Grunnskóli Vestmannaeyja- Dans 5. – 7. bekkur
Námsþáttur
Menningarlæsi bls. 142
(sameiginleg
hæfniviðmið list – og
verkgreina)

Markmið GRV
Að nemandi geti:
Sviðslistir

Markmið GRV
Að nemandi geti:

5. bekkur
6. bekkur
7. bekkur
Við lok 7. bekkjar á nemandi að geta:
 Útskýrt og sýnt vinnuferli sem felur í sér þróun frá hugmynd til afurðar.
 Hagnýtt leikni og þekkingu sem hann hefur öðlast til að takast á við fjölbreytt viðfangsefni.
 Tekið tillit til annarra í hópvinnu og sýnt frumkvæði.
 Haft sjálfbærni að leiðarljósi í vinnu sinni.
 Beitt helstu tækni sem námsgreinin býr yfir.
 Gert grein fyrir menningarlegu hlutverki list- og verkgreina.
 Gert grein fyrir helstu hugtökum sem tengjast viðfangsefni hans.
 Sýnt ábyrga og örugga umgengni við vinnu og frágang á vinnusvæði.
 Lagt mat á eigin verk og sýnt skilning á vönduðum vinnubrögðum.

Við lok 7. bekkjar á nemandi að geta:
 Beitt líkama sínum markvisst í dansi og hreyfingu sjálfum sér til ánægju
 Dansað grunnspor í paradönsum og einföldum þjóð- dönsum
 Geti sett saman einfalt dansverk, sýnt það og valið undir leiðsögn kennara umgerð (t.d. tónlist og rými) við hæfi
 Tjáð sig í dansi, tengt saman hreyfingu, túlkun og tónlist og beitt kurteisisvenjum í dansi
 Unnið sjálfstætt og með öðrum að dansverkefnum, bæði veitt og tekið á móti uppbyggilegri gagnrýni og nýtt sér hana í
dansi
 Rætt um dans út frá persónulegri upplifun








beitt líkama sínum meðvitað í dansi og
hreyfingu, sjálfum sér til ánægju
kunnað grunnspor og einfaldar
samsetningar grunnspora í nokkrum
samkvæmisdönsum og einföldum
þjóðdönsum
kunnað þann tískudans sem er vinsæll
hverju sinni
fengið þjálfun í að setja saman einfalt
dansverk og sýnt það undir leiðsögn
kennara
beitt kurteisisvenjum í dansi
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Kennsluaðferðir
Námsmat
Dansar sem nemandi
lærir
Hugtök sem unnið er
með

tekið tillit til jafningja í samstarfi,
hlustað á hugmyndir þeirra og lagt fram
sínar eigin
fengið kynningu á hinum ýmsu
dansstílum

Aðallega hópkennsla. Þó þarf að grípa til
einstaklingskennslu af og til.
Símat, sjálfsmat í nóvember og apríl.
Frammistöðumat í janúar og júní.
Vinstri snúning og stop and go í Jive, spot
turn og 3´cha´s í Cha cha, aðferð III í Skottís,
tveir til þrír tískudansar.
Að taka upp hald, röð, hringur, hægri, vinstri,
hæll, tá. Snúa, hringur, fram, aftur, klappa,
upp á tá, hliðar saman, í dansátt. Inn að
miðju. Bak í dansátt

