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 Kennarar

 Hallgrimur Ingólfsson
Véronique Legros

Sk. 

 st.  HGI

 VER

Viðtalstímar
   mið. kl.12.50 -13.30   

   þrið.kl. 10.40 -11.20  
 í kennarastofu listnámsbrautar

Netfang
hallgrimur@vma.is

vero@vma.is

                 

Áfangalýsing

Í áfanganum læra nemendur grunnatriði teikningar.
Námið er í þrem hlutum þar sem lögð er áhersla á að þjálfa formskyn, að skoða rými og 
umhverfi og að teikna mannslíkamann.

Lögð er áhersla á uppbyggingu og samsetningu mismunandi forma 
að nemendur geti teiknað 

 - einfalda hluti þannig að þeir sýnist réttir í rýminu.
 - einfaldar eins- og tveggja punkta fjarvíddarteikningar í réttum hlutföllum.
   mannslíkamann nokkurn veginn í réttum hlutföllum og geti gert sér grein fyrir því að
- fjarvíddarstyttingar breyta myndinni.

Mikilvægt er að nemendur geti þróað sínar eigin hugmyndir út frá teiknivinnunni 
og notfært sér skissubækur við hugmyndavinnu sína.

Markmið
Að nemendur fái alhiða teikniþjálfun, læri að greina flókin form og geti túlkað þau í tvívíðri 
teikningu með mismunandi teikniáhöldum og aðferðum. 

Námsmat og vægi námsþátta
Þessi áfangi er próflaus, því er mjög mikilvægt að vinna öll verkefnin og skila þeim fullunnum í 
lokin.
- verkefnaskil, sköpun, túlkun og tjáning 50 %
- frumleiki, tæknileg færni og úrvinnsla 35 %
- ástundun, vinnusemi, mætingar 15 %
 Stundvísi og vinnusemi skilar sér í auknum framförum : )

Gögn sem þarf að eiga
Blyantar HB og 2B, 4B eða 6B – strokleður – yddari – hnoðleður - strokvöndulĺ
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Áætlun um yfirferð

Námsefni  / Verkefni

Kynning og upphitun

  Sam
hlið

a verkefnavinnu  eru unnar SK
ISSU

R
 

   sem
 skilað

  er í lok annar ásam
t öð

rum
 verkefnum

.

Grunnform.
Áhersla á áherslu á línu og innra rymi forma sem er útfært ́
tvívídd og þrívídd. Ljós og skuggar túlkaðir með ymiskonar ́
skyggingaraðferðum.

Hlutateikning, náttúruform og uppstilling.

Fjarvídd, eins og tveggja punkta. 
Unnar eru myndir út frá grunnreglum þessara aðferða.

Módelteikning. Hlutföll mannslíkamans skoðuð og teiknuð. 
Unnið eftir ljósritum og lifandi fyrirmynd

Frágangur, skil . Opið hús í lok annar.

Gangi ykkur vel !
Með fyrirvara um breytingar                       Eftir prófsýnidag geymir skólinn ósótta vinnu í eitt ár án ábyrgðar.

Hallgrímur og Véronique

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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