Myndlist 5.- 7.bekkur
Í 5. – 7. bekk er misjafnt milli ára hversu marga tíma nemendur fá í myndlist og því eru settir hér saman þrír árgangar þar sem smátt og smátt
er unnið að því að þessum viðmiðum nái nemendur í lok 7. bekkjar.

Hæfniviðmið
Að nemandinn geti:
Þekkt hugtökin jákvætt og neikvætt
rými og geti beitt þeim í myndgerð.
Unnið með rýmistilfinningu í
myndgerð.
Geti skapað hreyfingu og kyrrð með
ólíkum útfærslum linunnar.
Geti myndað samfelld mynstur.
Upplifi sköpun með fjölbreyttum
aðferðir og með nálgun eftir eigin
forsendum og á jákvæðan hátt.
Noti módel og snið sem hluta af
vinnuferli.
Vinni með stærðir og hlutföll.
Kynnist hvernig unnið er með liti til
að fá fram áhrif í mynd.
Teikni hluti eftir fyrirmynd.
Þekki hugtakið fjarvídd og geti unnið
einföld verk sem fela í sér notkun
sjónhæðarlínu.
Kynnist annarri menningu og
hugsunarhætti og öðlist þannig
samkennd.

Leiðir að
hæfniviðmiðum/kennari

Leiðir að
hæfniviðmiðum/nemandi

Sýnikennsla þar sem ýmist er farið
yfir verkferlið og aðferðir fyrir framan
allan hópinn eða nemendum skipt í
minni hópa.
Stöðvavinna þar sem unnið er að
ólíkum viðfangsefnum á sama tíma
og nemendur fara á milli stöðva.
Einstaklingsaðstoð þar sem aðstoðað
er eftir þörfum hvers og eins.
Kynningar þar sem fjallað er um
ákveðin hráefni eða sögulegt
samhengi við viðfangsefni kynnt.
Efni og áhöld sem notuð eru við
viðfangsefni.
Innlegg um listasögu og ásetning og
aðstæður listamanna.
Einstaklingsvinna.
Láta nemendur vinna í hóp og efla
samvinnu. Umræður og endurgjöf.

Teikna hluti þar sem sýnt er fram á
að nemandinn getur skyggt.
Æfa sig í að mála og blanda liti til að
ná dýpt.
Nemendur þurfa búa til mynd sem
sýnir skilning og útfærslu á jákvæðu
og neikvæðu rými.
Nemendur þurfa að teikna mynd
með fjarvídd.
Nemendur þurfa að þjálfa sig í
línuteikningu.
Þjálfun í gerð mynda með hreyfingu
eins og í mynsturgerð.
Teikna módel og nota snið.
Æfa sig í að vinna með stærðir og
hlutföll.
Nemendurnir þurfa búa til mynd sem
sýnir skilning og útfærslu á
litanotkun.
Teikna mynd eftir fyrirmynd.
Teikni mynd með fjarvídd.
Læra um menningu, listamenn og
ásetning fólks í gegnum listasögu.

Námsmat
Frammistöðumat þar sem merkt er
við í lok hverrar kennslustundar
hvernig nemandi hefur staðið sig.
Þættir sem metnir eru: virkni,
verkfærni og umgengni.
Hæfniviðmiðaðmat þar sem merkt
er við hversu vel nemandi nær tökum
á tækni greinarinnar.
Gefin er umsögn í lok tímabils.

