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Kennsluáætlun þessi tekur mið af hæfniviðmiðum sem fram koma í Aðalnámskrá Grunnskóla og skólanámskrá Grunnskóla Grindavíkur 

VIKA VIÐFANGSEFNI                  EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 ANNAÐ                          

1 Kynning á verkefnum 

vetrarins. 

Litahringurinn  

Farið yfir verkefni vetrarins. 

Litafræðin kennd og farið yfir sex 

lita hringinn. Nemendur fara yfir 

frumliti og blandaða lita og lita þá 

á rétta staði miðað við blöndun 

sex lita hringsins. 

Efni frá kennara 

Litir  

 

2-3 Leirskúlptúr 

Að nemendur skilji mikilvægi 

þess að ganga frá 

verkefnum, efnum og 

áhöldum. Nemendur geri sér 

grein fyrir verðmæti þeirra 

efna og áhalda sem unnið er 

með hverju sinni 

Farið yfir vinnubrögð í myndmennt.  

Fjallað um íslensk dýr, sögð saga 

og farið í leirvinnu með 

sjálfharðnandi leir. Farið yfir 

vinnubrögð í leir og hvernig hægt 

er að Nemendur fá leir í hendur og 

eiga að skapa sinn eigin skúlptúr 

eða styttu. 

Fyrst er nemendum afhentur 

fjölnota leir til að æfa sig á og 

síðan er farið í að móta í 

sjálfharðnandi leir. 

Leir 

Efni frá kennara 

 

4-5 Sjálfsmynd 

Þekki muninn á grunnformum 

og náttúrulegum formum. 

Nemendur þekki mismunandi 

Fjallað um sjálfsmyndir og 

mynddæmi sýnd með tækni af 

mismunandi tagi.Farið í útlit og 

lögun höfuðsins og staðsetningu 

auga, nefs og munns. 

Karton 

Pappír 

Litir 

Skæri 

Lím  

 



 

myndgerðir m.t.t. tækni, t.d. 

málverk, teikningu, þrykk, 

ljósmynd, styttuo.s.frv. í 

tengslum við það verkefni 

sem unnið er hverju sinni. Fjalli 

um hvaða gildi myndverk 

getur haft fyrir hvern og einn. 

Lýsi myndverki og skoðun 

sinni á því. Læri vönduð 

vinnubrögð. 

Nemendur fá karton og byrja að 

teikna, fyrst höfuðið og síðan það 

sem er á og í kring. Áhersla lögð á 

vel litaða mynd. 

Nemendur fá síðan annað blað 

sem þeir líma sjálfsmyndina og 

klippa upp í til að mynda kögur. 

Síðast er karton sett bakvið. 

Efni frá kennara 

5-6 Kandinsky mynd 

Að 

nemendurþekki grunnformið 

hring og þjálfist í að klippa 

og líma. Nemendur munu 

kynnast listamanni og 

aðferðum 

 

Fjallað um árstíðir, hvað einkennir 

þær, helstu  form og litir. Farið yfir 

grunnformið hringinn. Fjallað um 

Kandinsky, helstu einkenni hans og 

litasamsetningar. 

Nemendur  klippa til í verkefnið sitt 

eftir fyrirmælum kennara og síðast 

búa þau til hringi sem eiga að 

vera laufblöðin í anda Kandinsky. 

Pappír 

Skæri 

Lím 

Karton 

Efni frá kennara 

 

7 Óskaskrín og óskasteinar 

Nemendur munu kynnast 

nýjum aðferðum og þjálfast í 

að vanda sig. Nemendur 

munu þjálfast í mikilvægi 

þess að ganga frá 

verkefnum, efnum og 

áhöldum. 

Nemendum er kynnt fyrir 

sameiginlegur verkefni 

myndmenntar, hér og nú og 

textíls. Þar sem nemendur búa til 

óskaskrín í Myndmennt, tína steina 

í Hér og nú ásamt því að sauma 

botnstykki í textíl. 

