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  Kennsluáætlun – vor 2019 
Tónmennt: 7. bekkur. 

Tímabil Efnisþættir - inntak Námsgögn Námsmat 

 
janúar 2019 

Sögur og lög um álfa 
Unnið að sköpun með spjaldtölvum, grunnatriði 
Hljóðfærasamspil 
Jón Leifs, Páll Ísólfsson  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, 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. 

febrúar 2019 

Lög um Þorrann, gamlig og nýir siðir 
 Nýrómantík nemandi velur sér tónskáld, vinnur verkefni 
og flytur skyggnusýningu 
Stravinsky og Eldfuglinn 
Rimsky-Korsakov og sinfóníuhljómsveitin 

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 

Karnival og lög tengd Öskudeginum og Bolludegi 
Hljóðfærasamspil 
Sköpun með garage-band, ólík form og stílar skoðuð 
 

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 

Unnin glærusýning á spjaldtölvum um 
tónlistarmann/konu eða band tímabil frá 1950 til 
dagsins í dag 
Ólíkir stílar og stefnur skoðaðir og áhrif og 
menningarlegar rætur 
 

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  

Afrísk tónlist og trommur 
Sköpun með garage band 
Eurovision og ólík menningaráhrif 
Sumar og vorlög 

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  

Íslensk og erlend dægurlög 
Sköpun með spjaldtölvum inni  og úti 
Skoðum náttúruhljóð og sambland hljóða af ólíkum toga 
í tónlist 

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. 


