ÅRSPLAN FOR FAGET: Billedkunst

KLASSE: 4. SKOLEÅR: 2021/2022

LAVET AF: Louise Ambus Risbjerg

Klassen har to timer billedkunst om ugen. I perioder arbejder vi tværfagligt med natur og teknologi samt dansk.
Forløb

Uge
32
33
34

35
36
37
38

Natur på min skole - Collage projekt.
tværfagligt med natur og teknologi.

45

akvarel papir, farver,
naturfarve, deres
sø-tegninger, bierne,
træerne.

Guidet tegning.

Særlige dage i perioden
9. august: første skoledag.

Det mobile trykkeri.
Boost din billedkunst s. 59.

25. august: Forældremøde med
fællesspisning og
generalforsamling.

Evt: CFU (9/8-6/9):
Dyrepasser løbet MosalQ

2.-3. september: klasselærerdage.
11. september: arbejdslørdag.
13. september: fri.

30. september:
Formålsdebatmøde.

EMNEUGE OM VIKINGER
-Eleven har viden om skitsering og tegneredskabers
udtryksmuligheder.

Fru billedkunst.
11.-14. oktober: fagdage.
15. oktober: trimdag.

FAGDAGE OG TRIMDAG

42

44

Materialer

Collagerne skal være klar til afhentning
mandag den 13.september.

41

43

-Eleven har viden om iagttagelses- og tegnemetoder
-Eleven kan fremstille billeder i flere lag.
-Eleven har viden om billedopbygning,enkle fagord og begreber.

Udstillingsplancher pr. skole: max 6 A3
ark gerne lamineret, tak.
På 1 A3 står der lidt om hvad skolen
har gjort for natur.
På 1 A3 står der elevernes forslag til
mere natur.
På 4 A3 viser eleverne med tegninger,
fotografier eller skrift, hvad der findes
af natur på ens skole.

39
40

Kompetenceområde
og mål

EFTERÅRSFERIE
Guidet tegning.

-Eleven kan præsentere egne billeder på skolen.

Verdens bedste vennemøbel.
Tværfagligt med dansk.

-Eleven skal arbejde med kreativitet og innovation gennem
struktureret problemløsning.
-Eleven skal arbejde med design med fokus på venskab.

CFU (1/11-29/11): Verdens
bedste vennemøbel.
SYMF: Enestående.

26. oktober: pædagogisk dag med
spisning.
4. november: åbent hus.
skolehjemsamtaler.

-Eleven har viden om materialer og sammenføjningsteknikker til
at skabe rumlige konstruktioner.

46

47

48

skolehjemsamtaler.

FAGDAGE OG JULETEATER 0.-1. kl.

Engle i kunsten - kunst med engle.

49

-Eleven kan fremstille en skulptur.
-Eleven kan redegøre for visuelle tegn herunder symbolers
betydning.

Engle i ståltråd og
malertape.
Boost din billedkunst s. 35.

13. december: lucia.

50

Enkle Ikoner.
Boost din billedkunst s. 39.

51
521

10. januar: start efter jul.
12. januar: Stormøde.
Optakt til teater 2.-6. kl.
Terminsprøve/fagdage.
Teateruge 2.-6. kl..
20. januar: Forestilling.

OPTAKT TIL TEATER

TEATER 2.-6. KL.
3
Splat-folde-figur-billeder

-Eleven kan samtale om billeders opbygning og indhold.
-Eleven kan undersøge et billed og fantasere videre med billedet.

5
6
7
8
9

21. december: juleafslutning.

JULEFERIE

2

4

skolehjemsamtaler.
27. november: opførelse af
juleteater samt julemarked.
Tirsdag d. 23. nov. 9.30-11.30:
foredrag fra SOS børneby.
1. december: juleklip.

Splatfigurer.
Boost din billedkunst s. 33.
Tegn i sneen.
Boost din billedkunst s. 57.

LÆSEPERIODE 0.-6. KL. MUSICAL 7.-9. KL.
VINTERFERIE
Farvelærefisk.

-Eleven har viden om farveblanding samt anvendelse af enkle
teknikker og redskaber.

Farvelærefisk.
Boost din billedkunst s.
117.

25. februar: fastelavn.
1. marts: pædagogisk dag.

10

9. marts: temadag.

11

projekt i 9. kl.

12
13

Grafisk formidling.
Tværfagligt med dansk.

-Eleven skal tegne en grafisk historie.
-Eleven kan tegne ud fra idéer og oplevelser.
-Eleven har viden om iagttagelses- og tegnemetoder.

CFU (21/3-25/4): Lille
pigen fra
lolland. Grafisk Roman.

4. april: fri.
studietur i 9. kl.

14
15
16
17
18
19

2. april: arbejdslørdag

PÅSKEFERIE
Grafisk formidling.
Tværfaglig med dansk.

Lave flaske-insekt med papmache.

27. april: fagdag.
-Eleven skal designe et insekt ud fra sin fantasi.
-Eleven kan fremstille rumlige konstruktioner.

Læse om insekter.

10. maj: temadag.
11. maj: fodboldstævne.

Flasker og papmache.

20
21
22
23
24
25
26

EMNEUGE - FESTIVAL
Opsamling på året, oprydning, klasselærerdage og sidste skoledag.

24. juni: sidste skoledag.

SOMMERFERIE

