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  Kennsluáætlun – haust 2019 
Námsgrein: Myndmennt 3.bekkur 

Tímabil Efnisþættir - inntak Námsgögn Námsmat 

 
26.-30. ágúst 
 

Mappa Nemendur kynnast ólíkum leturgerðum. Skapa 
sitt eigið letur og merkja möppuna. 

Maskínupappír, blýantur, penni, 
trélitir. 

 
Leiðsagnarmat. Mat 
tekur til vinnusemi, 
verklagni og 
sköpunarþáttar. 2.-6. september 

Regnhlíf Nemendur teikna regnhlíf og mála hana í 
frumlitum og blanda annars stigs liti. Leika sér með 
bakgrunninn. 

Þekjulitir - frumlitir. 

9.-13. september Regnhlíf framhald  

16.-20. september 

Haustlitir Nemendur tína laufblöð í mismundandi 
litum og þurrka þau. Förum yfir hugtökin heitir litir og 
kaldir litir og flokka þau eftir lit og lögun. Hver og einn 
velur sér laufblöð, rannsakar þau og teiknar upp. 
Blandar liti laufblaðanna úr frumlitum. Málar svo 
bakgrunninn í heitum eða köldum litum.  

Laufblöð, blýantur, penni, þekjulitir 
– frumlitir. 

23.-27. september Haustlitir  

30.-4. október 
Leir – bjalla Nemendur velja sér dýr. Læra 
skálaraðferðina og móta dýr sem þau festa ofan á 
bjölluna. 

Steinleir og leiráhöld 

7.-11. október Leir - bjalla  

14.-18. október Leir - bjalla  
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21.-22.október 
VETRARFRÍ 

Grannmeti og átvextir eftir Þórarinn og Sigrúnu 
Eldjárn. Nemendur skoða myndlist Sigrúnar. 
Myndskreyta með kartonþrykki ljóðið með eigin 
grænmeti og ávöxtum. 

Grannmeti og átvextir e. Þórarinn 
og Sigrúnu Eldjárn.  
Karton, þrykklitir. 

29.-1.nóvember Grannmeti og átvextir  

4.-8. nóvember 
Ávaxtaplakat Notaðar aðferðir mynsturgerðar og gert 
símunstur úr ávaxtateikningum. „Borðum meira 
grænmeti!“ áróðursplakat. 

Pappír, tússpennar. 

11.-15. nóvember 
Ég sjálf/ur Vinna leirplatta með „uppáhalds staðurinn 
minn“ kveikju. Stinga göt í hann. Brenna. Glerja. Vefa í 
hann í textíl. 

Leir og leiráhöld. Glerjungur. 

18.-22. nóvember Ég sjálf/ur  

25.-29. nóvember 
Uppstilling Blýantsteikningar eftir uppstillingum. 
Kynnast hugtökunum forgrunnur og bakgrunnur. 
Skoða skugga og lita hann með blýanti.  

Blýantur, kol 

2.-6. desember 
Uppstilling Taka myndina í gegn. Vinna hana með 
frjálsri aðferð. Klipp/vatnslitir/túss… 

 

9.-13. desember Gjafapappír og merkimiðar gert eftir mynsturreglum Tússlitir 

16.-19. desember 
Sagan af Dimmalimm eftir Mugg. Nemendur teikna 
senu úr sögunni og myndskreyta í anda Muggs. 

Sagan af Dimmalimm, blýantur, 
vatnslitir 

6.-10. janúar 
Nemendur fara yfir möppu og velja sér uppáhaldsverk 
og segja frá því. 

 


