
 
Víðistaðaskóli 

 

 

Kennsluáætlun 

  

Myndmennt 3.bekkur 
Tímar á viku 

4 kennslustundir. 
Kennt er í lotum. 

 Kennari:  Rakel Sverrisdóttir Veturinn 2019-2020 

 

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.  

Efni: Maskínupappír, tússlitir, trélitir, límband.  

Að nemendur gangi frá 

verkefnum sínum á sama stað 

og geti gengið að þeim vísum.  

2. 

verkefni 

Uppsilling/hlutateikning 

Nemendur æfa sig í að rissa upp einfalda uppstillingu, 

mæla rétt hlutföll og æfa sig í að skyggja. 

 

Efni: Blýantur, strokleður, blað. 

Að nemendur geti unnið með 

uppstillingu í teikningu. 

Læri einfalda skyggingu og 

myndbyggingu. 

3. 

verkefni 

Leirmótun: 

Fiskabúr lágmynd 

Kennari sýnir nemendum myndir af fiskum af netinu. 

Nemendur skissa upp fiskabúrið sem þau ætla að móta 

Nemendur móta í leir. 

.  

Efni: Bækur/myndir af netinu af fiskum og fiskabúrum. 

Blað, blýantur, leir, áhöld til að gera áferð, glerungur 

Að nemendur læri að móta í 

leir, nota áhöld. 

4. 

verkefni 

Vatnslitir. 

Kynning á vatnslitum og litafræði. Heitir og kaldir litir og 

blöndun grunnlita. 

Nemendur kynnast mismunadi pappír, aðferðum og 

tækni í að meðhöndla vatnsliti. 

Efni: Bækur/myndir af netinu sýnishorn fá fyrri 

nemendum. 

Blað, blýantur, vatnslitir, penslar  

 

 

 

 

 

 

Að nemendur þekki vatnsliti 

og meðferð þeirra, og geti nýtt 

sér í eigin sköpun.  

 



5. 

verkefni 

Skúlptúr úr pappír og flösku 

Nemendur búa til dýrahaus (”kúlu”) með dagblaðapappír 

sem þeir líma með málaralímbandi á flösku. Síðan rífa 

þeir niður dagblaðapappír í ræmur. Líma með 

veggfóðurslími á flöskuna og dýrahausinn. Látið þorna.  

Flaskan og hausinn málaður. 

Umræður: Nemendur segja frá skúlptúrnum.  

Efni: Flaska, dagblaðapappír, málaralímband, 

veggfóðurslím, málning, penslar, efni sem hægt er að 

nota á skúlptúrinn.  

Að nemendur geti unnið 

þrívítt, hannað og unnið úr 

nytjahlutum (flaska). Beitt 

áhöldum og tækni í 

vinnuferlinu, notað fjölbreyttan 

efnivið. Túlkað listaverk/eigin 

hugmynd munnlega.  

6. 

Verkefni  

Eins punkta fjarvídd. 

Nemendur læra um form og einfalda fjarvíddarteikningu. 

 

Efni: Blað, blýantur, strokleður, reglustikur. 

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 

   

 

 

 

 

 

 