Nemendur fá camembert dollu 

og líma yfir hana kreppappír og 

búa til sín eigin áferð og liti á 

boxið. 

Dollur úr pappa 

Kreppappír 

Límlakk 

Penslar 

 

 

8 Turtles verkefni 

Að nemendur kynnist 

listamönnunum Leonardo, 

Nemendum kynntir 

teiknimyndapersónurnar 

Turtles/Skjaldbökurnar. Farið yfir 

nöfnin og tengd listamönnunum. 

Útprentuð blöð 

Litir 

Efni frá kennara 

 



 

Donnatello, Michael Angello 

og Rafael. Nemendur tengi 

listina við þætti í umhverfinu 

og skilji mikilvægi þess að 

ganga frá verkefnum, efnum 

og áhöldum 

Listamenn kynntir, fjallað um helstu 

áherslur og einkenni þeirra. 

Nemendur fá að upplifa öðruvísi 

vinnubrögð í teikningu og fá að 

teikna einsog listamennirnir þegar 

málaðar voru freskur í loftum kirkja. 

Nemendur teikna og lita að eigin 

vali mynd þar sem blaðið er fest 

upp undir borðið og þeir verða að 

liggja á gólfinu og mála. 

9 Vinnutími Nemendur fá tækifæri til að 

klára ókláruð verkefni ásamt því 

að fara í frjálsa myndsköpun. 

Efni frá kennara 

Öll helstu efni og áhöld 

myndmenntakerrunnar 

 

10 Íspinni 

Nemendur munu þjálfast í að 

lita, klippa og líma. 

Nemendur skilji mikilvægi 

þess að ganga frá 

verkefnum, efnum og 

áhöldum og geri sér grein 

fyrir verðmæti þeirra efna og 

áhalda. 

Sýnt sýnishorn af íspinna og 

hvernig eigi að búa til sinn eigin 

pappa ís með munstri og litum. 

Nemendur fá tilsniðið blað sem 

þeir brjóta uppá og klippa í það 

form sem þeir vilja. Skreyta síðan 

og lita og líma saman með 

íspinnanum inní. 

Íspinnar 

Pappír 

Tússlitir 

Lím 

Efni frá kennara 

 

12-13 Mondrian 

 

Nemendur æfist í að 

þekkja grunnformin og 

vinna með ferning. 

Nemendur þjálfast í 

grunnlitunum og vinna 

með þá liti ásamt svörtum. 

Verk Mondrians skoðuð. Formin 

skoðuð og farið í mun á 

geometrískum formum og 

lífrænum formum. Einnig farið í 

hvað er lóðrétt og hvað er lárétt 

ásamt því hvernig línur eru á ská. 

Farið yfir verkferlið og nemendur 

fá frjálsar hendur hvernig útfærsla 

þeirra verður. 

 

Karton 

Pappír 

Lím 

Skæri 

Efni frá kennara 

 

16 Snjókorn 

Nemendur þjálfast í að 

Snjókorn af ýmsum gerðum 

notuð til að klippa og lita. 

Pappír 

Efni frá kennara 

 



 

klippa. Æfa sig í að ganga 

frá efni og áhöldum.  

Nemendur fá útprentað 

snjókorn sem þeir brjóta saman 

og klippa eftir fyrirfram gefnum 

línum. Nemendur fá val um 

lokafrágang, lita, líma oþh. 

Helstu efni myndmenntar 

Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar. 

 

 

Námsmat:   

Námsmat í fyrsta bekk samanstendur af símati kennara, sjálfsmati nemandans og lykilhæfni nemandans. 

Símat með hliðsjón af vinnubrögðum, umgengni og frágangi, sköpun og skilningi. Sjálfsmat þar sem nemendur kynnast því að meta 

sig sjálf á þar til gerðu sjálfsmatsblaði. Lykilhæfni er hluti af námsmati sem afhent er við annarlok. 

 

 


