Skólanámskrá

Sjónlistir / myndmennt – yngsta stig

Melaskóli

Áhersluþættir í Melaskóla
Í myndmennt öðlast nemendur tækifæri til að læra og tjá sig án orða. Þeir geta ýmist unnið á gagnrýninn hátt með málefni daglegs lífs eða með ímyndunaraflið. Slík reynsla
veitir nemendum forsendur til að læra að þekkja sjálfa sig bæði í tengslum við náttúruna og efnisheiminn. Skilningurinn verður bæði almennur og persónulegur, byggður á
rannsóknum á raunveruleikanum og töfrum ímyndunaraflsins. Að taka þátt í að skapa, greina og njóta listar stuðlar að því að nemendur þjálfast í að upplifa list jafnframt
því að þróa með sér samkennd, umburðarlyndi og gagnrýninn skilning á heiminum. Með markvissri myndmennt er hægt að viðhalda og þróa þann hæfileika sem börn nota
frá unga aldri, að segja sögu myndrænt. Myndmennt er í eðli sínu skapandi námsferli. Mikilvægt ferli þar sem nemendur finna innri rödd, mynda tengingar, og þróa leikni í
ólíkum nálgunum, s.s. í teikningu, málun, mótun, þrykki, klippiaðferð og skjámiðlum.

Stefna skólans í myndmennt er
að efla færni í myndrænni tjáningu
að gefa nemendum tækifæri til að kynnast ólíkum miðlum
að auka skilning nemenda á mikilvægi sjónlista
að efla skapandi hugsun nemenda
Hæfniviðmið í sjónlistum /
myndmennt við lok 4.
bekkjar:
Nemendur geti

1. bekkur

2. bekkur

3. bekkur

4. bekkur

Nemandi

Nemandi

Nemandi

Nemandi
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‐nýtt sér í eigin sköpun
einfaldar útfærslur sem
byggja á færni í meðferð lita‐
og formfræði og
myndbyggingar,
‐tjáð tilfinningar, skoðanir
og hugmyndaheim sinn í
myndverki á einfaldan hátt,
‐skapað myndverk í ýmsum
tilgangi með margvíslegum
aðferðum,
‐útskýrt og sýnt vinnuferli
sem felur í sér þróun frá
hugmynd að myndverki,
‐unnið út frá kveikju við
eigin listsköpun,
‐þekkt og notað hugtök og
heiti sem tengjast lögmálum
og aðferðum verkefna
hverju sinni,
‐fjallað um eigin verk og
annarra,
‐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,
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‐teiknar sjálfsmynd af líkamanum
með túss og vatnslitum.
‐teiknar fisk og mótar úr leir.
‐lærir um frumlitina þrjá og gerir
sexlitahring með þekjulitum.
‐lærir um grunnformin og gerir
klippimynd.
‐teiknar mynd á glæru. Myndin
stækkuð upp í myndvarpa og
nemandi segir frá sinni mynd.
‐málar vatnslitamynd eftir
upplestri á ævintýri Muggs um
Dimmalimm.

‐vinni myndræna frásögn úr
nánasta umhverfi .
T.d. farið á Ægisíðuna og teiknuð
mynd af hvönn með
vatnsuppleysanlegum neoncolor
litum. Samvinnuverkefni með
umsjónarkennara.
‐skynji áferðir með snerti‐ og
sjónskyni. Þekki hugtakið og geti
beitt mismunandi áferð í mynd.
Áferðum safnað innan skóla og á
skólalóð.
‐móti fugl úr leir. Fugl skoðaður ,
teiknaður, litaður og þá fyrst
mótaður úr leir og glerjaður.

‐teiknar og málar samvinnumynd
um Pétur og úlfinn – samþætt
við tónmennt og íslensku.

þrykki páskaunga.
Unginn teiknaður á
kontaktpappír , klipptur út og
þrykktur á léreftsdúk.

‐Skoðar og ræðir um myndlist.
Kynnist völdum verkum Matisse,
Monet og Ásgríms Jónssonar.

‐vinni myndverk með heitum og
köldum litum. Notaðir vatnslitir
og karton.
‐kynnist íslenskum listamanni
(Nína Tryggvadóttir) í gegnum
sögu hennar „Kötturinn sem
hvarf“ og býr til klippimynd.

‐móti húsdýr í leir.Þau skoða,
teikna , leira og glerja dýrið sitt.
Samvinnuverkefni með
umsjónarkennara,
tæknimenntakennara og
bókasafnsfræðingi.
‐teikni módelmynd. Þau fara í
myndastyttuleik og teikna hvort
annað. Mála með þekjulitum.
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‐kynnist Barböru Árnason öðrum
listamanni skólans. Þau teikna
litla mynd eftir stóru
veggmálverki hennar „Börn að
leik“ sem prýðir skála skólans.
Myndin er stækkuð upp í
myndvarpa og máluð með
þekjulitum.
‐mótar hús úr leir eftir að hafa
kynnst húsagerð frá mismunandi
tímum.

‐skoði snjókorn, teikni, liti með
trélitum (köldum litum), klippa út
og lími á svart karton.
‐fer á listasafn Ásmundar
Sveinssonar sem er einnig
listamaður skólans. Safnkennari
‐fari út á skólalóð og teikni
tekur á móti okkur og leiðir um
reiðhjól. Blýantsteikning.
safnið.
‐geri mót úr kartoni eftir skoðun
á verkum Eschers. Mótið notað
til munsturgerðar og litað með
trélitum.

‐ef veður leyfir er farið niður á
Ægisíðu þar sem börnin teikna
mynd af höggmyndinni
„Björgun“ eftir Ásmund
Sveinsson.
‐gerir pappírsbatik þar sem
áhersla er lögð á munstur. Þau
skoða vasa frá fornöld, síðan
teikna þau vasa á kraftpappír og
lita með olíuvaxlitum. Krumpa
myndina og mála yfir með svörtu
bleki. Myndin þvegin undir
vatnsbunu og lögð til þerris.
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‐greint að einhverju leyti á
milli mismunandi aðferða
við gerð listaverka,
‐greint á einfaldan hátt áhrif
myndmáls í nærumhverfi
hans,
‐skilið mismunandi tilgang
myndlistar og hönnunar.
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