
 

Kennsluáætlun Sjónlistir 4.-6. Bekkur                                                  Vor 2019                                                                                                                  
 

Tímabil: Vor 2019 

Kennari: Guðrún Ásta Þrastardóttir 

Markmið vorannar: 

• þekkja sexlitahringinn, frumliti og andstæðu litina 

• þekkja grunnformin í umhverfinu og nýti sér þau í myndgerð 

• þekkja myndbyggingu 

• nýta fjölbreyttan efnivið 

• geta beitt mismunandi litatónum 

• Vinna eftir skipulögðu vinnuferli 

• Meta og greina listastefnu og aðferðir 

• Nýta upplýsingatækni 

• Þjálfa hugtakanotkun  

• Þjálfa hugmyndavinnu 

• Vinna sjálfstætt 

• 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 4. til 6. 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: 

Leiðsagnarmat og sjálfsmat  

 

Tímabil Tímar Námsefni Viðfangsefni Kennsluaðferð, 
vinnubrögð 

Annað 

7.-11. jan 1 Frjáls tími Frjáls tími  Sýnikennsla og 
verkleg kennsla 

 

14. – 18. 
Jan  

1 Námsmappa Nemendur búa til 
námsmöppu. 
Mappa sem lýsir 
áhugamálum (Í 

Sýnikennsla og 
verkleg kennsla 

 



hverju er ég 
góð/góður. 
 

21.-25. 
Jan 

1 Litafræði 
Litahringurinn. 
Nemendur gera 
litahring úr 
frumlitum og búa 
til annars og 
þriðjastigs 
litablöndur.  
 

Nemendur búa til 
litahringinn og 
skoða heita og 
kalda liti.  

Sýnikennsla og 
verkleg kennsla.  

 

28.-1. Feb 1 Heitir og kaldir litir  
 

Heitir og kaldir 
litir  
Nemendur 
kynnast heitum og 
köldum litum og 
búa til mynd sem 
tengist því.  

Sýnikennsla og 
verkleg kennsla 

 

4.-8. Feb 1 Formfræði, 
Frumform með 
frumlitum: 
Nemendur fara í 
stutta gönguferð 
og skoða 
frumformin í 
umhverfinu. 
Nemendur teikna 
síðan frumformin 
og búa til tvær 
mismunandi 
myndir úr 
formunum með 
heitum og köldum 
litum.  

Formfræði, 
Frumform með 
frumlitum 
 

Sýnikennsla og 
verkleg kennsla.  

 

11.-15. 
feb 

1 Verkefni tengt 
listasögu: Kúbismi 

Verkefni tengt 
listasögu: 
Kúbismi. Kennari 
kynnir stefnuna 
fyrir nemendum 
og verkefnið 
framundan.   

Sýnikennsla og 
verkleg kennsla 

 

18.-22. 
Feb 

1 Verkefni tengt 
listasögu: Kúbismi 

Verkefni tengt 
listasögu: Kúbismi. 
Kennari kynnir 
stefnuna fyrir 
nemendum. 
Nemendur skoða 
listasögubækur og 
velja sér verk til 

Sýnikennsla og 
verkleg kennsla.  

 



að vinna með í 
myndmennt. 

25. – 1. 
Mars 

1 Verkefni tengt 
listasögu: Kúbismi 

Verkefni tengt 
listasögu: Kúbismi. 
Nemendur skoða 
listasögubækur og 
velja sér verk til 
að vinna með í 
myndmennt.  

Sýnikennsla og 
verkleg kennsla 

 

4.-8 mars 1 Öskudagur frí Öskudagur frí  Sýnikennsla og 
verkleg kennsla.  

 

11.-15. 
mars 

1 Kúbismi Nemendur vinna 
að verki sínu sem 
þeir völdu 

Sýnikennsla og 
verkleg kennsla 

 

18.-22. 
mars 

1 Kúbsimi Nemendur vinna 
að verki sínu sem 
þeir völdu 

Sýnikennsla og 
verkleg kennsla.  

 

25.-29. 
Mars 

1 Kúbismi Nemendur vinna 
að verki sínu sem 
þeir völdu 

Sýnikennsla og 
verkleg kennsla 

 

1.-5. apríl 1 Nemendur skrifa 
um verkið sitt 

Nemendur skrifa 
um verið sitt 

Sýnikennsla og 
verkleg kennsla.  

 

8.-12. 
apríl 

1 Nemendur opna 
myndlistarsýningu 

Nemendur opna 
myndlistasýningu 

Sýnikennsla og 
verkleg kennsla 

 

15.-19. 
apríl 

 Páskafrí     

22.-26. 
apríl 

1 Teiknað eftir 
fyrirmynd – 
hlutateikning.  

Teiknað eftir 
fyrirmynd. Teikna 
eigin skó á 
raunsæjan hátt - 
færa sýnina á 
blaðið. 

  

29. – 3. 
maí 

1 Teiknað eftir 
fyrirmynd – 
hlutateikning.  

Teiknað eftir 
fyrirmynd. Nem. 
skoða 
uppstoppaða 
fugla, teikna. 

  

6.-10. maí 1 Teiknað úti Teiknað úti. 
Nemendur skissa 
upp 
landslagsmynd. 
Ræða um 
hugtökin nálægð 
og fjarlægð, 
forgrunn, 
bakgrunn og 
miðrými og hvort 
hreyfing sé í 
myndunum. 

  

13.-17. 
maí 

1 Teiknað úti Teiknað úti    



20.-24. 
maí 

1 Frjáls tími     

27.-31. 
maí 

1 Frjáls tími    

 

 

 

 

 


