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Lýsing
Myndmennt í 2. bekk

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

Námsefni:
Efni af internetinu.
Symply artistic by Joan Chambers and Molly Hood.

Kennsluaðferðir:
Innlögn, kynning og umræður um verkefni dagsins,
einstaklingskennsla, hópvinna, og umræður.

Námsmat:
Virkni, vinnubrögð og fræni metin til einkunnar.
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VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

G.Í. Sjónlistir 1.- 3. bekkur - Sjónlistir


Að nemendur tjái og skapi verk sem tengjast þeim sjálfum og þeirra reynsluheim og einnig framkalli myndheim
sagna



Nemendur kynnist ýmsum listformum og listamönnum
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NÁMSEFNI/GÖGN

Steinamálun
Farið í fjöruferð og steinum safnað og þeir síðan málaðir heima í skóla.
(https://wonderfuldiy.com/rock-painting-ideas/)

Hljóðfærði
Hljóðfæri búið til úr blöðru, pappír, maísbaunum/hrísgrjónum og veggfóðurslími.

Simply artistic by Joan Chambers and Molly Hood
Leikið með andstæður í myndlist . Bls. 14 - 15 í Simply artistic by Joan Chambers and Molly Hood

Þvídd, hrafn
Mynd af hrafni búin til með pappírsbrotum og klippimynd
(http://krokotak.com/2018/10/paper-raven/)

Haustmynd.
Mynd gerð í anda kúbisma
(http://krokotak.com/2017/09/cubism-autumn/)

Dagur og nótt
Unnið með andstæðurnar dagur og nótt.
(https://www.pinterest.com/pin/509188301611299317/)

Litahringurinn
Nemendur gera litahring og vinna með hugtök tengd honum eins og grunnlitur og blandaðir litr, heitir og kaldir litir.
(https://www.youtube.com/watch?v=eGrGkJtSLsk https://www.youtube.com/watch?v=LhtJ6Eeqm90 )

Litadýr.
Nemendur blanda úr frumlitum, appelsínugulan, grænan og fjólubláan. Teikna dýr/fugla og mála inn eftir litahringnum.
Látið þorna og farið í útlínur með olíutúss. Gerður rammi í kring með því að dýfa fingri í málningu og stimpla í kring
(http://www.lagafellsskoli.is/library/Kennsluaaetlanir/2016-17/2.-bekkur/02.%20bekkur%20Myndmennt%20.pdf)

Kaldar hendur og heitt hjara.
Nemendur teikna hendur sínar á blað og mála með köldum litum. Þeir teikna síðan og mála hjarta með hetum litum.
Síðan er þetta látið þorna og klippt út og límt á svart karton.
(http://www.lagafellsskoli.is/library/Kennsluaaetlanir/2016-17/2.-bekkur/02.%20bekkur%20Myndmennt%20.pdf)

Hvolpur- teikning
Myndband sem sýnir hvernig hægt er að teikna hvolp
(https://www.youtube.com/watch?v=NatsdDyn6yY )
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Andlitsmynd
Myndband sem sýnir hvernig hægt er að teikna andlit.
(https://www.youtube.com/watch?v=MlvGxql3E0E )

Dýr teiknuð með hjálp handa
Hvernig hægt er að nota hendur til að teikna dýr.
(http://krokotak.com/2013/04/14-ways-to-make-handprint-animals/)

Púsluspilsmynd
Hver nemandi fær 1 púsl til að vinna með og síðan er púslunum raða saman í eina stóra mynd.
(http://slp123.blogspot.com/2012/10/we-all-fit-together.html )

Skrímsli
Einfaldar leiðbeiningar til að teikna skrímsli.
(https://frompond.blogspot.com/2018/10/funny-monster-directed-drawing.html )

KENNSLUSKIPULAG



Myndmennt



Myndmennt 2. bekkur
Árgangnum skipt í 4 hópa sem hver um sig fær 4 kennslustundir á viku í ¼ af skólaárinu.
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