DANS

2.bekkur
Kennarar: Sigurrós Eva Friðþjófsdóttir

2

Markmið:
Að nemendur


Geti hreyft sig frjálst í takt við tónlist.



Geti dansað einföld hreyfimynstur og noti þau í paradönsum, barnadönsum og einföldum þjóðdönsum



Kunni skil á hægri, vinstri, fram, aftur, hæl og tá.



Verði meðvitaðir um stöðu líkamans.



Geti tekið þátt í hreyfileikjum, gengið í röð og hringi, læri hoppspor ).



Geti dansað einföld spor í samkvæmisdansi.



Geti hlustað á tónlist með mismunandi tónfalli, hröð/hæg spor og geti tekið upp hald



Spinni dans, tjái með hreyfingu tilfinningar, hugsanir eða ýmislegt tengt umhverfinu, gefi ímyndunaraflinu lausan
tauminn, noti orðaforðann sem hann hefur á valdi sínu.

Kennsluaðferðir:
30

Námsefni

22.- 23.ág

Hvernig viljum við að okkur líði í dansstofunni. Kennt: Gummy ber dans , Samba whisk

26.- 30. ágúst

Gummy ber, Samba, Súpermann og stop dans

2.- 6.sept
Starfsd föstudaginn 6.sep

Dansa: Gummy bear, Samba/saman , Hókí pókí og stop dans

9.-13. sept

Samba P, Hókí pokí, Súpermann, Barnavals

16.-20.sept

Juste dance

23.- 27. sep

Barnavals (Systkinadans). Hermannstvist

8. – 12. okt

Systkinadans,Hermannstvist

15.-19okt

3.skref

15.-19.okt
Mið for.viðt.

Vetrarfrí

Fi+fö vetr.frí
22.-26.okt

Taka upp hald, 3.skref

29.okt-2.nóv

Fingrapolki saman, Samba saman
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5.-9.nóv

Fingrapolki, 3 skref, Það búa litlir dvergar

12.-16.nóv

Víkivaki, Jóladans: Senn koma jólin, systkinadans

19.-23.nóv
Föst starfsd.

Dvergadansinn

26.-30.nóv

Jóladansa,senn koma jólin, Í skóginum, tískudans

3.-7.des

tískudans Dansaðir jóladansar jóla sósudansinn

10.-14.des

Dansfjör jóla dans

17.-20.des

18.-20.
des

Fim litlu jól

Litlu jólinn

20. litlu jól

Námsmat:
Símat
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VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

G.Í. dans 2. bekkur - Að nemendur:


Geti hreyft sig frjálst í takt við tónlist



Geti tekið þátt í hreyfileikjum, gengið í röð og hringi, læri hoppspor



Geti tekið upp hald í dansi



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



Geti dansað einföld spor í samkvæmisdansi



Verði meðvitaðir um stöðu líkamans



Kunni skil á hægri, vinstri, fram, aftur, hæl og tá



Geti hlustað á tónlist með mismunandi tónfalli, hröð/hæg spor



Spinni dans, tjái með hreyfingu tilfinningar, hugsanir eða ýmislegt tengt umhverfinu, gefi ímyndunaraflinu lausan
tauminn, noti orðaforðann sem hann hefur á valdi sínu
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