Kennsluáætlun
1 – 4. bekkur
haustönn 2016
Kennari: Sigurrós Eva Friðþjófsdóttir
Vikustundir: Ein kennslustund á viku
Námsefni : Dans
Markmið: Að nemendur
–
–
–
–
–
–
–
–

efli eigin hreyfigetu
hreyfa sig frjáls í takt við tónlist
kunni einföld spor í ýmsum danstegundum t.d. barnadönsum, (paradönsum og einföldum
þjóðdönsum)
þekki og nýti sér almennar kurteisisvenjur í samskiptum
kunni skil á hægri og vinstri, hæl og tá, fram og aftur
öðlast félagslega færni
læra að taka upp hald
taka tillit til jafningja í samstarfi

haustönn 2016
Vika
22.Skólasetng
23.-26. ágúst

Námsefni

29. ágúst –2.
sept.

Dansað: Twist hægri og vinstri, Macarena, Mars. Kennt:
Hneigja sig, Gummy bear , Marssera

5.- 9. sept.

Dansa: GAIA,Macarena, Twist hægri og vinstri, Mars,

12. -16. sept.

Hermannstvist, dansað yfir þá dansa sem þau hafa lært

19. - 23. sept.

Polkaspor ( Chasse ), dansað yfir Hermannstvist eiga að
getað dansað Gummyber ein ,

26.-30 sept.-

3. skref.Dansað yfir og æft dansana sem þau hafa lært

3. -7. okt.
7. íþr. hátíð
litlu skólanna
10. -14. okt.

Dansað yfir og æft dansarnir sem þau hafa lært

Rætt um hvernig við viljum hafa það í dansstofunni. Kennt:
Gummy ber, Twist hægri og vinstri, Marssera

Starfsdagur

Annað

Starfsd. 14.

Cha cha cha fr + ny

17. – 21. okt.
24. - 28.okt.
27.
Bangsadagur

Fingrapolki m/snú
Fingrapolki,5678 auðveldur línudans, Hald

31.okt- 4. nóv.
búningadagur
Lestrapróf
7. -11. nóv.

Fingrapolki saman, Samba 1/1 + Whisk saman
Cha cha cha saman

10. Starfsdagur
9.nóv.
Foreldraviðtöl
11.vetrafrí

14. -18. nóv.
14.Vetrafrí

Víkivaki, 5678, cha cha

21. -25. nóv.

Frí

22. starfsd.
23.-25. vetrarfrí

28. nóv. – 2.
des.

Jóladansa,senn koma jólin,

5. - 9. Des
9.des Rauður
dagur
12. -16. des.

tískudans Dansaðir jóladansar jóla sósudansinn

19.-20. des

Litlu jólinn

20. litlu jól

4. - 6. jan.

Dansfjör jóla dans

Upprifjun

4. starfsdagur

9. -13. jan.
16.-20. jan.

próf
Vínarkrus

