
Kennsluáætlun 
Grunnskóli Húnaþings vestra 

Góður skóli – gjöful framtíð 

Kennsluáætlun 

 

Námsgrein: Myndmennt 

Bekkur/hópur: 4. bekkur 

Kennari: Auður Þórhallsdóttir 

Tímabil: Ágúst – Mai 2020 

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 

 Unnið eftir einföldu ferli frá hugmynd til afurðar. 

 Hagnýtt þá leikni sem hann hefur öðlast í einföldum verkefnum. 

 Tjáð sig á einfaldan hátt um viðfangsefni sitt. 

 Gengið frá eftir vinnu sína. 

 Lagt mat á eigin verk. 

 
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. 

  Vinnusemi og áhugi 

  Umgengni og hvort farið er eftir fyrimælum. 

 Sjálfstæði í vinnubrögðum og vandvirkni 

 

 

 



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

 
 

 Mappa 

  Teikna sjálfsmynd. Grunnundirstaða í portrait/andlitsteiknun. 

  Vatnslitir. Meðhöndlun lita, áferð og tækni. 

   

Október  

  Línuteikningar. Bein lína/brotin lína/hvarfpunktur. Skoðum Op-
listina og áhrif hennar. 

10. október - 
viðtalsdagur 

  

  Grafík, prentað með frauð þynnu. 

   

Nóvember  

  Skuggamynd.  

   

  Línuteikning. Áhrif lita. 

    

Desember  

   

   

   

Jólafrí 21. des – 6. jan 
hjá nemendum  

 

Janúar  

Starfsdagar 2. og 6. 
janúar 

 

3. janúar – 
viðtalsdagur. 

 

  Leirmótun /málun  

   

    

Febrúar  

   



  Uppstilling. Skissu æfingar. 

  Mynstur. Uppstilling máluð.  

    

Mars  

   

6. mars - viðtalsdagur   

Áhugasviðsverkefni 
þvert á árganga. 

 

   Páskaverkefni. 

Apríl  

   

Páskafrí 4. – 13. apríl   

   

  

Maí  

  Áhrif ljóss og skugga. Vatnslitir, meðhöndlun og áhrif. 

   

   

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

  

 

 


