Årsplan for Hå/De og Billedkunst 4.-5.klasse på Herborg Friskole
Skoleåret 2018-19
Uge Emne

Læringsmål

Aktiviteter og materialer

Evaluering af forløb

32
33
34
35
36
37
38
39

Intro
Tegnekursus

Impressionismen
Claude Monet

40

At eleverne forstår det
grundlæggende i
skyggelægning og form.
At eleven kender og kan
udpege impressionistiske
træk i et billede.
At eleven selv afprøver at
male impressionistisk ud
fra egne billeder og ud fra
et Monet-billede.

Eleverne skal tegne en kugle med
skygge på papir ud fra selvvalgt
lyskilde-placering
Oplæg om Claude Monet og
studering af impressionistiske
billeder.
Ud fra tegnefilmen: ”Linnea i
malerens have” kigger vi på
Claude Monet og går i dybden
med hans billeder.

Når alle eleverne er i mål med
deres tegning og har modtaget
feedback fra mig
Filmen: ”Linnea i malerens have”
Skal gengives i elevernes malerier,
så man kan se filmen i billeder.
Billederne skal sættes op på skolen
til fremvisning.

41
42
43
44
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52

Julepynt til skolen i
temaet …

Julegave-produktion:
Køkkenrulleholder
Glaslanterner

Se ovenstående

Se ovenstående

At eleven får produceret
julepynt i forskellige
materialer og udtryk
indenfor temaet.

Det julepynt der bliver produceret
skal pynte skolen i december
måned.

Eleverne skal stifte
bekendtskab med arbejde i
træ og på glas.

Øvrige oplysninger
1.-8.kl. overnatning
torsdag-fredag
1. skoledag tirsdag
Kunst-uge
Fredag: jubilæum

Torsdag/fredag:
værkstedsdage
Aktivuge i eget skema
Håndværksdage man-tirs
Emnedage ons-tors
motionsdag fredag
Ferie
Skills tirsdag!?
Loppemarked Lørdag
Torsdag: Åben Skole

Fredag: Juleklip/øve 9
læsninger
Runde træplader 15-20cm
Pinde 3-5cm i diameter
Syltetøjsglas
Servietter / rivepapir
Decupagelak

Eleverne skal få produceret mindst
ét produkt til julegave.

Torsdag: Åben MS/ Lucia
Julemotion onsdag
Ferie tors-fre
Ferie
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2
3

Kulisser og rekvisitter til
musical

At eleverne ser, at det de
laver er vigtigt og brugbart.

Maling …

Det producerede skal bruges til
årets musical-forestilling.

Trådnet
Kurv og skulptur

Eleverne skal få kendskab
med at arbejde i trådnet og
få fornemmelsen af at
skabe og forme noget.

Trådnet / høsnetråd
Stofstrimler

Elevernes færdige produkter skal
udstilles på skolen.

4
5
6

7
8
9
10
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14
15

16

1.skoledag torsdag
Fredag: musicalstart
(9.40-11.40)

Musical
Fredag: forestilling og
skolefest
Trådnet

Se ovenstående

Se ovenstående

Se ovenstående

Tegn efter figur

At eleverne udvikler deres
evne til at se og gengive
samt få form på en figur.

Farvelagt figur sat på fast
udformet baggrund
Schleich-dyr
Papir
Farver

Elevernes malerier (figur på
baggrund) skal udstilles på skolen.

Symaskine-kørekort
Tøjskål

At eleverne får kendskab til
en symaskine og
grundlæggende forstår at
bruge den.

Symaskine-kørekorts-papirer
Bukseben -Denim

Genbrugs-fisk

Eleverne skal opdage, at
idé og produkt er svære at
få overens. Hellere tænke
småt og udvikle, end at
skulle forkaste flere gode
idéer.
At arbejde med flere
forskellige materialer.

Genbrugsting
Plastikbøtter
Limstifter..?!?

Uge sex i eget skema

Ferie
Eleverne skal selv formå at tråde og Vis mig dit job/
sy på maskinerne.
Pædagogisk dag onsdag
Elevernes færdige produkter skal
Fastelavn lørdag
udstilles på skolen.
Konfirmantlejr fra onsdag
Elevernes færdige produkter skal
udstilles på skolen.

Påskeferie
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Dyresilhuetter i strimler
Collage

18

Eleverne skal trænes i at
tænke i færdige billeder og
kunne bryde billedet op i
flere dele.

19

20

Husrelief

At eleverne får udbygget
deres farvelære og får
afprøvet forskellige
maleformer og tilgange til
malerier.

Oprydning og afslutning

Færdiggørelse af
igangværende projekter.
Tilvalg eller fravalg.

21
22
23
24
25
26

Blade
Bøger
Lim
Dyresilhuetter til skabeloner
Sæbebobler
Kaffegrums
Tandbørster
Papir
Pap/sort parpir til ramme
Maling

Alt hvad der mangler for at
færdiggøre projekterne.

Elevernes færdige produkter skal
udstilles på skolen.

Mandag 2.påskedag
Tirs; Goddagdag kom. 0.
Avisuge 6.-7.kl
Projektuge 8.kl
Fremlæggelse projekt 8.kl

Elevernes færdige produkter skal
udstilles på skolen.

8.kl. Terminsprøver
Fredag:Bededag
Mandag: 2.pinsedag
Torsdag og fredag: Kr.
Himmelfartsferie
Lejrskoler
Mandag:2.pinsedag
Onsdag: Fælles
friskoledag
Fredag: SSP-dag
Mandag: klasselærerdag
Tirsdag: Dimission
Onsdag: sidste skoledag.

Vi kigger på og snakker om hvad
der er blevet lavet i løbet af året og
evaluerer på det hele.

