
Kennsluáætlun 
Grunnskóli Húnaþings vestra 

Góður skóli – gjöful framtíð 

Kennsluáætlun 

 

Námsgrein: Myndmennt 

Bekkur/hópur: 5. bekkur 

Kennari: Auður Þórhallsdóttir 

Tímabil: Ágúst – Desember 2019 

Ef kennsluáætlun er fyllt út t.d. fram að áramótum, kemur uppfærsla við hana eftir áramót, ekki 

önnur áætlun eftir áramót. Kennsluáætlun á að ná yfir allt skólaárið að lokum.  

Kennsluáætlun getur ekki verið styttri en að næsta viðtalsdegi. 

Kennsluáætlun skal senda skólastjóra og foreldrum í síðasta lagi 1. september og svo eftir hvern 

viðtalsdag með uppfærslu eftir því sem við á. 

Hæfniviðmið 
Hæfniviðmið aðalnámskrár lögð til grundvallar 

 Útskýrt og sýnt vinnuferli sem felur í sér þróun frá hugmynd til afurðar. 

 Hagnýtt leikni og þekkingu sem hann hefur öðlast til að takast á við fjölbreytt viðfangsefni. 

 Gert grein fyrir helstu hugtökum sem tengjast viðfangsefni hans. 

 Sýnt ábyrga og örugga umgengni við vinnu og frágang á vinnusvæði. 

 Lagt mat á eigin verk og sýnt skilning á vönduðum vinnubrögðum. 

 

Helstu námsbækur og gögn: 
 Það sem kennari leggur til og hentar hverju verkefni. 

 
Námsmat: 
Hvað verður metið, hvernig og hvenær? 

 Leiðsagnamat. Umsögn í lok annar. 

 Verkfærni og vandvirkni 

 Vinnusemi og áhugi 

 Sjálfstæð vinnubrögð 

 Umgengni og fer eftir fyrirmælum 

 

 

 



September Viðfangsefni, verkefni/verkefnavinna /blaðsíður/próf/viðmið 

 
 

 mappa.   

  

  Sjálfsmynd. Hlutföll í andliti. Vatnsleysanlegir litir. 

   Form og fjarvídd út frá hvarfpunkti.  

Október  

   Uppstillling. Fjarvídd, ljós og skuggar.  

10. október - 
viðtalsdagur 

  

   

  Myndasögugerð. Ræðum hvað er myndasaga/myndmál. 
Skoðum ólíkar myndasögubækur. Persónusköpun. Teiknum upp 
storyboard 

Nóvember  

  

   

  Þróun myndasögu og úrvinnsla.  

    

Desember  

   

   

   

Jólafrí 21. des – 6. jan 
hjá nemendum  

 

Janúar  

Starfsdagar 2. og 6. 
janúar 

 

3. janúar – 
viðtalsdagur. 

 

   

   

    

Febrúar  

   



   

   

    

Mars  

   

6. mars - viðtalsdagur   

Áhugasviðsverkefni 
þvert á árganga. 

 

    

Apríl  

   

Páskafrí 4. – 13. apríl   

   

    

Maí  

   

   

   

Starfsnám/val/vordagar 
18. – 28. maí.  

  

 

 


