
Námsáætlun Helgafellsskóla veturinn 2021 – 2022

Heiti verkefnis eða námsgreinar:   Myndmennt

Árgangur: 7.bekkur 2009 Námsgreinar: Myndmennt

Tímabil: 2021-2022 Kennarar: Svana Björk

Lykilhæfni:

Skapandi og gagnrýnin hugsun

● Að nemandi geti lært af mistökum og nýtt sér óvæntar niðurstöður við lausn verkefna á skapandi hátt

Sjálfstæði og samvinna

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

● Að nemendur geri sér grein fyrir styrkleikum sínum

Ábyrgð og mat á eigin námi

● Að nemandi geti gert sér grein fyrir styrkleykum sínum og hvernig hann getur nýtt sér það í námi

Hæfniviðmið námsgreina:

● unnið hugmynd frá skissu að lokaverki bæði fyrir tví- og þrívíð verk,
● gert grein fyrir margvíslegum tilgangi myndlistar og hönnunar
● unnið hugmynd frá skissu að lokaverki bæði fyrir tví- og þrívíð verk,
● tjáð skoðanir eða tilfinningar í eigin sköpun með tengingu við eigin reynslu
● greint og fjallað um áhrif myndmáls í umhverfinu og samfélaginu
● notað mismunandi efni, verkfæri og miðla á skipulagðan hátt í eigin sköpun,
● fjallað um eigin verk og verk annarra í virku samtali við aðra nemendur,
● byggt eigin listsköpun á hugmyndavinnu tengdri ímyndun, rannsóknum og reynslu,
● beitt hugtökum og heitum sem tengjast aðferðum verkefna hverju sinni.
● nýtt sér grunnþætti myndlistar í eigin sköpun.
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Lýsing verkefnisins og kennsluaðferðir:

● Mappa, skrautskrift (nafn), mynd að eigin vali dregin í gegn með kalkipappír á möppu.
● Litahringur Ittens
● Fjarvídd
● Sjálfsmynd/Prófíll/Spreymynd
● Dúkrista/stimpilgerð
● Leir Lyklakippa
● Heitir/kaldir, byggingar speglast
● Leir

Unnið verður að verkefnum bæði í hópavinna og sem einstaklingur eftir því sem við á. Innlögn, sýnikennsla, kynningar, umræður, samvinna
Nýtt þær kennsluaðferðir sem henta hverju sinni, kveikjur, umræður og innlagnir fyrir nýtt efni.
Stuðlað verður að jákvæðri samvinna milli nemenda.
Námsgögn:

Ýmsar kveikjur, glærusýningar, mms.is, pinterest og fleiri listavefir

Námsmat/skil á verkefni:

Símat,
leiðsagnarmat,
sjálfsmat


