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  Kennsluáætlun – haust 2019 
Námsgrein: Myndmennt 5.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 

Sjálfsmynd Nemendur teikna sjálfsmynd eftir 
ákveðnum reglum. Nemendur taka sjálfsmyndina í 
gegn og vinna áfram með afritið. Nemendur læra um 
andstæða liti. Mála forgrunninn með frumlit og 
bakgrunninn með andstæða litnum sem þau blanda 
sjálf. 

A-3 pappír, blýantur, reglustika. 

9.-13. september 
Sjálfsmynd  Frumritið málað með vatnslitum eða 
trélitum. Bakgrunni bætt við , horfa á umhverfið í 
kring.  

 

16.-20. september Sjálfsmynd  

23.-27. september 

Drekahöfuð Kveikjan er Víkingaöldin sem þau læra um 
í samfélagsfræði. Hver og einn gerir sitt eigið 
drekahöfuð. Drekahöfuðið er fyllt með mynstri (farið 
yfir ólíkar gerðir mynsturs) og litað inn í með tússlitum. 
Klippt út og límt á svart karton. 

A-4 pappír, blýantur, tússlitir, 
teiknipenni, svartur A-4 pappír. 

30.-4. október Drekahöfuð  

7.-11. október Drekahöfuð  
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14.-18. október 
Teikning Nemendur velja sér dýr sem þau teikna og 
leira síðar. Skoða smáatriði. Vatnslita.  

Blýantur 

21.-22.október 
VETRARFRÍ 

Leir Nemendur búa til dýra-flautu. Læra 
skálaraðferðina og að “líma” saman leir.  

Leir 

29.-1.nóvember Leir  

4.-8. nóvember Leir  

11.-15. nóvember 

Þrykk Nemendur skoða verk eftir Tryggva Ólafsson, 
sem skólinn hlaut að gjöf, með tilliti til lita og forma. 
Lesa texta sem var skrifaður um sýningu sem hann 
hélt. Vinna svo sína eigin mynd í einföldum ljóðrænum 
formum og klippa út. Gera tvær þrykkmyndir. 

Verk Tryggva Ólafssonar, pappaspjald, 
pappír, þrykklitir, dagblöð. 

18.-22. nóvember Þrykk  

25.-29. nóvember 

Samstarfsverkefni sem nemendur vinna saman fyrir 
skólann. Hver og einn fær lítinn bút úr verki sem hann 
stækkar upp. Myndin kemur ekki í ljós fyrr en verkið er 
allt komið saman. 

Reglustika, blýantur, litir 

2.-6. desember Samstarfsverkefni  

9.-13. desember Samstarfsverkefni  

16.-19. desember Mynstur fyrir gjafapappír  
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6.-10. janúar 
Fara yfir möppu og velja uppáhaldsverk og segja frá 
því. 

 


