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Lýsing
Myndmennt er kennd í hringekjuformi ásamt handmennt, tæknimennt og heimilisfræði. Hver nemandi fær 4
kennslustundir á viku 9 vikur í hverju fagi á skólaárinu.

Markmið:


Nýtt sér í eigin sköpun einfaldar útfærslur sem byggja á færni í meðferð lita- og formfræði og myndbyggingar.



Útskýrt og sýnt vinnuferli sem felur í sér þróun frá hugmynd að myndverki.



Skapað myndverk í ýmsum tilgangi með margvíslegum aðferðum.



Unnið út frá kveikju við eigin listsköpun.



Þekkt og gert grein fyrir völdum verkum listamanna. Lýst þeim og greint á einfaldan hátt yrkisefnið og lýst þeim
aðferðum sem beitt var við sköpun verksins.



Þekkt og notað hugtök og heiti sem tengjast lögmálum og aðferðum verkefna hverju sinni.



Tjáð tilfinningar, skoðanir og hugmyndaheim sinn í myndverki á einfaldan hátt.



Greint að einhverju leyti á milli mismunandi aðferða við gerð listaverka

Námsefni:
Kennslumyndbönd af Youtube.com og hugmyndir af internetinu: https://www.pinterest.com/,
http://krokotak.com, https://www1.mms.is/myndmennt, https://artprojectsforkids.org, https://www.redtedart.com
Ýmis myndmenntarefni, mismunandi pappír, vatnslitir, þekjulitir, oilpastels litir, trélitir, tússlitir, leir, SkriB litir frá Pebeo,
scratch pappír, textíllitir, pappamassi, blöðrur, veggfóðurslím, trélím, þrykklitir.

Kennsluaðferðir:
Viðfangsefni:
1. Mappa undir myndverk. Skreyta umslag búið til úr maskínupappír með túss- og trélitum.
2. Pappírsbrot og klippimynd. Bókamerki: https://www.redtedart.com/monster-corner-bookmarks-and-owls/
3. Fiðrildi. Nemendur teikna fiðrildi, fyrst með blýanti og fara ofaní með tússpenna. Að því loknu eru fiðrildin máluð með
vatnslitum. Unnið er með hugtakið speglun. https://www.youtube.com/watch?v=MIAiglTFgLk
4. Leikið með hringi https://artprojectsforkids.org/delaunay-circles/
5. Taumálun: Málað með textíllitum á taupoka. Nemendur teikna fyrst á blað hvernig þeir vilja skreyta pokann sinn og mála
síðan með textíllitum á pokann.
6. Litahrigurinn, rifjður upp og unnið með heita og kalda liti. Sól og haf, heitir og kaldir litir.
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https://www1.mms.is/myndmennt/?cat=23
https://www.youtube.com/watch?v=0jFbFXYeqb0
https://www.youtube.com/watch?v=eGrGkJtSLsk&t=127s
7. Steinamálun, farið út og steinar sóttir, málaðir með Skrib litum frá Pebelo. Kveikja: Nemendum er sýndar nokkrar
mismunandi myndir af máluðum steinum af netinu.
8. Vinna með þrívídd, klippimynd, fískabúr http://krokotak.com/2020/07/sea-collage-2/
9. Íslenskur myndlistarmaður: Fjallað verður um Louisu Matthíasdóttur og nemendum sýnd verk eftir hana. Nemendur
mála síðan sína eigin mynd í anda Louisu.
10. Skafmyndir. Nemendur fá scratch pappír og eiga að skafa sína eigin mynd.
https://www.youtube.com/watch?v=7UMhvMWLsx4
11. Pappamassi: Skrímsli. Blöðrur þaktar með pappamassa og búin til skrímsli. Veggfóðurslím og ýmsir pappírsafgangar
notaðir, eggjabakkar, rúllur úr eldhúsrúllum og fleiri afgangar. https://www.pinterest.com/pin/48765608453973014/
12 .Fánar: Nenedum sýndir úrval fána. Spáð í form þeirra og útlit. Er speglun? Hvaða form eru í þeim, hvernig eru þeir í
laginu? osfrv. Nemendur eiga síðan að gera sinn eigin fána í ipadappi og lita svo fánann sinn á blað og festa á fánastöng.
https://www.youtube.com/watch?v=nkgbWR0HXGo&app=desktop
13. Pappamassi: Skrímslin máluð.
1.

Íslenskur listamaður: Ásmundur Sveinsson myndhöggvari. Fjallað um hann og verk hans. Farið út í blómagarð og
listaverk hans skoðað. Börnin teikna/hanna sína eigin höggmynd.

15. Leir, vinna í anda Ásmundar Sveinssonar. Börnin búa til frummynd úr leikleir og gera síðan eftirmynd í leir sem harnar.
16. Límþrykk nemendur teikna sinn stimpil á pappaspjald og setja trélím á. https://www1.mms.is/myndmennt/?cat=23
17. Límþrykk Nemendur þrykkja myndina sem þeir gerðu í tímanum áður. https://www1.mms.is/myndmennt/?cat=23
18. Frjáls vinna.

Námsmat:
Virkni, vinnubrögð og fræni metin til einkunnar A, B+, B, C+, C, D.
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