Årsplan St. Sunniva skole
Fag: Kunst og håndverk
Trinn: 3.trinn
Lærere: Ingrid Wicklund Messel
Periode

Hovedområde/
Kompetansemål

Læremål

Tverrfaglige temaer/
lærestoff

Arbeidsmåter

Bruke håndverktøy og
sammenføyingsteknikker i tre,
leire og tekstil på en miljøbevisst
og trygg måte
Høst

Høst

Høst

Vurderingsformer

Underveisvurdering. Elevog utviklingssamtaler.

Kunne tre nål og sy

rette sting, samt
tungesting.

Kunne bruke
klemmemetode for å
forme kopp i
keramikk/pølseteknikk
Kunne bruke enkel
veveteknikk. Kunne
knyte.

Sy julestjerne i filt

Klippe etter mal, tre nål
og sy med rette sting/sy
med tungesting.

Keramikkopp med glasur

Forme en rund
leireklump og bruke
klemmeteknikken til å
lage en kopp.

Indianervev

Veve etter et gitt
mønster på farga
ispinner.

Vår

Kunne knytte snorer.

Armbånd i makramè.

Knytte etter et bestemt
mønster i valgfrie farger.

Vår

Bruke toveteknikken til
å lage en form.

Tova påskeegg

Tove et påskeegg i valgfri
farge, og dekorer med
ulltråd.

Høstbilde

Lage motiver av dyr med
høstblader som
utgangspunkt. Bruke
svamp til å male bladet
med og trykke på farga
ark.

Prøve ut ulike ideer og muligheter
i gjenbruksmaterialer og formidle
til andre hvordan man i egen
hverdag kan bidra til å ivareta
natur og miljø
Høst

Vår

Kunne se muligheter i
gjenbruk
Samtale om bruk, funksjon og
materialvalg i ulike bygninger og
lage skisser med forslag til ny
arkitektur

Vår

Bruke blader til å lage
ulike motiver. Skravere
blad og bruke enkel
trykketeknikk med
blader.

Lære begreper som
grunnmur, lafta hus,
kledning (stående og
liggende panel)

Vårbilde i collage
Papirfly

Ta med avispapir
hjemmefra/hente ark fra
papirsøpla på skolen

Arkitektur

Tur til nærområdet for å
lære ulike begrep.
Arbeide med tegning i 2D
og bygge i 3D etter skisse.

Tolke former og symboler fra ulike
kulturer og bruke disse i visuelle
uttrykk
Vår

Tegne form og dybde ved bruk av
virkemidler som overlapping og
forminskning.
Vår

Høst/Vår

Formidle og vise fram eget arbeid
gjennom utstilling

Kjenne til ulike former
og symboler fra ulike
kulturer

Hieroglyfer

Skrive sitt eget navn ved
å tegne hieroglyfer.

Kunne brette etter en
bestemt rekkefølge

Origami

Brette ulike dyr etter
tegnevideo.

Kunne bruke ulike
virkemidler for å lage
overlapping og
forminskning

Overlapping av
geometriske former i
silkepair.

Presentere eget arbeid.

Klippe ut bestemte
former og farger etter
terningspill.

Utstilling og presentasjon
for klassen.

