Årsplan St. Sunniva skole
Fag: Kunst og håndverk
Trinn: 2.trinn
Lærer: Elisabet B. Langeland, Monika Szabo og Kirsten G. Varkøy
Periode
Hørst
2020/
Vår 2021

Vår 2021

Høst 2020

Hovedområde/
Kompetansemål

Utforske ulike visuelle
uttrykk og bygge videre på
andres ideer i eget skapende
arbeid

Skape fortellinger ved hjelp
av digitale verktøy etter
inspirasjon fra lokale og
nasjonale kunstverk

Forestille seg og beskrive
framtiden gjennom tegning
og modeller

Læremål

Bli kjent med og
utforske ulike visuelle
uttrykk. Bli inspirert i
eget arbeid.
Kunne bruke PC i
arbeidet. Vite hva en
fortelling er. Vite noe
om lokale og
nasjonale kunstverk
Kunne tegne og lage
enkle modeller.

Tverrfaglige temaer/
lærestoff

Arbeidsmåter

Kirkekunst og
mosaikk.
Ekspresjonisme og
Munch. Popkultur,
tradisjonell kunst.

Lærer viser og presenterer
ulike visuelle uttrykk. Elevene
bygger videre på dette.

Fortelling
PC

Museumsbesøk.
Besøke kirker og se på
malerier, glassmalerier og
skulpturer.
Gruppearbeid.
Lage bildeserie ved hjelp av PC

Tverrfaglig med
naturfag:
oppfinnelser

Se for seg seg selv som
gammel. Tegne.

Vurderingsformer

Observasjoner
Muntlig
tilbakemelding
Elevsamtaler
Vurdering av
elevarbeid

Vinter/vår
2020

Hele året

Hele året

Hele året

Hele året

Planlegge og konstruere i
naturmaterialer etter
inspirasjon fra samisk og
lokal byggeskikk

Kunne bruke
materialer til å lage
enkle konstruksjoner

Kunne knyte, klippe,
Bruke håndverksteknikker og flette, lime og brette.
håndverksverktøy i
Kunne reflektere
utforming av tre, leire og
over miljøspørsmål.
tekstil på en miljøbevisst og
trygg måte

Undersøke egenskaper ved
materialer og dele
sanseerfaringer

Kunne sette ord på
erfaringer fra arbeid
med ulike type
materialer

Eksperimentere med form,
farge, rytme og kontrast

Lære navn på ulike
geometriske former
og farger.

Studere form gjennom å
tegne, male og fotografere

Utforske og bli kjent
med ulike typer
former. Kunne

Lage modeller i 3D
ved hjelp av leire
osv
Land art. Naturvev.
Lage enkle
konstruksjoner til
hytter/lavvo
Grunnleggende
finmotorikk. Arbeid
med ulike
materialer
Tverrfaglig kr.dom
Sanseerfaringer.
Ulik materialitet.

Male/tegneoppgaver
Tverrfaglig med
kristendom.

Lage modell av en egen
oppfinnelse
Uteskole

Lage enkle figurer i leire.
Redesign av egen t-skjorte
Fingerstrikking/hekling/tvinnin
g av garn etter samisk tradisjon
Mosaikkbilde i papir av
Madonnaen med barnet
Samtale i fellesskap
Samtale om hva vi finner i
naturen; Guds skaperverk
Studere ulike former og finne
disse formene i
klasserommet/nærmiljøet og
fotografere disse.

kopiere en form
gjennom å
fotografere, tegne og
male.

Hele året

Vise fram og presentere
objekter gjennom utstilling
eller samling

Male/tegneoppgaver.
Sammenligne ulike
uttrykk

Presentere og
samtale om
elevenes arbeid.
Undersøke hvordan
elevene har valgt å
løse oppgaven
likt/ulikt. Ulike
kunstneriske
uttrykk.

Henge opp elevarbeid i
klasserommet eller gangen.

