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4. bekkur myndmennt
Kennarar: Ólöf Dómhildur Jóhannsdóttir

| 4

Lýsing
Ólöf Dómhildur Jóhannsdóttir
Markmið:

Að nemendur læri að greina og beita fjölbreyttum

aðferðum og tækni. Nemendur læri að vinna með þrívídd, teikningu, málun og blandaða tækni. Efla þrautseigju og sjálfstæð
vinnubrögð nemenda.
Námstilhögun:

Nemendur fá 4 kennslustundir á viku fjórðung vetrar.

Námsefni:

Ýmis efniviður og námsgögn tekin saman af kennara.

Námsmat:

Markmið metin við lok hverrar lotu. Lokaeinkunn byggist á símati.

Markmið:
Nemendur:


þekki munin á heitum og köldum litum



geti skapað út frá kveikju



geti unnið skapandi og sjálfstætt



þekki læri listasögu



geti unnið í þrívídd

Námsefni:
Námsefni:

Listaverka- og handbækur. Efni af netinu, dagblöð, tímarit og fleira sem til fellur.
Verkefni

1 þriðjudagur mappa
2 fimmtudagurPersóna
3 þriðjudagur Litafræði Heitt kalt
4 fimmtudagurLitafræði Heitt kalt
5 þriðjudagur Setningar - teikning út frá kveikju
6 fimmtudagurSetningar
7 þriðjudagur Útikennsla
8 fimmtudagurTeikniæfing og skissu rannsókn
9 þriðjudagur Teikniæfing og skissu rannsókn
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10fimmtudagurBlaðra veggfóðurslím -loftbelgir
11þriðjudagur Blaðra veggfóðurslím -loftbelgir
12fimmtudagursamræmd- loftbelgur mála
13þriðjudagur Loftbelgur mála
14fimmtudagurKlára loftbelgi og frjálst
15þriðjudagur 3d penni, ipad og forrituð teikning
16fimmtudagurStarfsdagur
17þriðjudagur Munsturgerð - Rýni
18fimmtudagurKlára verkefni og ganga frá möppum

Kennsluaðferðir:
Bein kennsla. Sýnikennsla. Hugmyndavinna. Sköpun. Einstaklingskennsla.

Námsmat:
Færni, vinnubrögð, sköpun frágangur, hegðun og ástundun. Lokaeinkunn byggist á símati

VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

Sjónlistir fyrir 1.- 4. bekk - Sjónlistir


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.



Fjallað um eigin verk og annarra.



Skapað myndverk í ýmsum tilgangi með margvíslegum aðferðum.



Unnið út frá kveikju við eigin listsköpun.



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



Greint að einhverju leyti á milli mismunandi aðferða við gerð listaverka.
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