
 
 
 
 

Kennsluáætlun  

Haust 2017 

Bekkur:  1.-2.bekkur 

Námsgrein:  Myndmennt 

Fjöldi kennslustunda:  6 kennslustundir í þriggja vikna lotum 

Kennari/kennarar:  Guðrún Dóra Jónsdóttir 

 

Áfangalýsing 
 

 
Kennsluaðferðir: Innlagnir, sýnikennsla, verklegar æfingar, innlifunaraðferð og tjáning, hópvinnubrögð, sjálfstæð, skapandi 
viðfangsefni  
Námsmat: Símat, leiðsagnamat, hæfniviðmið og lykilhæfni 
 

Kennari áskilur sér rétt til að breyta kennsluáætlun án fyrirvara. 
 

 

  



 
 
 
 

Vika Dagur Viðfangsefni Hæfniviðmið Námsmat 

 
1. vika 

Mánudagur Spjall vinnubrögð 
Mappa, skrifa nafnið 
sitt og gera sjálfsmynd. 

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

 Skapað myndverk í ýmsum tilgangi með 
margvíslegum aðferðum 

 Greint að einhverju leyti á milli mismunandi 
aðferða við gerð listaverka 

 
 Símat og 
leiðsagnamat  

 Þriðjudagur Fiðrildaverkefni – 
speglun, klippa 

 
2. vika 

Mánudagur Fiðrildi – Vatnslita. 

 Þriðjudagur Litafræði, litablöndun. 
Blástursverkefni þar 
sem frumlitum er blásið 
saman, þannig að það 
myndist litablöndur.  

 
3. vika 

Mánudagur Litafræði. Klippa 
litaklessurnar út og búa 
til skrímsli úr þeim.  

 Þriðjudagur 
 
 

Aukaverkefni tengt 
þema. 

 



 
 
 
 

Kennsluáætlun  

Vor 2018 

Bekkur:  1.-2.bekkur 

Námsgrein:  Myndmennt 

Fjöldi kennslustunda:  6 kennslustundir í þriggja vikna lotum 

Kennari/kennarar:  Guðrún Dóra Jónsdóttir 

 

Áfangalýsing 
 

 
Kennsluaðferðir: Innlagnir, sýnikennsla, verklegar æfingar, innlifunaraðferð og tjáning, hópvinnubrögð, sjálfstæð, skapandi 
viðfangsefni  
Námsmat: Símat, leiðsagnamat, hæfniviðmið og lykilhæfni 
 

Kennari áskilur sér rétt til að breyta kennsluáætlun án fyrirvara. 
 

 

  



 
 
 
 

Vika Dagur Viðfangsefni Hæfniviðmið Námsmat 

 
1. vika 

Mánudagur Teikning, blómið mitt. 
Unnið með hvítar 
útlínur, vatnsliti og 
vinnubrögð. 

 

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

 Greint á einfaldan hátt áhrif myndmáls í 
nærumhverfi hans 

 Unnið út frá kveikju við eigin listsköpun 

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

 
 Símat og 
leiðsagnamat  

 Þriðjudagur Teikning dýr. Unnið 
með hvítar útlínur, 
vatnsliti og vinnubrögð. 

 
2. vika 

Mánudagur Formfræði – 
klippimynd. Nemendur 
búa til klippimynd úr 
mismunandi tegundum 
af pappír.  

 Þriðjudagur Formfræði – 
klippimynd. Nemendur 
búa til klippimynd úr 
mismunandi tegundum 
af pappír. 

 
3. vika 

Mánudagur Litafræði tilraunir.  

 Þriðjudagur 
 
 

Litafræði tilraunir. 

 

  



 
 
 
 

 


