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Textílmennt 6.-7. 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; beitt grunnaðferðum og áhöldum greinarinnar, unnið með einföld snið og 

uppskriftir, þróað eigin hugmyndir í textílverk og unnið eftir ferli, notað fjölbreyttar aðferðir 

við skreytingar textíla. 

 

Ljúka við ókláruð verkefni frá fyrra ári. 

Einstaklingsmiðuð verkefni að eigin vali í samráði við kennara. 
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Myndmennt  6.-7. 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 gríma; 

Efni; jarðleir, glerungar. 

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

 

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. 

 

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. 

 

Uppstilling, formfræði, skygging; 

Efni; pappír, blýantur, hnoðleður, litað karton, olíupastel. 

Aðferð; kennari stillir upp nokkrum hlutum með mismunandi form. Nemendur teikna tvær 
myndir með hliðsjón af grunnformum. Fyrri myndin er teiknuð með blýanti og skyggð. Seinni 
myndin lituð og skyggð með olíupastel. 

 

Fléttaður jólapoki;  

Efni; skrautpappír, skæri. 

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

Efni; teiknipappír, vatnslitapappír, blýantur, vax og vatnslitir. 

Aðferð; teiknuð mynd af ímynduðu landslagi.  Nemendur æfa sig á teiknipappír og mála 
lokamynd á vatnslitapappír. 

 

Rammi; 

Efni; karton, blýantur, reglustika og dúkahnífur. 

Aðferð; rammi skorin út í stífan pappír til að ramma inn vatnslitamyndirnar. 

 

Ljóð;  

Efni; pappír, blýantur, trélitir. 

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

 

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. 

 

 

 

Hæfniviðmið; gert sér grein fyrir helstu hugtökum sem tengjast viðfangsefni hans. Hagnýtt 
leikni og þekkingu sem hann hefur öðlast til að takast á við fjölbreytt viðfangsefni. Beitt 
helstu tækni sem námsgreinin býr yfir. Sýnt ábyrga og örugga umgengni við vinnu og 
frágang á vinnusvæði. Tekið tillit til annarra í hópavinnu og sýnt frumkvæði. Lært af 
mistökum og nýtt sér óvæntar niðurstöður við lausn verkefna á skapandi hátt. Tekið leiðsögn 
og uppbyggilegri gagnrýni á jákvæðan hátt. Notað mismunandi efni og verkfæri og miðla á 
skipulagðan hátt í eigin sköpun. 
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Skrift 6.-7. 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 havð 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. 

 

Eftir áramót stefnum við á að prófa að nota blekpenna og kynna okkur mismunandi tækni og 

leturgerðir. 

 

Hæfniviðmið; Skrifað læsilega og af öryggi með perónulegri rithönd. Gert sér grein fyrir til 

hvers er ætlast í námi og skólastarfi og hagað námi sínu g störfum í samræmi við það.  Tekið 

leiðsögn og uppbyggilegri gagnrýni á jákvæðan hátt á jákvæðan hátt 

 

 


