Kennsluáætlun í myndmennt 1. bekkur
2018 -2019
Kennari: Helga Elísabet Aðalsteinsdóttir
Kennslufyrirkomulag: árgangnum skipt í 4 hópa sem hver um sig fær 2 kennslustundir á viku hálfan
veturinn.

Námsefni: Útbúið af kennara og verkefni af vefnum.
Námsefni : Málning, penslar, blýantar, pappír, klessulitir, vaxlitir, tússlitir og fleira.
Markmið:


Þekkja litina og muninn á heitum og köldum litum.



Þekkja hugtök formfræði og geta nýtt sér form í sköpun.



Notað fjölbreyttan efnivið í sköpun.





Tjá tilfinningar, skoðanir og hugarheim í myndverki á einfaldan hátt.
Greint mismunandi aðferðir við listsköpun.
Greint á einfaldan hátt áhrif myndmáls.
Vinna í þrívídd.



Verkefni:
1. Fjölskyldumynd. Nemendur teikna mynd af fjölskyldu sinni með blýanti, fara síðan í útlínur með
svörtum lit og lita síðan myndina með trélitum.
2. Mynd af mús. Nemendum sýnt myndband á youtube. Þeir teikna síðan mynd af mús með blýant, fara
síðan í útlínur með svörtum lit og lita síðan myndina sína.
https://www.youtube.com/watch?v=8qrq6ZIX0W0
3. Horfum á myndaband með verkum Wassily Kandinsky
www.youtube.com/watch?v=G6y8I8es8Ww
https://www.youtube.com/watch?v=q5aqtNEYbhI
http://www.wassilykandinsky.net/painting1896-1944.php
https://www.youtube.com/watch?v=H62BRsqEruE
Heitir og kaldir litir, svart karton og klessulitir.
Tala um grunnliti , heita og kalda liti
4. Hálf sjálfsmynd-prent. Andlitsmynd af nemendum klippt til helminga og annar helmingurinn límdur á
A4 blað og nemendur teikna hinn og lita. Unnið með blýant, útlínutúss og trélitum.

5. Sjálfsmynd-prenta 4 myndir á eitt blað og svo mála yfir með vatnslitum. Kveikja með því að sýna
myndir af verkum Andy Warhol https://www.tes.com/teaching-resource/pop-art-described-inquotes-of-andy-warhol-and-roy-lichtenstein-images-for-students-and-pupils-6386904
https://www.youtube.com/watch?v=kZTsbJcr9VI
6. Teikna skrímsli og lita. Skoða myndbönd af Youtube sem sýna mismunandi skrímslateikningar sem
kveikju. Býantur og tússlitir.
7. Dýramynd, búa til dýr úr höndum. http://krokotak.com/?s=hand+animals Býantur og tússlitir.
8. Pappírsbrot. http://krokotak.com/2013/03/folded-paper-strip-animals/
9. Hákarl klippa, hefta, lita og leika. https://sunflowerstorytime.com/2015/04/18/shark-week/
10. Spinner. Teikna hring á karton, skreyta og klippa, nota krónupening í miðju.
http://krokotak.com/2017/04/diy-paper-spinner/
11. Seglbátur og speglun í hafi. http://krokotak.com/2017/07/sea-reflections/
12. Mosaíkmyndir/ minecraft. Nenemdur fá mislitapapírsferninga og raða saman, líma á blað og búa til
sínar eigin „minecraft“ myndir
13. Björn http://krokotak.com/2018/11/bear-craft/
14. Stafaföndur http://print.krokotak.com/q?q=7elements
15. Ipad Quiver - 3D Coloring App

