Årsplan St. Sunniva skole
Fag: Kunst og håndverk
Trinn: 5.trinn
Lærere: Siri Konstance Haugland, Irene Christine Silang Bautista og Ingrid Wicklund Messel
Periode

Hovedområde/
Kompetansemål

Bruke ulike håndverktøy og
elektriske verktøy for å
bearbeide og sammenføye
harde, plastiske og myke
materialer på en trygg og
miljøbevisst måte

Læremål

Tverrfaglige temaer/
lærestoff

Kunne bruke
forskjellige verktøy på
sløyd og vite hva de
heter. Sage etter en
mal, pusse med
sandpapir, bore hull.
Kunne bruke svipenn.
Bli kjent med
trematerialer

Lage nøkkelring ved å
forme og pusse.
Lage enkel dekor –
bokstav og/el enkel
form
Lage et nøkkelbrett

Lære å bruke
symaskin

Lage pennal,
kjøkkenforkle,
hårstrikk og veske.

Arbeidsmåter

Forme og pusse med
sandpapir.
Overflatebehandling
Gjennomgang av de
vanligste håndverktøy
Sage med copyingsag
etter et opptegnet
mønster
Syr på øveark før de
syr på stoff. Klippe
stoff i remser, feste
med nål og sy fast. Sy
på glidelås, evt. Annen
dekor.

Vurderingsformer

Underveisvurdering gis
hele tiden

Beskrive mangfoldet i
klestradisjoner eller gjenstander,
inkludert samiske, og lage et
produkt med inspirasjon fra
kulturarv
Tegne form, flate og rom ved hjelp
av virkemidler som kontraster,
skygge, proporsjoner og
perspektiv

Kunne tegne
gjenstander fra samisk
kultur, samt lavvo med
fokus på forgrunn og
bakgrunn.
Kunne fargelegge med
fargeblyanter

Samisk kultur

Lære å blande primærog sekundærfarger.
Vite hva ROGGBIF
betyr

Fargelære

Fargkontrast (varme og
kalde farger)

Hus

Overlapping

Lære bruk av
perspektiv
Fargelære
Lage fortelling ved hjelp
av enkle hjelpemidler

høstbilde
Trær, blader,
høstfarger
Toglinje/vei

PP-presentasjon
Tegne gamme/lavvo
med en same foran
åpningen.

Lage liten sirkelform (7)
til å male i. Blande – og
male fargene og plassere
de i riktig rekkefølge.
Klippes ut og monteres
på sort tegneark.
Tegne tre hus i kalde og
varme farger

Lage collage av
silkepapir

Mosaikk
Tegneserie: Fire
paraplyer

Kopiere etter en mal

Bruke ulike strategier for
idéutvikling og problemløsing
Analysere visuelle virkemidler i
ulike medier og belyse et
aktuelt tema gjennom foto
eller infografikk
Designe og lage en utstilling
som viser fram prosess og
produkt

Ta bilde med
utgangspunkt i
arkitektur, H2O, linje
og natur

Kunne samtale om
hvordan visuelle
virkemidler brukes.

Planlegge og sette opp
utstilling.

Kunstfoto

Arbeide gruppevis og
holde presentasjon

Aktuelt samfunnstema
Analysere film, reklame,
bilder, nyheter
Lage infografikk

Formidling
Arbeider i gruppe

