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  Kennsluáætlun – haust 2019 
Námsgrein: Myndmennt 4.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 

Furðudýr Nemendur skoða bækur með teikningum 
Jóns Baldurs Hlíðbergs; Spendýr, Fuglar og Fiskar. Velja 
sér 3 dýr til að blanda saman og búa til sitt eigið 
furðudýr. Vatnslita furðudýrið sitt, klippa út og líma á 
svart karton. Þau fara með furðudýrið sitt í textíl og 
nota teikninguna til að gera púða. 

 

9.-13. september Furðudýr  

16.-20. september Furðudýr  

23.-27. september 

Sjálfsmynd Við tölum um hvað er líkt með okkur og 
hvað er ólíkt. Best að vera ánægður með sig eins og 
maður er því við breytum okkur ekki. Við gerum heldur 
ekki grín að útliti annarra.  
Nemendur læra að teikna sjálfsmynd eftir ákveðnum 
útreikningum og reglum.  

A3 blað, reglustika, blýantur og 
spegill.  

30.-4. október 
Sjálfsmynd tekin í gegn. Klippiaðferð notuð á aðra 
myndina. Hin myndin málum með einum frumlit sem 
er blandaður í nokkrum tónum. Dökkt og ljóst 

 

7.-11. október Sjálfsmynd  
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14.-18. október 
Leir Nemendur búa til sína eigin skrímslaskál úr leir. 
Æfa sig í að “líma” hluti saman. Mála með 
akrýlmálningu. Leira líka litlar kúlur 

Leir, leiráhöld, leirlím, akrýlmálning, 
penslar. 

21.-22.október 
VETRARFRÍ 

Leir  

29.-1.nóvember Leir hálsmen  

4.-8. nóvember 
Mótun Ásmundur Sveinsson kynntur til leiks. 
Nemendur velja sér eitt verk sem þau móta í 
pappamassa og mála. 

 

11.-15. nóvember Mótun  

18.-22. nóvember 

Klipp Bókin Kötturinn sem hvarf eftir Nínu 
Tryggvadóttur kynnt til leiks. Sögunni skipt á milli 
nemenda og þau skapa sína eigin klippimynd í anda 
Nínu.  

Leir, leiráhöld, leirlím, akrýlmálning, 
penslar. 

25.-29. nóvember 
Þrykk Nemendur þrykkja mynd eftir einu sögusviði 
sem þau velja sér úr bókinni.  

 

2.-6. desember Þrykk  

9.-13. desember Þrykk  

16.-19. desember 
Teikning: Nemendur læra miðjumynstur (speglun og 
endurtekning) og hanna út frá því sinn eigin 
gjafapappír.  

A4 blað, teiknipenni og tússlitir. 

6.-10. janúar 
Fara yfir möppu og velja uppáhaldsverk og segja frá 
því. 
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