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Textílmennt 1.-3. Bekkur 

 

Veggteppi; 

Sjálfsmynd á striga. 

Efni og áhöld; pappír, blýantur, pappírs- og textílskæri, saumavél (þeir sem 

geta), filt, þræðir, nál, tölur, perlur o.fl. til skrauts. 

Aðferð; sjálfsmynd teiknuð á pappír og klippt út til að búa til snið.  Sniðin fest á 

filtefnið með prjónum og klippt út.  Filtbútarnir handsaumaðir á strigann.  

Skreytt með tölum þráðum og perlum. 

Hæfniviðmið; Notað einfaldar aðferðir greinarinnar og beitt viðeigandi áhöldum. Unnið úr 

nokkrum gerðum textílefna. Unnið eftir einföldum leiðbeiningum. Skreytt textílvinnu á 

einfaldan hátt. 

 

Ljúka við ókláruð verkefni frá fyrra ári. 

Einstaklingsmiðuð verkefni að eigin vali í samráði við kennara. 
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Myndmennt 1.-3. bekkur 

Mappa; 

Efni; pappír, blýantur, reglustika, strokleður og tússlitir. 

Aðferð; nemandi merkir möppuna með nafni og skreytir í samráði við kennara. 

 

Keramik blómapottur; 

Efni; jarðleir, glerungar. 

Aðferð; blómapottur mótaður í höndum með kúluaðferð, málaður með glerungum. 

Unnið í samstarfi við umsjónarkennara.  Pottarnir notaðir fyrir plöntur sem börnin rækta. 

 

Litafræði, litamengi; 

Efni; pappír, blýantur, hringfari eða form, þekjulitir. 

Aðferð; búið til hringjamengi með hringfara eða formi, frumlitum blandað rétt í hólfin. 

 

Fjölskyldan mín;  

Efni; pappír, blýantur, penni, vatnslitir. 

Aðferð; nemendur teikna mynd af sér og fjölskyldunni með blýanti, fara ofan í línurnar með 
penna og mála síðan með vatnslitum 

 

Speglun; 

Efni; litað karton, olíupastel, vatnslitir. 

Aðferð; myndfletinum skipt í tvennt (himinn og haf) teiknað með ljósum olíupastel, t.d. 
bátur sólarlag eða fjall í efri hlutann og látið speglast í neðri hlutanum.  Málað með 
vatnslitum. 

 

Spinner; 

Efni; karton, hringfari (eða form), tússlitir, skæri, peningur. 

Aðferð; hringlaga form klippt út í karton, skreytt með tússlitum og rauf gerð fyrir mynt í 
miðju til að hægt sé að snúa. 
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Jólamynd; hvað minnir mig á jólin 

Efni; pappír blýantur, þekjulitir 

Aðferð; frjáls teikning með blýanti, málað með þekjulitum 

 

Áramót; 

Efni; olíupastel, karton, vatnslitir. 

Aðferð; upplifun áramótanna (flugeldar, stjörnuljós, blys) teiknuð með olíupastel og málað 
yrir með svörtum vatnslit. 

 

Keramik dýr; 

Efni; jarðleir, glerungar. 

Aðferð; dýr að eigin vali mótað í höndum og með einföldum verkfærum máluð með 
glerungum. 

 

Saga;  

Efni; pappír, blýantur, trélitir. 

Aðferð; kennari les sögu fyrir börnin og notar sem kveikju. Börnin velja efni úr sögunni í 
mynd. 

 

Álpappírs relief; 

Efni; pappi, snæri álpappír, lím, þekjulitur, svampur. 

Aðferð; einföld mynd teiknuð á pappaspjald og lím borið í línurnar.  Þá er snærið lagt í límið 
og látið þorna. Pappaspjaldið klætt með álpappír og málað yfir með svörtum þekjulit. Að 
lokum er mest allur þekjuliturinn þurkaður af með svampi. 

 

Gert er ráð fyrir að nemendur 1.-3. bekkjar fái einnig tækifæri til frjálsrar sköpunar. 

 

Hæfniviðmið; Gengið frá eftir vinnu sína. Unnið eftir fyrirmælum og borið ábyrgð á eigin 
verkefnum og vinnubrögðum þegar við á. Tekið leiðsögn á jákvæðan hátt.  Nýtt sér í eigin 
sköpun einfaldar útfærslur sem byggja á færni í meðferð lita- og formfræði og 
myndbyggingar. Skapað myndverk í ýmsum tilgangi með margvíslegum aðferðum.  Unnið út 
frá kveikju við eigin listsköpun. Þekkt og notað hugtök sem tengjast lögmálum og aðferðum 
verkefna hverju sinni. Greint að einhverju leiti á milli mismunandi aðferða við gerð 
listaverka. 
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Skrift 1.-3. bekkur 

 

Áhersla lögð á rétta vinnustöðu (setu) og að rétt sé haldið á skriffærum.  Bæði úlnliður og 

olnbogi hvíli vel á borðinu og fái stuðning. 

 

Skriffæri séu snyrtileg og vel farið með þau, t.d. eiga blýantar að vera vel yddaðir. 

 

Við flokkum stafina í hópa eftir því hvað þeir taka margar línur og hvar þeir sitja á línunni. 

 

Efni; ljósritað efni frá kennara og skriftarbækur við hæfi.   

Aðferð; Sýnikennsla á töflu, t.d. hvernig er rétt dregið til stafs. 

 

 

 

Hæfniviðmið; dregið rétt til stafs og skrifað skýrt og læsilega.  Unnið eftir fyrirmælum og 

borið ábyrgð á eigin verkefnum og vinnubrögðum þegar við á.  Tekið leiðsögn á jákvæðan 

hátt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


