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Textílmennt 4.-5. bekkur 

Veggteppi; 

Sjálfsmynd á striga. 

Efni og áhöld; pappír, blýantur, pappírs- og textílskæri, saumavél, 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.  Tjáð hugmyndir sínar með einfaldri skissu. 

 

 

Ljúka við ókláruð verkefni frá fyrra ári. 

Einstaklingsmiðuð verkefni að eigin vali í samráði við kennara. 
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Myndmennt 4.-5. Bekkur 

 

Mappa skygging; 

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

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

Nafn nemanda skrifað með stórum tvöföldum stöfum, skyggt með tússlitum og blýantur 
strokaður út. 

 

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, andstæðulitir 

Efni; pappír, blýantur þekjulitir, litakort og litahringur. 

Aðferð; teiknaðar þrjár myndir af einföldum formum þannig að mydist forgrunnur og 
bakgrunnur sem eru málaðir í andstæðum litum. 

 

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. 

 

Ljóð;  

Efni; pappír, blýantur, trélitir. 

Aðferð; nemendur velja ljóð í samráði við kennara nota sem kveikju. 
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Fiðrildi;  

Efni; pappír, blýantur, tússlitir. 

Aðferð; fiðrildi teiknað með blýanti, línurnar teiknaðar tvöfaldar og litað inn í fletina þannig 
að útlínurnar verði hvítar. 

 

Fléttaður jólapoki;  

Efni; skrautpappír, skæri. 

Aðferð; nemendur klippa út mynstur eftir sniði og flétta saman.. 

 

Keramik gríma; 

Efni; jarðleir, glerungar. 

Aðferð; andlit mótað með höndum og einföldum verkfærum og skreytt með glerungum.  
Áhersla lögð á að vinna með þrívídd. 

 

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. 

 

Fjarvídd; 

Efni; pappír, blýantur, reglustika, strokleðu, trélitirr og tússlitir. 

Aðferð; nafn nemanda eða upphafsstafir skrifað með tvöföldum stöfum og og þeir lengdir í 
þrívídd í einn punkt.  Farið ofan í línurnar með tússlit og skyggt með trélitum 

 

 

Hæfniviðmið; Unnið eftir einföldu ferli frá hugmynd til afurðar. Hagnýtt þá leikni sem han 
hefur öðlast í einföldum verkefnum. Gengið frá eftir vinnu sína. Unnið einföld verkefni í hópi. 
Skipulagt efnistök og aðferðir við úrlausn verkefna. Unnið eftir fyrirmælum og borið ábyrgð á 
eigin verkefnum og vinnubrögðum þegar við á. Gert sér grein fyrir eigin hlutverki í samstarfi. 
Tekið leiðsögn á jákvæðan hátt. 
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