DANS, SVIÐSLISTIR

1. bekkur sviðslistir
Kennarar: Rósa Rún Aðalsteinsdóttir

Lýsing
Í list- og verkgreinum þroska nemendur með sér sjálfstætt gildismat, þar sem lögð er áhersla á að kynnast og njóta
menningar. Nemendur fá að tjá sig og allir hafa hæfileika til að skapa.
Unnið er með ferli frá hugmynd til afurðar, nemendur taka þátt og nýta eigin hugmyndir sem og annarra.

Markmið
Nám í danskennslu stuðlar að jafnrétti nemenda að finna hæfileikum sínum farveg í list og verklegu námi. Nemendur
kynnast fjölbreyttum vinnuaðferðum sem þroskar og eykur skapandi hugsun og hreyfingu.
Markmið áfangans:
Að styrkja nemendur í grófri hreyfifærni
Að nemendur skynji líkamann, hvernig hann virkar og hvernig hann býr til nýtt tungumál með hreyfingum sem allir skilja.
Að nemendur læri að fylgja tónlistinni.
Að gefa nemendum skýra mynd um að dans er allskonar og allstaðar í kringum okkur.
Að efla dansgleði nemenda.

Námsefni
Námsefni frá kennara.

Kennsluaðferðir
Kennsluaðferðin í danskennslu skiptist í fernt yfir önnina;
Áhersla á verkkunnáttu, sköpunarkraft, samhæfingu og ólíkar tjáningaleiðir.
Það sem við munum gera; æfingar sem styrkja jafnvægi, þol, einbeitingu, þol, styrk og liðleika. Áhersla á samvinnu
nemanda.Skapa og spinna. Læra að vinna úr hugmyndum. Nota líkamann í rými og tíma.Samhæfing hugar, hjarta og handar.
Finna samband takt og hreyfingar. Læra og muna spor. Læra að tjá sig í gegnum hreyfingar. Dans -> tungumál allra.

Námsmat
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Matsviðmið taka mið af hæfni í listgreinum sem heild.

VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

Sviðslistir fyrir 1.- 4. bekk


Framvinda



Hæfnieinkunn (tákn)



Hæfnieinkunn (A-D)

Sviðslistir fyrir 1.- 4. bekk - Dans


Hreyft sig frjálst og í takt við tónlist í samræmi við hreyfigetu eigin líkama.



Tengt saman hreyfingu og tónlist í dansi og virt samskiptareglur.



Rætt um hreyfingu í takt við tónlist út frá persónulegri upplifun.



Dansað einföld hreyfimynstur og notað þau í paradönsum, barnadönsum og einföldum þjóðdönsum.



Tekið tillit til jafningja í samstarfi.



Tekið þátt í skapandi dansferli með jafningjum undir leiðsögn kennara.



Hlustað á hugmyndir þeirra og lagt fram eigin.

NÁMSEFNI/GÖGN

Danskennsla 1. & 2.bekkur
Kennsluáætlun, markmið og viðmið.
(https://docs.google.com/presentation/d/1fnfvRTXnwwpwkVdYZpasP3w7irhRGwkXek0UkHsm2CU/edit?usp=sharing)
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