Årsplan for 3.kl. i billedkunst på Herborg Friskole
2019-20
Uge Emne

Læringsmål

Aktiviteter og materialer

Evaluering af forløb

32
33 -

Opstart af billedkunst.

Regler
Rammer

34 36

klassecollage

Eleverne skal tegne en
andens hånd og fod.
Eleverne kan fremstille et
element til en
fællescollage.

37 40

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.

Papir
Farver
Saks
Lim
Oliefarver
blyant
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.
Når eleven har tegnet, farvet og
klippet sin hånd og den er limet på
en fællescollage og hængt op på
døren ind til klassen. Evalueringen
er samtidig at der tales om
fællesskab.

Halloween – gennem
vinduet

Halloween billeder hvor
eleven kan fremstille et
billede ud fra et
forudbestemt tema.

Blyant
Saks
Karton
Farvet papir
Lim

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

Uge 36:
onsdag fælles friskoledag

Uge 39: Onsdag/torsdag
værkstedsdage

41
42
43 44

Øvrige oplysninger

Evaluering ud fra de i forvejen
udstedte kriterier for den enkelte
elev.

Man-tors: emneuge
Fredag: motionsdag
Ferie
Uge 44: 8.klasse skills.
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Kastanjer og Agern

Ud fra forskelligt materiale
hentet i efterårsnaturen,
laves små fantasidyr

48 49

Skyggebilleder

50 51

Male på sten
Julepynt

Motorisk træning.
Samarbejde mellem syn og
hånd. Eleverne kan
samarbejde om at tegne
hinanden.
Her 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.

52
1
2-3

Kandinsky træer

Limpistol
Agern, agernhatte
Kastanjer, kastanjeskaller
Perler
Piberensere
blade
Store stykker hvidt papir
Tykke tuscher
Almindelige blyanter
Sort katon

Fredag: Åben skole

Strandsten.
Poscatusch.

Uge 50:
Fredag Åben MS/ Lucia
Uge 51:
Onsdag: julemotion
Fredag: juleafslutning

Uddrag af det der er blevet
produceret siden sommerferien.
Skabeloner til at tegne eller
klippe efter.

Tegne og klippe træer.
Saks
Arbejde i størrelsesforhold. Lim
Opdage det kan være svært Forskellige former
at få ide og produkt til at
stemme overens. Øve sig i,
at acceptere dette.

Uge 48:
Fredag: Juleklip/øve 9
læsninger

Ferie
Ferie
Uge 2:
Mandag: skolestart/åben
morgensang.
Uge 3:
Onsdag musical intro
Fredag musiccalstart.
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Musical
Fredag: forestilling og
skolefest

5

Opsamling og
midtvejsevaluering

Opsamling på ikke færdige
projekter.
Midtvejsevaluering af
forudgående temaer.

6

Tegne løs

Mandalategning. Eleverne
skal evne at fordybe sig i
deres eget. Dette gøres ved
at alle har deres egne ting
ved bordet, at de vælger en
kopi af en mandala og
farvelægger denne.

7
8

Uge sex i eget skema

Ferie
Fastelavn

9- 12 Tegn, mal din egen påfugl
fru billedkunst

13 14

Saks
Papir
Farveblyanter
tuscher

Der tales om niveau, tid til
fordybelse, hvad de selv mener de
har lært.
Egen evaluering i forhold til tid,
sværhedsgrad og emner.
Når hver elev har farvelagt en
mandala, klippes disse ud og
hænges op i klassen.

Påske

Eleven kan klippe efter en
streg. Eleven kan følge
instrukser fra underviseren.
Eleven kan producere en
lille tønde, kat eller andet
indenfor temaet fastelavn
Forløbet er lavet så
eleverne lærer om de
forskellige tegneredskabers
udtryksmuligheder og
samtidig får en viden om
forskellige farveblandinger

Silkepapir.
Tape.
Karton i forskellige farver

Fremstille små
gækkebreve. Hvorfor har vi
denne tradition. Lave
påskepynt

Grankogler
Akrylmaling
Farvet papir
Limpistol

Papir
Kopier
Farveblyanter
Skabe farver som neocolor

Fælles i plenum.
Der tales blandt andet om hvad
hver elev har forstået og fået ud af
det.

Uge 8:
Onsdag: Pædagogisk dag
12.20
Lørdag: fastelavn
Uge 11:
8. klasse introuge.
Tirsdag: goddagdag for
kommende 0.klasse.
Uge 13:
Lørdag gym.opv. HUF
Uge 14:
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Filt i forskellige farver
Tråd
Saks
Tynde tuscher
blyant
15
16 18

19 21

22
23 –
25
(26)

Modellering

Gammelt guld

Eventyrlige slotte

Eleven kan fremstille en
skulptur, krukke, minihus
eller andet. Eleven har
viden om
skulpturteknikker. Eleverne
lærer at forme i ler og
teknikker til at lave
skulpturer i materialet.
Eleverne lærer om
konstruktion: vægt og
balance samt måder at
sammenføre materialer på.
Eleverne bliver bevidste
om genbrugsmaterialers
anvendelsesmuligheder

Selvhærdende ler
Ler redskaber
akrylmaling

Eleverne skal tegne og
farvelægge deres egne
eventyrlige slotte

Karton
Farveblyanter
Blyanter
Kopier
Papir
Akvarel
Akvarelpapir

Fredag: skoleskak og
fællesspisning

Påskeferie
Uge 16:
Mandag 2.påskedag
Uge 18:
6-7. kl. medieuge
8.kl. projektuge

Genbrugsmaterialer
limpistoler

Uge 19:
8.kl. Terminsprøver??
Fredag: St.Bededag
Uge 21:
Torsdag og fredag Kr.
himmelfartsferie

Kunne eleven forstå en
fællesbesked, rækkefølgen af
opgaven og få et endeligt resultat
af et slot.

26

Der tages forbehold for ændringer. Årsplanen er udarbejdet af Maria Due Jensen, Herborg friskole, september 2019

Lejrskoler
Uge 23:
Mandag: 2.pinsedag
Uge 24:
8.klasse fortælleuge.
Uge 25:
SP-dag

Mandag: klasselærerdag
Onsdag: Dimission
Torsdag: sidste skoledag.

