4. bekkur myndmennt - kennsluskrá

Námsþáttur: Sjónlistir/myndmennt
Hæfniviðmið
Nemandi getur:
• Þekkt og notað hugtök og heiti
sem tengjast lögmálum og
aðferðum verkefna hverju sinni,
•
•

•

•
•

•

Leiðir að hæfniviðmiðum
•
•

Þekkt og gert grein fyrir völdum
verkum listamanna
•
Lýst þeim og greint á einfaldan
hátt yrkisefnið og lýst þeim
aðferðum sem beitt var við
sköpun verksins,
greint að einhverju leyti á milli
mismunandi aðferða við gerð
listaverka,
skilið mismunandi tilgang
myndlistar og hönnunar,
útskýrt og sýnt vinnuferli sem
felur í sér þróun frá hugmynd að
myndverki,
greint á einfaldan hátt áhrif
myndmáls í nærumhverfi hans

•

rannsóknarvinna og tilraunir,
sýnikennsla og sjónrænar
kveikjur, s.s. Veraldarvefurinn og
bækur,

Viðfangsefni/efnisval

Námsmat

•

ljós og skuggi

•

einföld skygging

A: Nemandi geti sýnt frumkvæði og
gert tilraunir í eigin sköpun með
ýmsum aðferðum.

•
umræðu- og spurnaraðferðir sem
reyna á samræðu og gagnrýna
•
hugsun,
•
vettvangsferðir til dæmis á söfn
og sýningar,
•

litafræði
andstæðir litir
einföld fjarvídd
tvívídd-þrívídd

•

útikennsla,

•

íslensk listasaga

•

einstaklings, para- og hópvinna,

•

sjálfsmynd

•

jafningjafræðsla,

•

fá gestakennara í heimsókn,

•

heimsóknir listamanna

Skapað verk byggðu á eigin
hugmyndum og sagt vel frá
vinnuferlinu.
Tjáð sig vel um eigin verk og annarra.
Geti rætt um eigin verk og annarra
og sett þau í samhengi við
nærumhverfið.
Geri sér grein fyrir hlutverki lista í
samfélaginu í samfélaginu.
B: Nemandi getur sýnt frumkvæði og
gert nokkrar tilraunir í eigin sköpun
með ýmsum aðferðum.
Skapað nokkuð vel, verk byggð á
eigin hugmyndum og sagt frá
vinnuferlinu.
Tjáð sig um eigin verk og annarra.
Geti rætt að einhverju leyti um eigin
verk og annarra og sett þau lítillega í
samhengi við nærumhverfið.
Geri sér einhverja grein fyrir
hlutverki lista í samfélaginu.

C: Nemandi getur sýnt nokkurt
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frumkvæði og gert að einhverju leyti
tilraunir í eigin sköpun.
Skapað verk byggðu á eigin
hugmyndum og sagt að einhverju
leyti frá vinnuferlinu.
Tjáð sig um eigin verk og annarra.
Geti rætt lítillega um eigin verk og
annarra.
Geri sér litla grein fyrir hlutverki lista
í samfélaginu.
•

