
 
 

Kennsluáætlun vorið 2019 

 

Fag: Myndmennt 

Bekkur:  1. bekkur 

Kennarar: Hjördís Pálmarsdóttir 

 

Kennslutími  Viðfangsefni kennsluaðferðir Hæfniviðmið Námsmat 

Fjórar kennslu-stundir 

á viku í sex vikur.   

 
 

Farið yfir umgengnisreglur í stofunni, 

mikilvægi þess að fara vel og sparlega 

með efni og áhöld. 

 

Vinnumappa  
Tvöfaldir stafir. Frumlitir – Nemendur 

læri um frumliti og einfalda litablöndun. 

Þrykkja hendur á möppu í frumlitum. 

 

Sjálfsmynd – Nemendur teikna 

sjálfsmynd á striga. Skoða sig vel og 

vandlega í spegli. Mála síðan með 

vatnslitum og strika ofan í með útlínu 

penna. 

 

Frumlitaverkefni 

Felumynd: frumlitir litaðir á blað með 

klessulitum og málað svart yfir. Síðan er 

teiknað eða rispað ofan í málninguna með 

oddhvössum hlut og teiknuð mynd. 

Þannig að litirnir undir málningunni birtist 

í línunum í teikningunni. 

 

 

 

 

Innlögn, þar sem 

kennari útskýrir fyrir 

hópnum verkefni 

dagsins, einstaklings-

kennsla, hópvinna og 

umræður.  

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Unnið eftir einföldu ferli frá 

hugmynd til afurðar. 

 Unnið einföld verkefni í 

hópi. 

 Tjáð sig á einfaldan hátt um 

verkefnin sín. 

 Gengið frá eftir vinnu sína. 

 Lagt mat á eigin verk. 

 Skapað myndverk í ýmsum 

tilgangi með margvíslegum 

aðferðum. 

 Tjáð tilfinningar, skoðanir 

og hugarheim sinn í 

myndverki á einfaldan hátt. 

 Nýtt sér í eigin sköpun 

einfaldar útfærslur sem 

byggja á færni í meðferð 

lita- og myndbyggingar. 

 Skapað myndverk í ýmsum 

tilgangi 

Umsögn er gefin einu 

sinni á skólaárinu þar 

sem metin er hegðun, 

virkni og vinnusemi 

nemenda. 

 
 



 
 

Frumlitalirfa 

Unnið með blöndun frumlita og litað á 

eggjabakka. Unnið með blöndun þekjulita. 

Útbúin frumlita lirfa með augum og 

fálmurum og sett upp smá brúðuleikrit ef 

hægt er. 

 

Mósaik og frumlitahringur.  

Líma og þekja flöt með mósaík með 

frumlitunum. Teikna og lita í kring 

hvernig hver litur blandar og verður annar 

litur. 

 

Frumlita tilraun: 

Vatn sett í þrjú glös með frumlitum í 

matarlit. Tóm glös sett á milli og 

handþurrkur setta á milli allar 5 glasanna. 

Síðan er beðið og fylgst með því hvernig 

litirnir færast upp bréfið og leka yfir í 

tómu glös. 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 


