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  Kennsluáætlun – vor 2019 
Tónmennt: 6. bekkur. 

Tímabil Efnisþættir - inntak Námsgögn Námsmat 

janúar 2019 
 

Sögur og lög um álfa 
Unnið að sköpun með spjaldtölvum, grunnatriði 
Hljóðfærasamspil 
Jón Leifs og íslensk samtímatónlist 

Tónmennt 3., 4. og 5.  hefti,  
Syngjandi skóli, Nýir skólasöngvar. 
Söngvasafn 1 og 2,  Það var lagið, 
efni úr ýmsum áttum, Disney bókin, 
Söngbók Nova, Das Chorbuch 
(Lorenz Mairhofer), SÖNGVASAFN, 
Sígild sönglög 1 og 2, Hljóðspor, 
Dægurspor 

 
 
Nemandi er metinn eftir 
frammistöðu í tímum, 
auðsýndum áhuga og 
virkni.  Nemandi er 
metinn fyrir 
sköpunarverk og 
tæknifærni í 
hljóðverkagerð.  
Nemandi er metinn fyrir 
að taka þátt og koma 
fram á tónleikum eða 
öðrum uppákomum.  

febrúar 2019 

Þorrinn, þorralög og gamlir siðir 
Lög um náttúruna og umhverfið, heimspeki frumbyggja 
Norður Ameríku skoðuð og athugað hvernig tónlist 
þeirra endurspeglar náttúruna og umhverfið 
 

Tónmennt 3., 4. og 5.  hefti,  
Syngjandi skóli, Nýir skólasöngvar. 
Söngvasafn 1 og 2,  Það var lagið, 
efni úr ýmsum áttum, Disney bókin, 
Söngbók Nova, Das Chorbuch 
(Lorenz Mairhofer), SÖNGVASAFN, 
Sígild sönglög 1 og 2, Hljóðspor, 
Dægurspor, spjaldtölvur 

 
 
Nemandi er metinn eftir 
frammistöðu í tímum, 
auðsýndum áhuga og 
virkni.  Nemandi er 
metinn fyrir 
sköpunarverk og 
tæknifærni í 
hljóðverkagerð.  
Nemandi er metinn fyrir 
að taka þátt og koma 
fram á tónleikum eða 
öðrum uppákomum. 
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mars 2019 

Lög um drauma og óskir 
Tengsl náttúrunnar og drauma, lög um það 
Verkefnið Draumahátíð undirbúið með söng, dansi og 
hljóðfæraleik 
 

Tónmennt 3., 4. og 5.  hefti,  
Syngjandi skóli, Nýir skólasöngvar. 
Söngvasafn 1 og 2,  Það var lagið, 
efni úr ýmsum áttum, Disney bókin, 
Söngbók Nova, Das Chorbuch 
(Lorenz Mairhofer), SÖNGVASAFN, 
Sígild sönglög 1 og 2, Hljóðspor, 
Dægurspor, spjaldtölvur 

 
 
Nemandi er metinn eftir 
frammistöðu í tímum, 
auðsýndum áhuga og 
virkni.  Nemandi er 
metinn fyrir 
sköpunarverk og 
tæknifærni í 
hljóðverkagerð.  
Nemandi er metinn fyrir 
að taka þátt og koma 
fram á tónleikum eða 
öðrum uppákomum. 

apríl 2019 

Lög um drauma og óskir 
Tengsl náttúrunnar og drauma, lög um það 
Verkefnið Draumahátíð undirbúið með söng, dansi og 
hljóðfæraleik 
Sköpun með garage-band, ólík form skoðuð 
Au clair de lune, Debussy og Bolero, Ravel 

Tónmennt 3., 4. og 5.  hefti,  
Syngjandi skóli, Nýir skólasöngvar. 
Söngvasafn 1 og 2,  Það var lagið, 
efni úr ýmsum áttum, Disney bókin, 
Söngbók Nova, Das Chorbuch 
(Lorenz Mairhofer), SÖNGVASAFN, 
Sígild sönglög 1 og 2, Hljóðspor, 
Dægurspor, spjaldtölvur 

 
 
Nemandi er metinn eftir 
frammistöðu í tímum, 
auðsýndum áhuga og 
virkni.  Nemandi er 
metinn fyrir 
sköpunarverk og 
tæknifærni í 
hljóðverkagerð.  
Nemandi er metinn fyrir 
að taka þátt og koma 
fram á tónleikum eða 
öðrum uppákomum. 

maí 2019 

Lög um vorið og sumarið 
Verkefni um frægan þekktan tónlistarmann eða band á 
tímabilinu 1950-2000 unnið á spjaldtölvu 
Tónlistarsöguleg og menningarleg tengsl skoðuð og 
einnig ólík stílbrigði og áhrif 

Tónmennt 3., 4. og 5.  hefti,  
Syngjandi skóli, Nýir skólasöngvar. 
Söngvasafn 1 og 2,  Það var lagið, 
efni úr ýmsum áttum, Disney bókin, 
Söngbók Nova, Das Chorbuch 
(Lorenz Mairhofer), SÖNGVASAFN, 
Sígild sönglög 1 og 2, Hljóðspor, 
Dægurspor, spjaldtölvur 

 
 
Nemandi er metinn eftir 
frammistöðu í tímum, 
auðsýndum áhuga og 
virkni.  Nemandi er 
metinn fyrir 
sköpunarverk og 
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tæknifærni í 
hljóðverkagerð.  
Nemandi er metinn fyrir 
að taka þátt og koma 
fram á tónleikum eða 
öðrum uppákomum. 

júní 2019 

Íslensk dægur og sumarlög 
Útiverkefni og sköpun  

Tónmennt 3., 4. og 5.  hefti,  
Syngjandi skóli, Nýir skólasöngvar. 
Söngvasafn 1 og 2,  Það var lagið, 
efni úr ýmsum áttum, Disney bókin, 
Söngbók Nova, Das Chorbuch 
(Lorenz Mairhofer), SÖNGVASAFN, 
Sígild sönglög 1 og 2, Hljóðspor, 
Dægurspor, spjaldtölvur 

 
 
Nemandi er metinn eftir 
frammistöðu í tímum, 
auðsýndum áhuga og 
virkni.  Nemandi er 
metinn fyrir 
sköpunarverk og 
tæknifærni í 
hljóðverkagerð.  
Nemandi er metinn fyrir 
að taka þátt og koma 
fram á tónleikum eða 
öðrum uppákomum. 


