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Kennarar: Arndís Halla Guðmundsdóttir og Edda
Einarsdóttir

Netföng: arndis@fva.is, edda@fva.is

Námsgögn: iPadar, smáforritin iMovie og Stop Motion, verkefni frá kennurum, ýmsir leikmunir.

Lýsing: Í áfanganum læra nemendur að taka upp vídeó í iPad og vinna með klippiforritin iMovie og

Stop Motion. Stefnt er að því að nemendur búi til eina sameiginlega stuttmynd auk annarra
verkefna. Lögð er áhersla á samvinnu nemenda; að nemendur búi saman til handrit, leiki, taki upp,
velji tónlist og klippi efnið þannig að útkoman sé að sem mestu þeirra.

Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
því hvernig á að vinna saman að myndbandsgerð
handritagerð
því hvernig hvert ferli í gerð stuttmyndar er mikilvægt
helstu grunnþáttum/skipulagningu við gerð stuttmyndar

Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
nota smáforitin iMovie og Stop Motion á skipulegan hátt
skoða upptökur með gagnrýnum huga og velja úr
útbúa handrit og fylgja því eftir
velja tónlist fyrir myndband og færa yfir í iPad
vinna saman

Hæfniviðmið
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
greina á milli góðrar og lélegrar atriða
búa til stuttmynd úr mörgum samsettum atriðum
vinna með mörgum og ólíkum einstaklingum
búa til sín eigin persónuleg myndbönd
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Námsmat:
Mæting 30%
Frammistaða í tímum 70%

Vika
1
2-4
5-7

Dags.
5.1-6.1
9.1-27.1
30.117.2.
20.2-24.2

Námsþættir
Kynning á áfanganum.
Nemendur kynnast klippiforritinu iMovie og vinna 3 verkefni
Vinna við handritsgerð, persónusköpun. Hópefli og leikir.

8
Tökur á mynd.
27.2-3.3
Opnir dagar og árshátíðarfrí.
9
10Tökur á mynd. Undirbúningur atriðs fyrir hæfileikakeppni
6.3-24.3
starfsbrauta.
Hæfileikakeppni Starfsbrauta.
12
1327.3-7.4
Tökur á mynd frh. Klippivinna í iMovie. Frágangur á mynd.
14
Páskafrí
15
19.4-21.4 Páskafrí og sumardagurinn fyrsti. Stop Motion kynning.
16
1724.4-5.5
Stop Motion frh. Nemendur vinna verkefni í Stop Motion.
18
8.5-9.5
19
Sýning á verkum nemenda.
Tímaáætlun er sett fram með fyrirvara um nauðsynlegar breytingar.

Námsmatsþættir

