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6.bekkur myndmennt
Kennarar: Ólöf Dómhildur Jóhannsdóttir
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Lýsing
Kennari: Ólöf Dómhildur Jóhannsdóttir
Kennslustaður: Myndmenntastofa

Markmið:

o


tjáð eigin tilfinningar/skoðanir með aðferðum myndlistar



valið mismunandi aðferðir við sköpun



þekkt nokkrar myndlistarstefnur og listamenn sem vinna innan stefnunnar



greint, borið saman og metið aðferðir við gerð margskonar listaverka



notað orðaforða og hugtök til að tjá skoðanir sýnar á myndlist og hönnun



unnið hugmynd frá skissu að lokaverki bæði fyrir tví- og þrívíð verk



unnið sjálfstætt að þrívíðu verki



greint og fjallað um áhrif myndmáls í umhverfinu og samfélaginu.  rannsakað, skapað og
greint.

Námsþættir: Listasaga, skúlptúrgerð, sköpun,litafræði, málun og tækni.

Námsefni:
8/25/2020 þriðjudagur mappa
8/26/2020 miðvikudagurmappa
9/1/2020

þriðjudagur Útilistaverk og áferð

9/2/2020

miðvikudagurÚtilistaverk og áferð

9/8/2020

þriðjudagur Líf á landi -laufblöð

9/9/2020

miðvikudagurLíf á landi

9/15/2020 þriðjudagur Líf á landi
9/16/2020 miðvikudagurLíf á landi
9/22/2020 þriðjudagur Litafræði
9/23/2020 miðvikudagurLitafræði
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9/29/2020 þriðjudagur Fugl- teikna og mála
9/30/2020 miðvikudagurFugl- teikna og mála
10/6/2020 þriðjudagur Fugl- teikna og mála
10/7/2020 miðvikudagurforeldarviðtöl
10/13/2020þriðjudagur lína í lófa -landslag
10/14/2020miðvikudagurlína í lófa -landslag
10/20/2020þriðjudagur Kjarval
10/21/2020miðvikudagurKjarval
10/27/2020þriðjudagur neikvætt rými
10/28/2020miðvikudagurneikvætt rými
11/3/2020 þriðjudagur Andlitslitir tónar/tvídd/þrívídd
11/4/2020 miðvikudagurAndlitslitir tónar/tvídd/þrívídd
11/10/2020þriðjudagur Frjálst, vinna í verkefnum sem eru ókláruð
11/11/2020miðvikudagurStarfsdagur
11/17/2020þriðjudagur Plöntur og myndlist -Eggert Pétursson
11/18/2020miðvikudagurPlöntur og myndlist -Eggert Pétursson
11/24/2020þriðjudagur Osmos
11/25/2020miðvikudagurOsmos
12/1/2020 þriðjudagur Teikniæfing og skissu rannsókn
12/2/2020 miðvikudagurTeikniæfing og skissu rannsókn
12/8/2020 þriðjudagur 3d penni, ipad og forrituð teikning
12/9/2020 miðvikudagur3d penni, ipad og forrituð teikning
12/15/2020þriðjudagur Klára verkefni og ganga frá möppum
12/16/2020miðvikudagurKlára verkefni og ganga frá möppum

Kennsluaðferðir:


bein kennsla



sýnikennsla



hugmyndavinna



sköpun



einstaklingskennsla



fræðslumyndir



fyrirlestrar
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Námsmat:
Símat

VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

List- og verkgreinar sameiginleg fyrir 5.-7. bekk - Menningarlæsi
Sýnt ábyrga og örugga umgengni við vinnu og frágang á vinnusvæði.



Sjónlistir fyrir 5.- 7. bekk
Hæfnieinkunn (A-D)



Sjónlistir fyrir 5.- 7. bekk - Sjónlistir


Notað mismunandi efni, verkfæri og miðla á skipulagðan hátt í eigin sköpun.



Unnið hugmynd frá skissu að lokaverki bæði fyrir tví- og þrívíð verk.



Fjallað um eigin verk og verk annarra í virku samtali við aðra nemendur.



Greint og fjallað um áhrif myndmáls í umhverfinu og samfélaginu.



Nýtt sér grunnþætti myndlistar í eigin sköpun.



Byggt eigin listsköpun á hugmyndavinnu tengdri ímyndun, rannsóknum og reynslu.



Tjáð skoðanir eða tilfinningar í eigin sköpun með tengingu við eigin reynslu.



Beitt hugtökum og heitum sem tengjast aðferðum verkefna hverju sinni.



Greint, borið saman og metið aðferðir við gerð margskonar listaverka.

KENNSLUSKIPULAG
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