Årsplan for 1-2 klasse i billedkunst på Herborg Friskole
2018-19
Uge Emne

Læringsmål

Aktiviteter og materialer

Evaluering af forløb
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Billedfremstilling ved
geometriske
former

Eleven kan anvende farvernes
virkemidler til at skabe en
bestemt stemning.
Eleven kan tegne ud fra idéer og
oplevelser.
Eleven kan klippe små stykker
papir og lime på karton.

Farveblyanter
Papir
Sakse

Rivepapir
efterår

Eleven kan fremstille en collage
med en rumlig dimension.
Eleven kan fremstille en collage
med et tematisk udtryk.
Eleven kan anvende farvernes
virkemidler til at skabe en
bestemt stemning. Eleven kan
rive små stykker papir og lime på
karton.

Rivepapir
Blyanter
Baggrunds papir

Evaluering forgår løbende med de
forskellige emner.
Evaluering: i plenum med eleverne.
Evaluering konkret ved syn af
fremstillede projekter/opgaver.
Der tages løbende digitale billeder.

Øvrige oplysninger
1.-8.kl. overnatning
torsdag-fredag
1. skoledag tirsdag

Workshop-uge

Billeder lavet
med snor og
maling
skyggebilleder/
skæve ansigter

Motoriks træning
Og tohåndstegning

Forudbestemte farver.
Snor
A4 ark
Store stykker hvidt papir
Tykke tuscher.
Almindelige blyanter
Sort katon

Emneuge + motionsdag
Ferie
Torsdag: Åben Skole
(uge 44)
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Male på sten

50 51

Udstilling+
julepynt

52
13

Modellering

Der arbejdes med finmotorikken
samt forståelsen overførsel fra
tanke til produkt.
Følge instrukser fra underviseren.
Eleven lærer at opstille og
fremvise det er blevet arbejdet
med i billedkunst.
Eleven kan etablere en udstilling i
fælles billedprojekter.
Eleven kan kommunikere gennem
billeder.
Træning af finmotorikken.
Klippe efter streg.

Strandsten.
Poscatusch.

Eleven kan fremstille en skulptur
Eleven har viden om
skulpturteknikker
Eleverne lærer at forme i ler og
teknikker til at lave skulpturer i
materialet

Selvhærdende ler
Ler-redskaber.

Materiale: uddrag af det der er
blevet produceret siden
sommerferien

4
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Torsdag: Åben MS/ Lucia

Ferie
1.skoledag ??

Musical
Fredag: forestilling og
skolefest
Farvepaletten.

Eleven får viden og forståelse for
grundfarver. Eksperimentere med
farver.

Vandfarver
Akrylmaling
Oliekridt
farveblyanter
Ferie

Fastelavn

Eleven kan klippe efter en streg
Eleven kan følge instrukser fra
underviseren.

Silkepapir.
Tape.
Modeller til ris.
Grene
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Gammelt guld
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Påskeklip.
Påskelam.
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Fugle

arbejde med iagttagelsestegning.
Studere udstoppede fugle arbejde
med den rumlige dimension.
Eleven har viden om
skulpturteknikker.
Eleverne lærer
papmacheteknikken. De lærer at
lave en form med papmache og
hvordan materialet kan bruges

Lim
Balloner
Avis
Tapetklister
Akrylmaling
Sølvpapir
Ispinde
Naturmaterialer

Fremstilling og fremvisning af egen
fugl.
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Billeder og
kollage

Eleven lærer at udtrykke sig i
plane, rumlige og digitale billeder.
Eleven kan fremstille digitale
billeder Eleven har viden om
digital fotografering.
Eleverne stifter bekendtskab med
digital fotografering ud fra en
bunden opgave Eleverne lærer at
formidle gennem foto Eleverne
lærer at bearbejde billedet
gennem analog redigering

iPads og pc.
Billeder fra hele skoleåret i
billedkunst.
sakse
karton
farver (farveblyanter, vandfarver,
oliekridt o.l.)

En fælles kollage over året der gik i
billedkunst.

23

Eleverne lærer om konstruktion:
vægt og balance samt måder at
sammenføre materialer på.
Eleverne bliver bevidste om
genbrugsmaterialers
anvendelsesmuligheder

Genbrugsmaterialer Limpistoler.

Paptallerkner
Vat
Lim
Sort karton
Påskeferie

Lejrskole
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Onsdag: Grundlovsdag
24
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Opsamling og
afslutning
evaluering
Mandag: SP dag
Tirsdag: Dimission
Onsdag: sidste skoledag.

