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MARKMIÐ ÁFANGANS
Að loknu námi í þessum áfanga skal nemandi:
Hafa öðlast almenna undirstöðuþekkingu og þjálfun í teiknifræðum. Áfanginn skiptist í þrjá megin hluta. Fyrst
er farið yfir teikniáhöld, teikniblýi, pappírsstærðir og teiknilestur. Í framhaldinu er farið yfir teikniskrift og
unnin nokkur teikniskriftar verkefni. Síðan er farið í fallmyndun teikninga, en fallmynd nefnist mynd á myndfleti
sem takmarkast af fallpunktum og línum dregnum á milli þeirra. Þriðji hlutinn fjallar um ásmyndun og
fríhendisteikningu. Áfanginn gengur út á að nemendur öðlist þjálfun í meðferð og notkun mæli- og teikniáhalda,
lestur teikninga og grunnþjálfun í gerð vinnuteikninga og þrívíðra rissteikninga. Áfanginn er undirbúningur fyrir
áframhaldandi nám í teiknifræðum og lestri vinnuteikninga.

KENNSLUBÆKUR OG ÖNNUR KENNSLUGÖGN
Grunnteikning I ( mappa með teikniverkefnum og skýringum)
T-reglustrika – 40 cm.
Teiknihorn – 45° og 60°
Sirkill
Gráðubogi
Blýantar eða blýpennar 0,5 mm. 2H og 4H
Línuveiðari
Teikniskriftarhorn

KENNSLUAÐFERÐIR
Kennslunni verður skipt upp í þrjár lotur með prófi í lok hverrar lotu. Í byrjun fer hópurinn sameiginlega af stað,
á meðan farið er yfir helstu grunnþætti áfangans, teikniáhöld og fleira. Síðan tekur alvaran við, hver og einn
nemandi fer að vinna í teiknibókinni. Við byrjum á fallmyndum og förum síðan í ásmyndun og
fríhendisteikningar. Áfanginn byggist á símati og þrem prófum á önninni.

REGLUR ÁFANGANS
Nemandi þarf að skila a.m.k. 80% af teiknivinnu áfangans samanber kennsluáætlun og ná að lágmarki 5,0 í
einkunn fyrir verkefnavinnu. Nemendur þurfa að hafa lokið a.m.k. 80% verkefna til að öðlast próftökurétt
hverju sinni. Einnig þurfa nemendur að ná að lágmarki 5,0 í einkunn í öllum þrem prófunum.

NÁMSMAT – símat með þrem prófum
Vægi verkefna er 40%, vinna verkefna og frágangur teikninga í möppu.

Lágmark 5,0 fyrir verkefnavinnu

Próf í 6 viku gildir 20 %

Lágmark 5,0 til að standast próf

Próf í 11 viku gildir 20 %

Lágmark 5,0 til að standast próf

Próf í 16 viku gildir 20 %

Lágmark 5,0 til að standast próf

ÁÆTLUÐ YFIRFERÐ
Með því að fylgja meðfylgjandi áætlun á að vera hægt að vinna öll verkefni í kennslustundum – frá viku til viku
– og losna þannig við heimavinnu.
Áður en byrjað er á verkefnum og jafnhliða því sem þau eru unnin, er áríðandi að kynna sér skýringarnar sem
eru á undan verkefnunum.
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Vikur

Námsefni og verkefni

1. Vika

Upphaf kennslu - inngangur og upphaf vinnu við verkefni. Teikniskrift 1-23. Þrjár línur á hverri síðu. Byrja á verkefni 1.

2. Vika

Verkefni: Fallmyndun verkefni 1-2-3-4-5-6-7-8. Í verkefni eitt á að teikna
þrjár línur í hvern þátt, breið og grönn lína, meðalbreið og grönn strikap.

3. Vika

Verkefni : 9-10-11-12-13-14-15-16

4. Vika

Verkefni : 17-18-19-20-21-22-23

5. Vika

Verkefni 24-25-26-27-31-32-33

6. Vika

Verkefni: 34-35-40-41

7. Vika

Verkefni: 43-45-46-48-50-51

8. Vika

Verkefni 52-53-54-55-56-58-59

9. Vika

Verkefni 60-61-62-63-64-65-66-67-68

10. Vika

Verkefni: 69-71-72-74-75-76

11. vika

Verkefni: 77-79-81-83

12. Vika

Ásmyndun og fríhendisteikning- lestu skýringarnar sem eru á undan
verkefnunum. Verkefni: 1-2-3-4

13.

Verkefni: 5-6-7-8-9-10

14. Vika

Verkefni: 11-13-14-15-17

15.

Verkefni: 18-19-21-22

16.

Frágangur

próf

Próf

próf

Kennsluáætlun er sett fram með fyrirvara um breytingar

