
 
Engidalsskóli 

 

 

Kennsluáætlun 

  

Myndmennt  3-4. bekkur 
Tímar á viku 

4 kennslustundir. 
Kennt er í lotum. 

 Kennari:  Guðný Hafsteinsdóttir Veturinn 2020-2021 

 

Kennslu- 
fyrirkomulag 

Verklegir tímar. 

Kennt er í lotum. Verkefnin eru endurtekin með hverjum hóp.   

 

Verkefni: Námsefni – viðfangsefni Markmið: 

1. 

verkefni 

Mappa  

Nemendur gera möppu sem þeir safna verkefnum 

lotunnar í. Þau velja sér dýr sem þema og eða skreyti 

fyrir stafina í nafninu sínu. 

Efni: Maskínupappír, tússlitir, trélitir, límband.  

Að nemendur gangi frá 

verkefnum sínum á sama stað 

og geti gengið að þeim vísum.  

2. 

verkefni 

Sjálfsmynd /spegilmynd  

Umræða um forgrunn og bakgrunn. 

Nemendur byrja á að gera bakgrunn þ.e. mynd af sér í 

spegli. 

Fá síðan blað og taka upp útlínuna og teikna 

afturbakhlið spegilmyndarinnar í forgrunn.  

Efni: Blýant, trélitir, túss í útlínur,  

 

Að nemendur geti unnið með 

bakgrunn og forgrunn í 

blandaðari tækni. 

3. 

verkefni 

Portrett: Fígúrur 

Nemendur nota plastflösku sem grunn að dýri og gera 

eins konar portrett af dýri 

 

Efni: plastflaska, dagblöð, veggfóðurslím og þekjulitir. 

Að nemendur læri að móta í 

pappír, nota veggfóðurslím og 

dagblöð til að gera fígúru. 

4. 

verkefni 

Vatnslitur 

Kynning á vatnslit. 

Nemendur kynnast mismunandi penslum,aðferðum og 

tækni í að meðhöndla vatnslit, áfram er unnið með form 

og myndbyggingu. 

Efni: Bækur/myndir af netinu, sýnishorn fá fyrri 

nemendum. 

 

Að nemendur þekki vatnslit   

og meðferð hennar og geti 

nýtt sér í eigin sköpun.  

 

5. 

verkefni 

Kaldir og heitir litir. 

Umræða um heita og kalda liti.  

Myndir málaðar í heitum og köldum litum. 

 

Efni:  Blöð, blýantur, vatnsleysanlegir litir, skæri, lím.  

Að nemendur læri um kalda 

og heita liti. Læri að nýta sér 

blöndun lita og að beita pensli.  

6. Litafræði. Læri um andstæða liti og 



verkefni Hvernig á að blanda liti úr grunnlitium. 

Unnið með einföld form og myndbyggingu. 

litablöndun. 

 

7.  

verkefni 

Eins punkta fjarvídd. 

Nenendur læra um form og einfalda fjarvíddar teikningu. 

 

Efni: Blað, blýantur, strokleður, reglustrikur. 

Bækur/myndir af netinu. 

 

Að nemendur læri að nota 

einfalda aðferð í fjarvíddar 

teikningu. 

Auka-

verkefni 

 Fer eftir áhuga og getu hvers og eins nemanda  

 

Kennsluáætlun er sett fram með fyrirvara um breytingar 
 

 

 

Námsmat: 

námsframvinda á 

mentor.is 

Lýsing: Virkni, vinnubrögð, frumkvæði og þátttaka metin Vægi 

   

 

 

 

 

 

 

 
 


