
Lækjarskóli  -  Annaráætlun  -  Vor 2017 
 

Önn            Vor 2017 

Deild Fjölgreinadeild 

Bekkur 9-10 bekkur 

Kennarar Bergdís Guðnadóttir 

Námsgrein myndlist 

Námsefni Ýmsir vefir og myndlistarbækur til að efla hugmyndaflug, sjálfstraust og sjálfstæði 

nemenda.. Kenna ýmsar aðferðir og notkun verkfæra. Og gera nemendur meðvitaða um 

umhverfi sitt. 

Námsmat Símat 

Stundafjöldi   

Heimanám Ekkert 

Markmið:  Markmið með myndlist og hönnun er að efla áhuga nemenda fyrir listum og skapandi 

starfi. Efla hugmyndaflug, sjálfstraust og sjálfstæði nemenda í vinnubrögðum. Þjálfa 

fínhreyfingar, form og litarskyn. Kenna nemendum að fylgjaferlinu frá hugmynd til 

fullunnis hlutar.. Og gera nemendur meðvitaða um umhverfi sitt. Og fara eftir 

Aðalnámskrá grunnskóla 

 

VIKA ÁÆTLUN Annað 

1. 

 

16-20 jan 

 

Teikna og mála mynd á léreft sem límt er á 

einangrunarplast með límlakki 

 

 

2. 

 

23-27 jan 

Myndin máluð með Akríllitum  

3. 

 

30 jan-3 feb 

Mynd máluð með Akríllitum  

                4.  

        6 – 10 feb. 
Mynd máluð með Akríllitum og helst smíðaður rammi 

utan um myndina í smíði 

 

5. 

       13 – 17 feb  
Listasaga farið yfir íslenska listamenn og verk þeirra  

6. 

20-24 feb 
Listasaga farið yfir íslenska listamenn og verk þeirra 

22 Skipulagsdagur 

23-24 Vetrarfrí 

 

  7.  

27 eb- 3 

mars 

 

Mála á steina með akríllit og búa til dýr úr þeim. 

1.Öskudagur 

 

8. 

 

6 – 10 mars 

 

Leirvinna skálar mótaðar eftir annari skál.  Egg mótuð 

Í leir. 

 

 

9. 

13 – 17 mars 

 

Leirvinna skálar mótaðar  leir egg mótuð 

1. 9 bekkur Laugar 

 

10. 

20 – 24 mars 

 

22-23 þemadagar 

Leirvinna skálar mótaðar  leir egg mótuð 

Leir málaður. 

 



 

 

11. 

27 -31 mars 

 

Leir glerjaður og brendur  

12. 

1-17 apríl 

 

8-17 páskafrí  
 

 

                13. 

18-21. apríl 
20 sumardagurinn fyrsti 

Leirvinna kláruð 
 

14. 

24 – 28 apríl 

 

Búa til eigin kerti. Prenta út sjálfsmynd og setja á 

kertið 

 

15. 

2 – 5 maí 

 

Búa til eigin kerti. Prenta út sjálfsmynd og setja á 

kertið 

1. maí 

 

 

16. 

8 – 12 maí 
Búa til pappír   

                 17. 

15 – 19 maí 
Búa til pappír  

18. 

22- 26 maí 
Skartgripagerð unnin úr pappír. 

 

25. uppstigningardagur 

 

19. 

 29 maí – 2 júní 

29. skipulagsdagur 

Skartgripagerð og frágangur 

 

29. maí skipulagsdagur 

20.  

 

frágangur 

5. annar í hvítasunnu 

 

 

 

Áætlunin er gerð með fyrirvara um breytingar. 

 

 

 

 

Dagsetning 

janúar 2017 

 

 

 

 

 

 

 


