
 
Engidalsskóli 

 

 

Kennsluáætlun 

 Fag og árgangur 

Listir og sköpun – 5. bekkur 
Tímar á viku 

6 kennslustundir. 
Kennt er í lotum. 

 Kennari:  Guðný Hafsteinsdóttir Veturinn 2020-2021 

 

Kennslu- 
fyrirkomulag 

Verklegir tímar. 

Kennt er í lotum. Hver árgangur kemur í c.a. 11 skipti og verkefnin eru 6.  

Verkefnin eru endurtekin með hverjum hóp.   

 

Verkefni: Námsefni – viðfangsefni Markmið: 

1. 

verkefni 

Mappa  

Nemendur gera möppu sem þeir safna verkefnum 

lotunnar í.  

Efni: Maskínupappír, tússlitir og trélitir, límband,  

Tími 1x80 min. 

Að nemendur gangi frá 

verkefnum sínum á sama stað 

og geti gengið að þeim vísum.  

2. 

verkefni 

Op art  

Nemendur eru kynntir fyrir listastefnunni OP Art. 

Power point: Um stefnuna og listamenn. 

Einfalt verkefni unnið sem kennir nemendum að nota 

línur og form til að ná fram áhrifum optical illusions. 

 

Efni: Tússlitir og blað 35x35 cm, reglustika, blýantur og 

hvítur trélitur. 

Tími 3x 80 mín. 

Að nemendur geti unnið með 

form í anda op art. 

Læri einfalda skyggingu og 

myndbyggingu. 

 

 

3. 

verkefni 

Stytting í teikningu. 

Nemendur læra að sumt sem er nær er stærra og það 

sem er fjær eða í fjarska er minna. Nemendur æfa 

fjarvídd og myndbyggingu. 

Nemendur leggja skó á blað og strika eftir og strika eftir 

höndum sínum fyrir ofan. Síðan er búkur teiknaður á 

milli. Í bakgrunn má síðan gera hvað sem er en gaman 

er að nota áhugamál sem innblástur. 

 

Efni: Bækur/myndir af netinu sýnishorn fá fyrri 

nemendum. 

Blað 40x60 cm blýantur, túss og trélitir. 

Tími 3x80 min  

Að nemendur læri að nota 

fjarvídd og myndbyggingu. 

 

 



4. 

verkefni 

Máling  

Kynning á málningu . 

Nemendur kynnast listamanninum Tryggva Ólafssyni 

farið á netið og verkin hans skoðuð. og nota osmo tækni 

við að teikna fígúrur sem þau nota til að byggja upp 

myndflötinn.  

 

 

Blað 35x35cm blýantur, málning , penslar. 

Tími 3x80 min. 

 

 

Að nemendur þekki málningu  

og meðferð hennar, og geti 

nýtt sér í eigin sköpun.  

 

5. 

verkefni 

Eins punkta fjarvídd. 

Nemendur æfa eins punkta fjarvídd. Kennari sýnir 

nemendum hvernig á að byrja. Skoðuð eru sambærileg 

verkefni. Lögð er áhersla á að nemendur hugi að 

skyggingum.  

 

Efni: Blýantur, blað 30x42 cm, reglustika, blýantur, 

tússlitir og trélitir. 

 

Tími 2x 80 mín. 

 

 

6. 

verkefni 

Osmo 

Nemendur kynnast forritinu Osmo masterpice í ipad. 

Þjálfist í að nota ipad í 

skapandi vinnu. 

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 

   

 

 

 

 

 

 
 


