
Kennsluáætlun Vor 2018 9-12 
ára 

Skipulag söngkennslu: Kennt verður í 12 vikur. Hver nemandi mætir í 
tíma einu sinni í viku í 50 mínútur í senn.  
Nemendur fá plastmöppu frá skólanum fyrir lagalista, texta og ýmis skilaboð frá skólanum (taka með í alla tíma) 
Þrjár kennslustundir munu fara í upptökur á geisladisk,DVD og foreldradag. 
Einn umsjónarkennari með hverjum hóp. 
Tekið verður upp á DVD-diska frá 10. viku og verða allir látnir vita hvenær þeir eru í upptökum. 
 
Markmið Söngskólans:  Að nemendur auki sjálfstraust sitt, hæfni við að koma fram og almenna tjáningu. 
Að þeir efli náttúrulega sönghæfileika sína, læri að fylgja undirleik og að syngja í hljóðnema. Að þeir efli 
hlustun á takt og útsetningar laga sinna. Svo aðalatriðið að hafa gaman að því að syngja og hreyfa sig! 

         Vikan     

1.   22.01.18-27.01.18 Kennt að umgangast hljóðnema(á 
ekki við framhald) 
Prufað að syngja 

Nemendur fá plastmöppur 
afhendar með lagalista og 

kennsluáætlun 

Ath.foreldrar framhaldsnem. 
Passa að þeir velji ekki sömu 

lög og þeir hafa verið með 

2.    29.01.18-03.02.18 Söngur / Upphitunaræfingar Rætt um upphitun og hreyfingar Allir að vera búnir að velja a.m.k 
2.lög 

3.    05.02.18-10.02.18 
 

Söngur /framkoma Byrjað að spá í framkomu Byrja að læra texta utanbókar 

4.    12.02.18-17.02.18 
 

Söngur / texti  Um hvað eru textarnir? Æfa sig heima! 
Miðvikudagsnemendur! Kennt 

er á öskudag! 

5.    19.02.18-24.02.18 
 

Söngur/ túlkun/ samsöngur Hópsöngur æfður og hugsað 
um túlkun. 

Taka tillit til allra...hlusta á 
náungann. 

6.    26.02.18-03.03.18 
 

Söngur/ túlkun/gerð tónlistar Róleg lög,hress lög, 
vögguvísur,lög úr leikritum og 
söngleikjum..hvernig er lagið 

þitt? 

Æfa sig heima! 

7.     05.03.18-10.03.18  
 

Söngur/Hópsöngur  Reynt að fara yfir sem mest Textar að vera klárir 

8.    12.03.18-17.03.18 
 

Söngur /Sviðsframkoma Æft hvernig við erum á sviði t.d 
á tónleikum. 

Nota spegilinn heima! 

9.   19.03.18-24.03.18 
  ATH.Páskafrí í einn tíma 

Æfing f.tónleika, DVD og 
geisladiskaupptökur 

Farið yfir hvernig allt verður gert 
þ.e CD,DVD og tónleikar 

Afhending miða v.DVD og 
tónleika. 

Mikilvægur tími 
Páskafrí í einn tíma 

10. 02.04.18-07.04.18 
 

Upptaka á DVD B-hópur/ 
Geisladiskaupptaka A-hópur 

Hver og einn fær sinn tíma. Ath. 
tímasetning gæti breyst. 

 

Muna eftir útfylltum DVD miðum 

11. 09.04.18-14.04.18 
 

Tónleikar B-hópur/ 
DVD-upptaka A- hópur 

Má bjóða vinum og 
vandamönnum á tónleika 

Tónleikarnir eru í sal skólans á 
venjulegum tíma. 

12.  16.04.18-21.04.18  
 

Upptaka á geisladisk B-hópur/ 
Tónleikar A-hópur 

 

Hver og einn fær sinn tíma. Ath. 
tímasetning gæti breyst. 

 

Síðasti tíminn: DVD diskar og 
skírteini afhent 

 
Námsmat: Ekki verður gert formlegt námsmat en nemendur munu fá viðurkenningarskjal og geisladisk með söng sínum 
í lok námskeiðs. Greitt er aukalega fyrir framleiðslukostnað DVD-diska en hægt er að panta auka diska. 
 
Kennarar: Upplýsingar um kennara og fleiri upplýsingar má finna á heimasíðu skólans á 
http://www.songskolimariu.is . Endilega líkið við okkur á Facebook síðunni okkar!  
Fyrirspurnir á songskolimariu@songskolimariu.is  eða regina@regina.is   

    Kær kveðja og góða skemmtun, 
       María Björk og kennarar 
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