
 
 
 
 

Kennsluáætlun  

Haust 2017 

Bekkur:  3.-4.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 

Þriðjudagur Spjall vinnubrögð 
Mappa, skrifa nafnið 
sitt með tvöföldum 
stöfum.  

 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 

 Þekkt og gert grein fyrir völdum verkum 
listamanna.  

 Greint að einhverju leyti á milli mismunandi 
aðferða við gerð listaverka 

 
 Símat og 
leiðsagnamat  

 Miðvikudagur Listamaður – 
bókamerki. 

 
2. vika 

Þriðjudagur Bókamerki 

 Miðvikudagur Teikning, línan. 
Íslenskir fuglar. Velja 
sér fugl, teikna og lita 
með neoncolor 

 
3. vika 

Þriðjudagur  Teikning og línan 

 Miðvikudagur 
 
 

Leikið sér með liti, 
bakgrunnur búinn til á 
fuglaverkefnið, með 
sápukúluaðferð. 

 



 
 
 
 

Kennsluáætlun  

Vor 2018 

Bekkur:  3.-4.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 Formfræði,vélmenni. 
Unnið úr pappa form 
sem sett eru saman í 
vélmenni. 

 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. 

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

 Þekkt og gert grein fyrir völdum verkum 
listamanna 

 
 Símat og 
leiðsagnamat  

 Þriðjudagur Formfræði,vélmenni. 
Unnið úr pappa form 
sem sett eru saman í 
vélmenni. 

 
2. vika 

Mánudagur Formfræði,vélmenni. 
Unnið úr pappa form 
sem sett eru saman í 
vélmenni. 

 Þriðjudagur Teikning - uppstilling 

 
3. vika 

Mánudagur Teikning - uppstilling 

 Þriðjudagur 
 
 

Teikning - uppstilling 

 

  



 
 
 
 

 


