaforða sem unnið hefur verið með í 
viðfangsefnum tónlistartíma.  Flutt atriði með 
hópnum fyrir 5 ára deild Höfðabergs.  Sungið lög 
með hópnum, lesið upp eða farið með texta eða 
rím sem hann hefur haft tækifæri til að æfa. 
Unnið í samvinnu við aðra.  

Æft fyrir uppákomu. Sýning 
tónlistarsmiðju 2.bekkjar. 
Sýnt fyrir 5ára nemendur 
Höfðabergs. 

Æft fyrir sýningu sem er 
samsett úr námsefni 
smiðjunnar og hugmyndum 
sem koma frá nemendum.  

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

Vika 8 
8.  – 12. október 

    

Vika 9 
15. – 19. október 

Vetrarleyfi 

    

Vika 10 
22.  – 26. október 

Starfsdagur 

    

Vika 11 
39. okt – 2. nóv 

    

Vika 12 
5. – 9. Nóvember 

5.nóv foreldraviðtöl 

    

Vika 13 
12.  – 16. nóvember 

    



 
 

Vika 14 
19. – 23. nóvember 

    

Vika 15 
26. – 30. nóvember 

    

Vika 16 
3.  – 7. desember 

    

Vika 17 
10.  – 14. desember 

    

Vika 18 
17.  – 20. desember 
20.des Litlu jólin 

    

Vika 19 
4. janúar 

3. jan starfsdagur 

    

Vika 20 
7. – 11. janúar 

    

 
 
Kennari áskilur sér rétt til að breyta út af kennsluáætlun tónlistarsmiðjunnar og fylgja áhuga nemenda á efnisvali ef svo ber við. Útinám er hluti af 
tónlistarsmiðjunni, sveigjanleiki er gerður og verkefni unnin úti ef veður leyfir. 

 






