Årsplan for billedkunst i 6. klasse:
Vi vil i dette skoleår (2021-22) arbejde med temaet:
Skovens materiale: Træ - træsorter og anvendelsesmuligheder.
Der vil være teoretisk undervisning omkring træ: Hvad har træ
typisk været anvendt til, møbelproduktion og design, hvordan kan
eleven anvende forskellige værktøjer og redskaber i fremstilling af
produkter og kreationer med træet som materiale. Desuden vil vi ud
fra forskellige værker og kunstnere se på tidsperioder og stilarter.
Fagets 3 fokuspunkter:
Håndværk – forarbejdning: Eleven kan anvende værktøjer,
redskaber og maskiner forsvarligt til forarbejdning af materialer.
Håndværk – materialer: Eleven kan forarbejde materialer i forhold til
produktets form, funktion og udtryk.
Design: Eleven kan arbejde med enkle designprocesser knyttet til
egen produktfremstilling
I undervisningen vil vi som i de tidligere år lægge vægt på udvikling,
forståelse og tilegnelse af kundskaber af/med;
• Håndværktøj og redskaber
• Teknikker
• Arbejdsformer
• Maskiner
• Sikkerhed
• Materialekendskab
• Materialeforarbejdning
• Materialekombination og udtryk

• Idéudvikling
• Vejledende færdigheds- og vidensmål
Idéafprøvning
• Produktrealisering
• Evaluering

Årsplan for billedkunst i 6. klasse:
Uge:

Emner:

33

Koloni

34 – 37

Tegninger: Portrætter, skygger og perspektiv

38 – 39

Fantasifotos i skoven (fremstilling af egne
kunstbilleder)

40 – 41

Digitale billeder med budskaber

42

Efterårsferie

43 – 44

Efterårsblade: decoupage med blade farver/former (fremstilling af æsker med flotte låg
dekoreret med skovens materialer, blade, frugter,
nødder o.lign.)

45 – 47

Papirfremstilling (fremstilling af eget papir til lille
notesbog)

48 – 49

Figurer i 3D print

51

Juleafslutning

52 – 01

Juleferie

02 – 06

Save, snitte og slibe ting i træ (fremstilling af
rumlig figur på opsats)

07

Vinterferie

08 – 11

Akrylmaling på lærred (skoven i abstrakte former)

12 – 15

Landskab med forsvindingspunkter (maling med
vandfarver/eleverne blander selv deres farver)

16

Påskeferie

17 – 19

Tankebobler (fremstilling af budskaber udført i
silkeskum)

20 – 23

Plakat med graffitibogstaver (Klimabudskab)

24 – 26

Afslutning af året

Der kan forekomme mindre ændringer i planen i løbet af året.
/Udarbejdet af Lise Museth august 2021

