
 
 
 

Kennsluáætlun  

 
Dans – haust 2020 

4. bekkur, 1 vikustundir  

Kennari: Ásdís Björnsdóttir  AsBj51@rvkskolar.is 

 

Dans: 

Mikilvægt er að nemandinn fái jákvæða upplifun af kennslustundinni og njóti þess að læra dans. 

Lögð er áhersla á að þau læri  Gömlu dansana. Samkvæmisdansa, læra spor inn í lotur, auk þess sem 

unnið er jafn og þétt í tækn , taktþjálfun og réttri líkamsbeitingu.  Læra allskonar leiki tengda tónlist, 

sem þjálfar nemandann að  skynja tónlistina/takt  og tengja við hreyfingu,samvinnu og hópefli. 

Einnig læra þau einstaklingsdansa og skiptidansa. 

Mikil áhersla er lögð framkomu, virðingu, tillitsemi og kurteisi. 

 

Reglur: 

Samskipti einkennast af virðingu, kurteisi og tillitsemi. 

Mæting á réttum tíma. 

Skyldur nemenda að gefa góðan vinnufrið, fylgja fyrirmælum, leggja sig fram. 

Skyldur kennara mæta undirbúin í tíma og leiða nemandann áfram í dansnáminu 

 

Hæfniviðmið 4. bekkur: 

• Unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í samskiptum 

• Komið fram við aðra af virðingu og kurteisi 

• Unnið vel og farið eftir fyrirmælum 

• Hreyfa sig frjálst í takt við tónlist 

• Tengt saman hreyfingu og tónlist í dansi /dansað í takt við tónlist  

• Dansað grunn lotur í samkvæmisdansi 

• Dansað einfalda útgáfu af gömlu dönsunum 

• Dansað  einstaklingsdansa 

• Dansað skiptidansa 

• Skilgreint dansstöðu/hald 

 

 

Námsmat:  

▪ Námsmatið byggist á hæfniviðmiðum 4. bekkjar 

▪ Námsmatið er símat og því hafa nemendur tækifæri til þess að bæta sig allt árið, samkvæmt 

leiðsagnarmati. 

▪ Hver danstími telur inn í námsmatið 

▪ Gott er að fylgjast með framvindu nemenda inn á Mentor 

▪ Námsmatið er sett inn reglulega yfir veturinn 

▪ Gefið er í 5 táknum sem segir til um hæfni nemandans  

▪ Námsmat er ekki endanlegt fyrr en síðasta danstíma er l 

 



 
 
 

 

 

 

 

Tímabil Náms- og viðfangsefni Verkefni/Námsmat Athugasemd 

25. ágúst – 

29.ágúst 

Kynningartími/reglur/leikir 

 

Hreyfileikir  

1.sept-

11.sept 

Gömlu dansarnir 

Samkvæmisdansar 

Einstaklingsdans, 

 

Upprifjun 

 

Læra söngleikjadans 

Í öllum tímum er 

unnið með framkomu 

og samskipti. 

15.sept-

26.sept 

Einstaklingsdans 

Samkvæmisdans 

 

æfa 

söngleikjadans/einstaklingsdans 

takt og tækniæfingar 

Hreyfileikir 

 

28.sept-

9.okt 

Samkvæmisdans 

Gömlu dansarnir 

Læra ný spor inn í lotur. 

Læra snúninga í polkadönsum 

Læra Rumbu 

 

 

12.okt-

20.okt 

Samkvæmisdansar 

Leikir 

Æfa dansana og læra ný spor 

inn í lotur 

 

 

27.okt- 

6.nóv 

Tjáning/sköpun 

 

Skiptidansar/ partýdansar 

Allskonar hreyfileikir sem þjálfa 

nemandann að hreyfa sig frjáls í 

takt við tónlist. 

 

 

9.nóv-

20.nóv 

Samkvæmisdans 

Taktþjálfun 

Læra Samba 

Æfingar sem þjálfa nemandann 

að finna/heyra takt 

 

23.nóv-

4.des 

Samkvæmisd 

Gömludansarnir 

Færnimat 

Æfa alla þá dansa sem þau hafa 

verið að vinna í. 

Gömludansarnir 

 

7.des -

11.des 

Færnimat Samkvæmisdansar  

14.des-

18.des 

jólatímar Uppbrot  

 

• Kennari áskilur sér rétt að breyta kennsluáætlun ef þörf þykir 

 

 

 


