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Lykilhæfni:

Skapandi og gagnrýnin hugsun
Við lok 4. bekkjar getur nemandi:

● gert sér grein fyrir að iðulega er hægt að komast að fleiri en einni niðurstöðu við úrlausn verkefna og að læra má af mistökum og nýta það á skapandi
hátt,

● endurskoðað úrlausn viðfangsefna út frá mismunandi sjónarhornum á skapandi hátt.

Sjálfstæði og samvinna
Við lok 4. bekkjar getur nemandi:

● unnið eftir fyrirmælum og borið ábyrgð á eigin verkefnum og vinnubrögðum þegar við á,
● tekið leiðsögn á jákvæðan hátt

Hæfniviðmið námsgreina:

Sjónlistir

Við lok 4. bekkjar getur nemandi:

● nýtt sér í eigin sköpun einfaldar útfærslur sem byggja á færni í meðferð lita- og formfræði og myndbyggingar skapað myndverk í ýmsum tilgangi með
margvíslegum aðferðum,

● tjáð tilfinningar, skoðanir og hugmyndaheim sinn í myndverki á einfaldan hátt,
● útskýrt og sýnt vinnuferli sem felur í sér þróun frá hugmynd að myndverki,
● unnið út frá kveikju við eigin listsköpun,
● þekkt og notað hugtök og heiti sem tengjast lögmálum og aðferðum verkefna hverju sinni,
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● fjallað um eigin verk og annarra, þekkt og gert grein fyrir völdum verkum listamanna. Lýst þeim og greint á einfaldan hátt yrkisefnið og lýst þeim aðferðum
sem beitt var við sköpun verksins, greint að einhverju leyti á milli mismunandi aðferða við gerð listaverka,

● greint á einfaldan hátt áhrif myndmáls í nærumhverfi hans, skilið mismunandi tilgang myndlistar og hönnunar.

Lýsing verkefnisins og kennsluaðferðir:

Unnið verður að verkefnum bæði sem hópavinna og einstaklings eftir því sem við á.
Nýtt þær kennsluaðferðir sem henta hverju sinni og innlagnir fyrir nýtt efni.
Stuðlað að jákvæðri samvinna milli nemenda, nýtt kennsluaðferðir eins og beina kennslu, lausnarleit, útikennslu og fleiri aðferðir sem fléttast inn í
kennsluna eftir því sem við á hverju sinni.

Námsgögn:

Litahringurinn
Heitir og kaldir litir Powerpoint
MMS- myndmennt
Bækur listamanna sem kveikjur

Námsmat/skil á verkefni:

Símat, mat á
verkefnum og
sjálfsmat


