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5.bekkur myndmennt 

 

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

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 ANNAÐ                          

1 Kynning á vetri 
Mynstur og línur 

 Kynnist möguleika 

línunnar 

 Noti mismunandi línur 

og form við 

mynsturgerð. 

 Nýtt sér grunnþætti 

myndlistar í eigin 

sköpun 

Kynning á verkefnum vetrarins. 

Farið yfir hlutverkin í stofunni og 

þau búin til og sett uppá vegg. 

Nemendur kynnist möguleika 

línunnar með fjölbreyttum hætti. 

Nemendur gera verkefni í anda 

Picasso línumynda. 

Nemendur lesa kaflann um 

mynstur í Myndmennt II bls. 20-29. 

Nemendur gera mynstur. 

 

Efni frá kennara 

Teikniáhöld 

Tússpennar 

 

Aukaverkefni: línur með 

hvítum útlínum. 

2 Teiknistíll 

 Þekki og skilji ólíka 

teiknistíla, efni, áhold 

og aðferðir 

 Þekki og skilji áhrif 

notkunar mismunandi 

efna og áhalda 

 Nái leikni í að beita 

mismunandi efnum, 

Nemendur líkja eftir ólíkum 

teiknistíl nokkurra 

myndlistamanna og kynnast 

efnum, áhöldum og aðferðum 

sem þeir hafa notað. 

Efni frá kennara 

 

 

 

 

 



 

áhöldum og 

aðferðum í teiningu 

 Þekki og skilji hugtakið 

stíll 

 Nái leikni í að teikna 

og gera tilraunir út frá 

kveikju 

 Nái leikni í að ræða 

saman um eigin verk 

og annarra af 

virðungu og sanngirni 

 Þjálfist í 

hugtakanotkun sem 

fylgja verkefninu 

3-5 Grímugerð 

 Unnið hugmynd frá 

skissu að lokaverki 

 nýti sér í eigin sköpun 

aðferðir sem fela í sér 

að kanna form og liti 

fyrirmynda. 

 Notað mismunandi 

verkfæri í eigin sköpun 

Nemendum sýndar ýmsar gerðir af 

grímum og farið yfir myndstur 

þeirra.  

Farið yfir verkferilinn en nemendur 

velja sér sína eigin útfærslu á 

grímu sinni. Þegar öllu ferlinu er 

lokið eru grímurnar sýndar á 

bókasafni. 

Gips 

Vaselín 

Plastfilma 

Málning 

Band 

Límbyssa 

Málningalímband 

Aukaverkefni með 

grímuverkefni: 

Litahringurinn  

Athugið, þetta er 

sýningarverkefni og 

verður sýning inná 

bókasafni fyrir hvern 

hóp fyrir sig. 

6-7 Pappírgerð 

 Kynnist nýrri aðferð við 

sköpun 

 Geri sér grein fyrir 

Fjallað um pappírsgerð, efni og 

aðferðir. Farið yfir verkferilinn og 

athygli vakinn á þrívíddarhluta 

verksins þ.e. að nemendur geta 

búið til karla á krukkurnar oþh. 

Pappír 

Pappírslím 

Málning 

 



 

verðmæti efna og 

áhalda 

 Geti gengið  frá eftir 

sig 

 Geti komið 

hugmyndum sínum í 

framkvæmd 

Nemendur tæta niður pappír, 

leggja síðan í skál með vatni og 

veggfóðurslími, tæta síðan með 

töfrasprota. Nemendur ná sér í 

krukku og setja pappírinn á 

krukkuna en passa þarf að kreysta 

sem mest vatn í burtu. 

Verkefnið er síðan látið þorna þar 

til í næstu kennslustund og þá er 

möguleiki að mála ef vill. 

Pappalitur 

Krukkur 

Efni frá kennra  

Helstu efni og áhöld 

myndmenntar 

8 Veggjalist 

 Kynnist sögu 

veggjalistar 

 Þekki munin á list og 

skemmdarverkum 

 Þjálfist í að færa tvívítt 

form í þrívítt  

 Kynnist ýmsum 

leturgerðum 

 

Fjallað um veggjalist, byrjunina 

þróunina og hvar hún er stödd í 

dag. Farið yfir leturgerðir. 

Nemendur leita sér að leturgerð 

sem hentar þeim, eða búa til 

sjálfir. Færa stafina sína yfir á blað 

og vinna þá í þrívídd. Nemendur 

skreyta stafina sína að vild og 

ráða hvaða aðferð þeir nota. 

Nemendum bent á að hægt er 

að koma með hugmynd að 

skreytingu á hjólabretti. 

 

 Efni frá kennra  

Helstu efni og áhöld 

myndmenntar 

 

9 Endalausir endar 

 geri sér grein fyrir að litir 

hafa mismunandi áhrif, eru 

t.d. heitir og kaldir 

 nýtt sér grunnþætti 

myndlistar í eigin sköpun, 

 tekið tillit til annarra í 

Hafa heita liti í jörð og fjöllum og 

kalda liti í sjó og himni. 

Efni frá kennra  

Helstu efni og áhöld 

myndmenntar 

 



 

hópvinnu og sýnt 

frumkvæði, 

 sýnt ábyrga og örugga 

umgengni við vinnu og 

frágang á vinnusvæði, 

 

Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar. 

 

 

Námsmat:   

Námsmat í fimmta bekk samanstendur af símati kennara, sjálfsmati nemandans og hæfniviðmiðum. 

 

 

 


