
 

Kennsluáætlun Sjónlistir 1.-3. Bekkur                                                  Haust 2018                                                                                                                  
 

Tímabil: Haust 2018 

Kennari: Guðrún Ásta Þrastardóttir 

Markmið haustannar: 

• þekkja sexlitahringinn, frumliti og andstæðu litina 

• þekkja grunnformin í umhverfinu og nýti sér þau í myndgerð 

• þekkja nálægð og fjarlægð 

• þekkja myndbyggingu 

• geta beitt mismunandi litatónum 

• geta nýtt sér ólíkar útfærslur línuteikningar 

• geta nýtt sér skissuvinnu sem eðlilegan hlut af vinnuferli 

• geta tjáð sig um eigin verkefni og annarra 

• þekkja ákveðna listastefnu og listamenn 

• ganga vel um og sýna ábyrgð og nærgætni í myndmenntastofunni 

 

Kennsluaðferðir og námsgögn: 

 Samkennsla árganga er í 1. til 3. bekk en leitast er við að koma til móts við nemendur með 

verkefni við hæfi. Nemendur vinna ákveðin skylduverkefni auk frjálsra verkefna með 

mismunandi efnum, litum og áhöldum. Kennt er með sýnikennslu þar sem verkefni eru 

kynnt og sýnd og um þau rætt. Einnig verður stuðst við myndbönd og bækur.  

Námsmat: 

Haustönn:  Leiðsagnarmat og sjálfsmat  

Vorönn: Leiðsagnarmat og sjálfsmat  

 

Tímabil Tímar Námsefni Viðfangsefni Kennsluaðferð, 
vinnubrögð 

Annað 

27.8- 
31.8 

1 Klippimynd. 
Klippum út mynd 
úr tímariti og 
límum á blað. 
Teiknum síðan í 
kringum myndina 
framhaldssögu.  

Klippimynd Sýnikennsla og 
verkleg kennsla 

 

3.9- 
7.9 

1 Sjálfsmynd. 
Nemendur teikna 
mynd og setja svo 
mynd af sjálfum 

Sjálfsmynd Sýnikennsla og 
verkleg kennsla.  

 



sér í aðstæður 
myndefnisins.  

10.9-14.9 1 Bekkjarsáttmálavi
nna 
Frjáls teikning 

Bekkjarsáttmálavi
nna 
Frjáls teikning 

Sýnikennsla og 
verkleg kennsla 

 

17.9-21.9 1 Bekkjarsáttmálavi
nna 
Frjáls teikning 

Bekkjarsáttmálavi
nna 
Frjáls teikning 

Sýnikennsla og 
verkleg kennsla.  

 

24.9-28.9 1 Mappa. Nemendur 
búa til möppu 
undir listaverkin 
sín.  

Mappa Sýnikennsla og 
verkleg kennsla 

 

1.10-5.10 1 Litafræði 
Litahringurinn. 
Nemendur gera 
litahring úr 
frumlitum og búa 
til annars stigs 
litablöndur.  
Heitir kaldir litir. 
Nemendur nýta 
litina úr 
litahringnum og 
lita mynd sem er 
flokkuð eftir 
heitum og köldum 
litum.  

Litahringurinn, 
heitir og kaldir 
litir.  

Sýnikennsla og 
verkleg kennsla.  

 

8.10 -
12.10 

1 Foreldraviðtöl Foreldraviðtöl Sýnikennsla og 
verkleg kennsla 

 

15.10-
19.10 

1 Heitir og kaldir litir 
frh.  

Heitir og kaldir 
litir frh.  

Sýnikennsla og 
verkleg kennsla.  

 

22.10-
26.10 

1 Formfræði, 
Frumform með 
frumlitum: 
Nemendur fara í 
stutta gönguferð 
og skoða 
frumformin í 
umhverfinu. 
Nemendur klippa 
síðan niður 
frumformin í 
frumlitunum og 
búa til tvær 
mismunandi 
klippimyndir úr 
formunum.  

Formfræði, 
Frumform með 
frumlitum 
 

Sýnikennsla og 
verkleg kennsla 

 

29.10-
2.11 

1 Formfræði með 
frumlitum frh.   

Formfræði með 
frumlitum frh.  

Sýnikennsla og 
verkleg kennsla.  

 



5.11-9.11 1 Verkefni tengd 
listasögu: Skoðum 
listamann 

Verkefni tengd 
listasögu: Skoðum 
listamann 

Sýnikennsla og 
verkleg kennsla 

 

12.11-
16.11 

1 Æfing í 
skissuvinnu: 
Teiknum skrímsli 
með blýanti. Búum 
til uppkast eða 
skissu að myndinni 
áður en við vinnum 
myndina sjálfa.  

Skissu vinna. 
Teikna skrímsli.  

Sýnikennsla og 
verkleg kennsla.  

 

19.11-
23.11 

1 Vatnslitamálun: 
Málum skrímslið 
með vatnslitum. 

Vatnslitamálun: 
Málum skrímslið 
með vatnslitum.  

Sýnikennsla og 
verkleg kennsla 

 

26.11-
30.11 

1 Fjölskyldumynd 
með blýanti og 
tússlitum: 
Nemendur teikna 
fjölskyldumynd 
með sama hætti og 
í tímanum á 
undan. Búa til 
uppkasst og fara 
síðan ofan í 
línurnar með 
svörtum túss. Og 
lita svo inn í.  

Fjölskyldu með 
blýtanti og 
tússlitum.  

Sýnikennsla og 
verkleg kennsla.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.12-7.12 1 Kertaluktir. 
Nemendur búa til 
kertaluktir sem 
þeir skreyta.  

Kertalukt.  Sýnikennsla og 
verkleg kennsla 

Nemendu
r koma 
með 
krukkur 
að 
heiman.  

10.12-
14.12 

1 Jólaþema Jólaþema   

 

 

 

 

 

 


