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Lave et bogmærke og dekorere sit
hæfte.

Introduktionskursus:
Tegneteknik.
Formalfabetet. Farvecirklen.
Blyantens egenskaber og historie

Lejrskole

Introduktionskursus fortsat:
Blyantstegning og farveteknikker.

Emneuge

Efterårsferie

Kort forløb om overlapningsteknik.

Monstertema. Parafraser over
Bortusk Leer.

Fagdag: klippe klistre

Pop-up Julekort

Juleemneuge

Juleafslutning

Juleferie

Skulptur i tape

Skulptur i avispapir og malertape

Eleverne laver et bogmærke i karton, som
skal bruges i faghæftet.

I dette forløb, lærer eleverne at bruge
formalfabetet og se formalfabetet i
forskellige motiver. På denne måde tilegner
eleverne sig et “tegnesprog” Eleverne
introduceres for farvecirklen og hører om
blyantens historie, samt eksperimenterer
med blyantens farveegenskaber.

Eleverne fortsætter forløbet med
blyantstegning og farveteknikker. Vi bruger
de nye teknikker i en tegnediktat med
klovnefisk.

Eleverne lærer at tegne en figur bagved en
anden figur, samt se og tegne med de
“usynlige” streger.

Eleven præsenteres for forskellige
kunstneres version af monstre.
Efterfølgende skal de male en baggrund i
stærke farver og til sidst maler de deres
eget monster i stærke farver. (inspiration
Line Frøslev www.linefroeslev.dk samt
Bortusk Leer)

Eleverne laver deres egne pop-up julekort i
A5 karton med figurer i mønstret papir

Eleverne skal forme en skulptur af deres
egen hånd (samarbejd 2 og 2) ved brug af
tape og plastikhandske.

Eleverne skal lave en skulptur af deres
monster fra uge 45-47 (avis og malertape)
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Emneuge

Showtimeuge

Vinterferie

Kort forløb om popart og op art med
parafraser over Linda Chengs
Hundeportrætter.

Fagdag: Billedkunst

Tegnediktat tulipanmarker.
Perspektivtegning.

Emneuge: Mini-by

Påskeferie

Landart

Opsamling og forberedelse til
Pinseudstilling.

Pinseudstilling

Tegnediktat med vaskebjørne

Klasselæreruge

Sommerferie

Kort forløb om popart vs. Op art. Vi ser
forskellige eksempler og laver parafraser
over Linda Chengs hunde portrætter.
Inspiration fra “Frubilledkunst”

Eleverne introduceres for begreberne
perspektiv, forsvindingspunkt,
horisontlinje, forgrund, mellemgrund og
baggrund. Vi ser på billeder og malerier af
de Hollandske Tulipanmarker. (Vincent Van
Gogh, Claude Monet)

Eleverne præsenteres for forskellige
billeder af Landart. Vi taler om hvad landart
er, hvilke materialer kan man bruge og
hvad kunne motiverne være.
Derefter skal de selv lave landart med
forskellige materialer. Vi tager billeder.

Eleverne finpudser deres produkter fra de
forløb vi har været igennem og gør
værkerne klar til pinseudstilling, med
rammer, overskrifter og lignende.

Vi slutter året af med at tegne vaskebjørne
og farvelægge dem med
voksfarver/farvekridt.
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