Kennsluáætlun – skólaárið 2019-2010
Bekkur: 6. bekkur
Námsgrein: Dans
Kennarar: Íris Ósk Einarsdóttir
Tímafjöldi: 1 kennslustund á viku
Námsgögn: Hátalari og tónlist.
Lykilhæfni:
Námsgreinin kemur inn á alla þætti lykilhæfni sem unnið er út frá samkvæmt aðalnámskrá
grunnskóla:
 Tjáning og miðlun
 Skapandi og gagnrýnin hugsun
 Sjálfstæði og samvinnu
 Nýting miðla og upplýsinga
 Ábyrgð og mat á eigin námi.
Grunnþættir:
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex. Unnið er með alla þessa þætti,
en þó mismikið eftir árgöngum: læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, heilbrigði og
velferð, sköpun.
Önnur hæfniviðmið sem lúta að almennri framkomu og vinnulagi í tímum og metin yfir allt árið:
 Tekur ábyrgð á eigin námi.
 Virðir vinnufrið annarra.
 Vinnur með öðrum og sýnir jákvæðni í samskiptum.
 Leitar upplýsinga, les sér til gagns og vinnur sjálfstætt.
 Vinnur vel og fer eftir fyrirmælum.
 Sýnir vönduð vinnubrögð við verkefnaskil.
 Fer eftir þeim fyrirmælum sem lagt er upp með og skilar verkefnum á réttum tíma.

Lokanámsmat: Símat og nemendur taka þátt í danssýningu í lok vetrar þar sem foreldrum og öðrum
aðstandendum er boðið að koma og horfa á.
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Námsflokkar

Hæfniviðmið
Að nemandi:
 fái grunnkennslu í
Samkvæmisdönsum og
Gömludönsunum.
 geti gert greinamun á tónlist
með mismunandi hraða og
áherslum og dansaði í takt við
Samkvæmisdans
hana.
Gömludansarnir
 þjálfi samhæfingu.
 hægri, vinstri, fram, aftur, röð
og hring.
 læri að nálgast hverja aðra og
sýni hverjum öðrum kurteisi
og tillitsemi.
 Að nemendur læri ýmsa
dansstíla.
Freestyle
 Samhæfingu.
Street Jazz
 Örva hreyfiþroska
Zumba Kids





Kennsluhættir
Kennari fer yfir dans
sporin fyrir
nemendur, svo dansa
kennari og nemendur
saman, nemendur í
röð fyrir aftan
kennara.
Kennari parar saman
nemendur til að dansa
saman.

 Kennari fer yfir dans
sporin fyrir
nemendur.
 Kennari og nemendur
dans saman.
 Nemendur dansa í röð
fyrir aftan kennara.

Áskilinn er réttur til breytinga á áætlun og námsmati.

Námsmat
Mat á
hegðun,
virkni og
framistöðu.

Mat á
hegðun,
virkni og
framistöðu.

