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Kennari/kennarar:

GRUN1AU05
Grunnteikning 1. þrep
Netfang/netföng:

Kristinn Guðbrandsson

Námsgögn: Grunnteikning 2. IÐNÚ
Viðfangsefni: Teikniskrift, flatarteikning, fríhendisteikning, útflatningur
Áhöld: Teiknibretti, teikniáhöld Blýanta H 3 og H 7 (eða H 2 og H 6). 45°horn og góðan hringfara.

Lýsing:
Í áfanganum kynnast nemendur helstu áhöldum og efnum sem notuð eru við teikningu og þrívíddarhönnun.
Nemendur læra hornrétta fallmyndun með því að sýna hlut frá minnst þremur sjónarhornum: framan frá (F) frá
hlið (H) og ofan frá (O). Nemendur fá æfingu í fríhendisteikningu með því að rissa upp myndir og málsetja þær.
Samhliða þessu læra nemendur á mælikvarða og málsetningu og sýna stærðarhlutföll teikninga og raunstærð
þeirra hluta sem teikningarnar sýna.





Markmið (þekking, leikni, hæfni):
Þekkingarviðmið Nemandinn skal öðlast þekkingu og skilning á helstu áhöldum sem notuð eru við
teikningu, hafa vald á málsetningu og geti sýnt raunstærðir þeirra hluta sem teikningarnar sýna
Leikniviðmið: teikna bæði teiknað tví- og þrívíðar myndir til að tjá sig
Hæfniviðmið: geta notað teikniáhöld til að teikna hornréttar fallmyndir.

Kennsluhættir: unnið er samkvæmt fyrirskipun kennara, teiknað er í kennslustundum og einnig eru
heimaverkefni. Skila öllum teikningum og verkefnum fullunnum samkvæmt fyrirskipun kennara...
Mikið er lagt uppúr því að verkefni séu snyrtileg og línugerðir samkvæmt fyrirskipun.

Námsmat: Leiðsagnarmat í verkefnavinnu, síðan eru 3 kannanir eru á önninni og nemendur þurfa að fá að
meðaltali 8,0 úr öllum fjórum. Þeir sem skila öllum verkefnum fullunnum og fá 8,0 í meðaleink í
annarkönnunum taka ekki lokapróf en þeir sem ekki klára eða ná ekki 8,0 í meðaleikn taka lokapróf….

Annað
Tími við nám: Fjöldi kennslustunda mun EKKI nægja til að klára verkefni annar. Nemendur verða
því að sinna náminu heima.
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Aðrar mikilvægar upplýsingar:
Í kennslustundum skal vera vinnufriður og notkun snjalltækja bönnuð nema með leyfi kennara.

Vika
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Dags.
15-22 sept
23-29 sept
30 sept-6 okt
7-13 okt
14-20 okt
21-27 okt
28 okt-3 nóv
4-10 nóv
11-17 okt
18-24 okt
25 nóv-1 des
2-12 des

Námsþættir
Flatarteikning, kynning verkefni 1-7
Flatarteikning 8-24
Flatarteikning 15-19 Annarkönnun 1 af 3
Fríhendisteikning 1-15
Fríhendisteikning 16-30
Fríhendisteikning 31-38 Annarkönnun 2 af 3
Útflatningur 1-9, 12-14
Útflatningur 17-24
Útflatningur 25-28, 29-30
Útflatningur 32,33,35 og 36
Útflatningur, frágangur og Annarkönnun 3 af 3
Frágangur og lokapróf

Tímaáætlun er sett fram með fyrirvara um nauðsynlegar breytingar.

Námsmatsþættir

