DANS

8 - 10. bekkur
Kennarar: Sigurrós Eva Friðþjófsdóttir

| 10, 8, 9

Markmið:
Að nemendur


Geti samhæft tónlist og hreyfingu með góðri líkamsvitund og líkamsbeitingu og dansað mismunandi dansform



Geta dansað fyrir áhorfendum með tilfinningu , túlkun augnsambandi, líkamsbeitingu og kurteisi



Sýni öryggi til að dansa einir eða sem hluta að pari eða hóp



Geti valið á milli ólíkra dansstíla, tekið sjálfstæðar ákvarðanir í túlkun og sköpunarferlinu



Taki þátt í skapandi vinnuferli og setji saman lítið dansverk



Geti tjáð og túlkað hugmyndir sýnar og rætt dans á gagnrýninn hátt

Námsefni:
Vika

Námsefni

19.-23.ág

Upphitun, Senorita

26.-30.ág

Upphitun, Senorita, Hunter 1/2

2.-6.sept
Starfsd.föst
9.-13. sept

Annað

Starfsdagur
Veik

16.-20.sept
Samr 7.b

Veik

Fim og föst
23.-27.sept
Samr pr 4.b
fim og föst

Upphitun, Hunter klára

30.-4.okt
Foreldrav

Upphitun, Te git up

miðvikud
7.-11.okt
14.-18.ok
fö vetr.frí
21.-25.okt

Upphitun Commerecial Street
Upphitun Commerecial Street, Upphitun, Te git up
Horfa á video. How to do a Quick 8 Count Dance Routine (Hip Hop Dance Moves Tutorial) | Mihran

Grunnskólinn á Ísafirði 2019-2020

Vetr.frí mán

Kirakosian. Klára að semja dans hann á að vera 32 taktar

28.okt-1.nóv

Sköpun

4.-8.nóv

Sköpun

11.-15.nóv

Skiladansi

18.-22.nóv

Upphitun. Streetdance ½, dansað yfir dansana sem búið er að vinna með

25.-29.nóv

Upphitun, Streetdance klára, dansað yfir dansana sem búið er að vinna með

2.-6.des

Horft á dansmynd

9.-13.des

Horft á dansmynd

16.-20.des
Fim litlu jól

Litlu jólin

Kennsluaðferðir:
Sýnikennsla, vekleg kennsla, you tub video

Námsmat:
Sýmat

VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

G.Í. dans 10. bekkur - Að nemendur:


Geti samhæft tónlist og hreyfingu með góðri líkamsvitund og líkamsbeitingu og dansað mismunandi dansform



Geti dansað fyrir áhorfendur með tilfinningu, túlkun augnsambandi, líkamsbeitingu og kurteisi.



Sýni öryggi til að dansa einir eða sem hluti af pari eða hóp



Geti valið á milli ólíkra dansstíla, tekið sjálfstæðar ákvarðanir í túlkunar og sköpunarferlinu



Taki þátt í skapandi vinnuferli og setji saman lítið dansverk



Geti tjáð og túlkað hugmyndir sýnar og rætt dans á gagnrýninn hátt
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