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TEXTÍLMENNT

Afrit af 2. bekkur

Kennarar: Ása Árnadóttir 2

Lýsing

Nemendur velji form, sníði og klippi út úr filti tvö eins stykki.  Æfist í að þræða nál og sauma stykkin saman með þræðispori 
eða kapmella saman og  fylla með tróði og búa til andlit/höfuðfætlu  með því að sauma eða þræða perlur f. augu nem og 
munn.  

Markmið - Hvað ætlum við að læra?

Markmið að þjálfa fínhreyfingar með: Útsaum í striga og java,spjaldvefnaði, puttaprjóni, að gera dúsk og nota í sköpun. 
Unnið með grunnform og ýmsar skreytingar með perlum, tölum og tilfallandi skrauti úr filti og glimmer. Allir verði færir um 
að þræða nál og binda hnúta. Endurvinnsla efna og afganga nýting á því sem til fellur í umhverfinu. Að efla iðjusemi, úthald 
og sköpun.

Námsefni - Hvaða bækur og gögn notum við í náminu?

Tilfallandi efni og áhöld í textílstofu, sýnismyndbönd á youtube og handavinnu og hugmyndahefti.

Kennsluaðferðir - Hvernig vinnum við í kennslustundum?

Sýnikennsla, bein kennsla, hugmyndavinna, sköpun og verklegar æfingar. Reynt að koma til móts við áhugasvið nemenda og 
geti eftir því sem kostur er.

Námsmat - Hvað og hvernig nám og vinna metin? 

Frammistaða í kennslustundum, framkoma, virkni og samvinna metin með t.t. hæfniviðmiða skv. námskrá.
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VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

Fjalla 2. bekkur textílmennt - Handverk, aðferðir og tækni

 Notað einfaldar aðferðir 
greinarinnar og beitt viðeigandi 
áhöldum. 

Unnið úr nokkrum gerðum 
textílefna. 

Unnið eftir einföldum 
leiðbeiningum. 

Fjalla 2. bekkur textílmennt

 Tjáð hugmyndir sínar með 
einfaldri skissu. 

Skreytt textílvinnu á einfaldan 
hátt. 

Gert grein fyrir mismunandi 
tegundum handverks og 
notað nokkur hugtök sem 
tengjast greininni. 

GF textílmennt 2. bekkur - Handverk, aðferðir og tækni

 Notað einfaldar aðferðir greinarinnar og beitt viðeigandi áhöldum. 

 Unnið úr nokkrum gerðum textílefna. 

 Unnið eftir einföldum leiðbeiningum. 

GF textílmennt 2. bekkur - Sköpun, hönnun og útfærsla

 Tjáð hugmyndir sínar með einfaldri skissu. 

 Skreytt textílvinnu á einfaldan hátt. 


