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Markmið:
Þekkingarmarkmið:
Helstu markmið með áfanganum eru: að nemandinn hafi gott vald á fríhendis teikningu. Hafi
skilning á flatarteikningu og fallmyndun og geti málsett teikningar. Sé fær um að framkvæma
einfaldar mælingar og útreikninga og geti unnið eftir teikningum og fyrirskipunum við vinnuna.
Leiknimarkmið:
Nemandi skal hafa öðlast leikni að nemandinn hafi gott vald á fríhendis teikningu. Hafi
skilning á flatarteikningu og fallmyndun og geti málsett teikningar.
•
Hæfnimarkmið:
Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: Sé fær um
að framkvæma einfaldar mælingar og útreikninga og geti unnið eftir teikningum og
fyrirskipunum við vinnuna.
•
sem metið er með:

Námsefni:
Námsmat:
Prófseinkunn (%):
Verkefnaeinkunn (%):

100

%
%
%
%
%
%
%

Skipulag náms:
Námstilhögun:
Kennslutilhögun er byggð á einstaklingsleiðsögn með útskýringum á töflu og hjálpartækjum.
Námið er byggt á vinnu nemandans í kennslustundum. Nemandinn þarf að ljúka tilgreindum
verkefnum sem sett eru fram af kennara og skila til hans í lok hvers vinnudags til áritunar,
yfirferðar og mats.
Um skilafrest og vanskil:
. Nemandinn þarf að ljúka tilgreindum verkefnum sem sett eru fram af kennara og skila til
hans í lok hvers vinnudags til áritunar, yfirferðar og mats.
Um próf:

• Námsmatið er byggt á markmiðum áfangans. Námsmat fyrir verkefni vega 100%.
Vikuskema:
Mánudagar
Þriðjudagar →
Miðvikudagar →
Fimmtudagar →
Föstudagar →

Áætluð yfirferð:
Vikur
34. vika
18.-24. ág.
20. ág. –
fyrsti
kennslud.
35. vika
25. – 31. ág.
36. vika
1. -7. sept.
37. vika
8.-14. sept.
Framhaldsd.
10.-13.
sept.
38. vika
15.-21. sept.
39. vika
22.-28. sept.
23. og 24.
sept. –
námsmatsd.
25. sept. –
1. umsögn
40. vika
29. sept. –
5. okt.
41. vika
6.-12. okt.

Efni

Skil á verkefnum og próf

Teikniskrift,
Fallmyndun

5 verkefni Teikniskrift heimavinna

Fallmyndun

Verkefni í fallmyndun eru 61

Fallmyndun

Fallmyndun

Verkefni sem ekki þarf að teikna eru:
24,29,30,34,41,42,43,49,51,52,59,62
65,67,68,71,76,77,78,80,81,82,83,

Fallmyndun

Námsmat,
Fallmyndun

Fallmyndun

Fallmyndun

Skila verkefnum Teikniskrift og
fallmyndun 35 verkefni

42. vika
13.-19. okt.
43. vika
20.-26. okt.
22.-25. okt.
Framhaldsd.
44. vika
27.okt.-2.
nóv.
45. vika
3.-9. nóv.
7. og 8. nóv.
námsmatsd.
46. vika
10.-16. nóv.
11. nóv. –
2. umsögn
47. vika
17.-23. nóv.
48. vika
24. -30.nóv.
49. vika
1.– 7. des.
Framhaldsd.
2.-6. des.
50. vika
8.-14. des.

Fallmyndun

Skila fallmyndun 83 verkefni

Mælingar

Verkefni 84-85

Fríhendisteikning

22 verkefni

Námsmat
Fríhendisteikning

Skila verkefni 10 fríhendisteikning.

Fríhendisteikning

Fríhendisteikning
Mæla og teikna

Lokaverkefni annar.
Námsmat
Einkunnabirting 11. desember.

Skila öllum teikningum
3 verkefni upplýsingar hjá kennara.

