
 

Kennsluáætlun vor 2017  

myndmennt, 3.bekkur 

 

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, blandaða liti, andstæða 

liti, heita og kalda liti og lita þá á 

rétta staði miðað við blöndun sex 

lita hringsins. 

Efni frá kennara 

Litir  

 

2 Fjallið mitt 

noti fjölbreytileg efni, 

verkfæri og aðferðir við 

eigin myndsköpun 

geti gengið frá verkefnum, 

efnum og áhöldum 

geri sér grein fyrir 

verðmæti þeirra efna og 

áhalda sem unnið er með 

hverju sinni 

Fjallið mitt er verkefni þar sem 

nemendur nota krítar til að ná 

áferðum fjallstinda í fjarska. Fjallað 

er um hvernig fjöllin líta út, 

litabrigði og hvernig línur í 

landslagi mótast og koma fram í 

verkefninu. Nemendur fá tvær 

pappírsarkir. Rífa eina í fjöll og lita 

með krítum brúnirnar. Leggja því 

næst á annað blað og „toga“ 

litinn niður á hitt blaðið. Endurtekið 

með því að spegla blaðinu yfir.  

 

Efni frá kennara 

Krítar 

Pappír 

Festir 

 

 

3-4 Leirvinna 

vinni með fjölbreytt efni og 

áhöld 

Nemendur kynnast hinum ýmsu 

gerðum leirs. Farið yfir vinnsluna 

og hvernig leirinn hefur þróast 

Steinleir  

Öll helstu leiráhöld 

 



 

geti gengið frá verkefnu, 

efni og áhöldum 

geri sér grein fyrir 

verðmæti efna og áhalda 

viti að ýmsir þættir í 

menningu þjóða hafa 

áhrif á myndrænar 

frásagnir 

þekki til fjölbreytileika 

sköpunnar 

ásamt notagildi. 

Farið yfir fingraaðferð og sýnt 

hvernig eigi að búa til skál.  

Nemendur fá steinleir í hendur 

og  

5-6 Sól og haf  

Nemendur geri sér grein 

fyrir að litir hafa 

mismunandi áhrif, eru t.d. 

heitir og kaldir 

Farið í gegnum litahringinn og 

fjallað sérstaklega um heita og 

kalda liti. Mynddæmi sýnd. 

Farið yfir verkferilinn. 

Nemendur fá blöð og byrja að 

teikna öldur yfir mitt blaðið og 

endurtaka ölduna niður blaðið. 

Því næst er hringur teiknaður á 

miðjan efri hluta blaðsins og 

endurtekið upp blaðið. 

Nemenur lita eftir heitum og 

köldum litum. 

Efni frá kennara 

Neocolor litir 

Pappír 

 

 

 

7-8 Abstrakt 

Þar sem nemendur munu 

kynnast abstakt, 

listamönnum og þjálfist í 

fínhreyfingum. 

Fjallað um abstrakt list og farið 

yfir helstu einkenni. 

Verkefnaferilinni kynntur. 

Nemendur fá blað og blýant 

og teikna hendur og fætur á 

blað. Setja niður línur með 

reglustiku og láta þær skerast, 

passa að þær séu ekki of 

Efni frá kennara 

Pappír 

Tússlitir 

Reglustika 

blýantur 

 



 

þéttar. Lita síðan inní fletina. 

9 Frjáls sköpunarvinna ásamt 

því að vinna upp ókláruð 

verkefni. 

Nemendur fá tækifæri að klára 

verkefni sem eru óunninn. 

Einnig fá nemendur að velja sér 

verkefni við hæfi. 

Helstu efni og áhöld 

myndmenntar 

 

10-11 Fjarvídd 

Nemendur kynnast 

fjarvídd frá einum punkti 

með grunnformum 

Farið í grunnformin og fjarvídd 

frá einum punkti kynnt. 

Verkefnaferillinn kynntur. 

Nemendur teikna grunnformin 

efst hægra megin á blaðið. Því 

næst setja þeir 

fjarvíddarpunktinn í neðra 

vinstra hornið og tengja línur á 

milli punktsins og forma. 

Efni frá kennara 

Pappír 

Litir 

Teikniáhöld 

Reglustika  

 

12-13 Mandala 

Nemendur munu þjálfast í 

fínhreyfingum og gera sér 

grein fyrir að litir hafa 

mismunandi áhrif 

 

Farið yfir gerð Mandala og 

hvernig og hvaðan þær koma. 

Nemendum er kennt á 

hringfara og hvernig nota megi 

hann í gerð verkefnisins. 

Nemendur geta einnig fyllt inní 

fyrirfram tilbúna mandöluhringi. 

Nemendur búa til sínar eigin 

mandölur, form og liti. Klippa 

síðan hringinn út og setja á 

karton. 
 

Efni frá kennara og 

jógakennara 

Pappír 

Hringfari 

Teikniáhöld 

Litir  

Skæri 

Lím  

 

14-16 Punktalist 

Nemendur kynnast 

listamanni efni og 

aðferðum punktalistar 

Farið yfir verkferilinn, hvað er 

punktalist og listamaður 

kynntur.  

Nemendur fá æfingarblað þar 

sem þeir æfa sig að blanda 

saman mismunandi lituðum 

punktum til að ná litaáhrifum.  

Nemendur teikna síðan 

Efni frá kennara 

Karton  

Teikniáhöld 

Málning/ tússlitir 

Helstu efni og áhöld 

myndmenntar. 

 



 

einfalda mynd þar sem þeir 

nota punktaaðferðina við að 

þekja myndina, annað hvort 

með því að mála eða lita. 

Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar. 

 

Námsmat:   

Námsmat í þriðja 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. 

 

 


