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Myndmennt
Kennarar: Árný Hallfríður Herbertsdóttir

2

Lýsing
Myndsköpun með ýmiskonar efnivið, aðallega teikning og litir.
Kennt í lotum, níu vikur í senn og árgangurinn skiptist í fjóra hópa.
Nemendur - læra á Myndmenntastofuna.
Þeir vinna í sjálfsmyndum og hlutföllum mannslíkamans.
Skoða grunnform og litahringinn.
Þeir vinna fígúrur úr tré og ýmsu efni.
Lotunni lýkur með happadrætti um verkefni.
Unnið í leir þegar verkefni hvers dags er lokið.

Markmið:
Að nemendur vinni með margvíslegan efnivið í myndsköpun. Þjálfist í að vinna eftir fyrirmælum og vandi frágang. Efli saman
hug og hönd. Þar sem þetta eru tvær kennslustundir í einu þá er alltaf leir sem nemendur geta unnið með frjálst inn á milli.

Námsefni:
Nemendur vinna með ýmiskonar efni tengd myndsköpun sinni. Unnið með pappír, ýmiskonar liti, leir, tré og hverskonar efni
sem hentar til skreytinga á myndverkunum okkar.

Kennsluaðferðir:
Vik
a
Vika Nemendur læra á Myndmenntastofuna og umgengni um hana.
1
Nemendur gera möppur fyrir komandi verk.
Hlutföll í andliti. Andlit teiknað með krossi og hlutföll skoðuð.
Vika
Sjálfsmynd, vatnslitir og trélitir, andlit skoðuð í spegli og
2
sjálfsmynd teiknuð og máluð með vatnslitum.
Vika Áfram unnið með hlutföll í mannslíkamanum. Teikna dúkkulísu/dúkkupésa á nærfötum og teikna á þau föt. Dúkkulísur
3
á karton, föt á pappír. Fleiri föt teiknuð þegar tími vinnst til.
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Vika Farið yfir grunnform og litahringinn. Heitir og kaldir litir. Form strikuð á þunnt karton, klippt út og límd á stærra karton.
4
Ýmsir litir settir saman.
Vika Tréfígúra. Trékubbar fundnir, málaðir og límdir saman. Síðan er fígúran skreytt og límd á platta. Hvert barn segir sögu
5
um sína sköpun.
Vika
Framhald með tréfígúru. Dúkkulísuföt.
6
Vika
Fuglar og fjöll, sjá leiðbeiningar í Markviss myndörvun, verkefni 12.
7
Vika
Mótun. Mótað úr leir ýmsir hlutið. Taka myndir af hlutunum og kennari prentar út. Teikna svo hlutinn og lita.
8
Vika Draga miða og teikna og mála það sem stendur á honum. A3 blað eða jafnvel vatnslitapappír.
9
Unnið að frágangi verka

Námsmat:
Símat þar sem virkni, leikni og hegðun skipta máli í mati. Metið í bókstöfum, a, b+, b, c, c+ og d.

Grunnskólinn á Ísafirði 2018-2019

