Kennsluáætlun í fatahönnun í vali - 2021

Mánuður
Janúar

Helstu markmið
-Þekki reglur stofunnar og
marmið vetrar.
-Skilji tilgang
hugmyndavinnu og geti nýtt
hana á réttan hátt.
-Að þjálfast í skipulagi
fatahönnunar og saums með
gerð vandaðrar vinnumöppu
að eigin hætti. Þar með
taldar verklýsingar.
-Útskýrt hugmyndir sínar
fríhendis og með
grunnteikningu.

Verkefni og viðfang
Kynning á stofu,
vinnuaðferðum greinar og
kennsluáætlun. Nemendur
fá í hendurnar skissubók
undir öll þau verkefni sem
unnin eru í fatahönnun.
Nemendur gera skissubókina
að sinni eigin með
skreytingum að eigin vali.

Kennsluefni – aðföng
Tímarit, sníðablöð, skæri,
lím

sku 2016-2017

Efnisumbreytingar. Hvaða
eiginleika hafa efni? Hvernig
er hægt að umbreyta efni
með saumavél, litum o.s.frv.

Nemendur tileinka sér
vinnubrögð fatahönnunar.
Tískuteikning kynnt til
sögunar og nemendum gert
að sækja sér innblástur í
bækur, tímarit o.fl. Unnar
verða nokkrar æfingar í
tískuteikningu.
Áframhaldandi vinna í og
með skissubók.

Efna afgangar, saumavélar,
glærur frá kennara, garn,
efnalitir og fleira tilfallandi.

Blöð, litir, málning, tímarit.

Mat - hæfnimat
Símat. Nemandi og kennari
meta árangur í lok hvers
tíma. Horft er í getu
nemanda til þess að fara
eftir munnlegum og
skriflegum fyrirmælum.
Einnig er til mats virkni,
vinnubrögð og virðing í garð
áhalda.
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Febrúar

Mars

Apríl

-Að kynnast fatahönnun
með notkun grunnsniða.
-Að kynnast fatasaum út frá
hönnun og framleiðslu á
eigin flík.
-Að kynnast leiðum til að tjá
hugmyndir með skissuvinnu,
leit á tölvuneti verklýsingar
og flatar teikningar,
saumtækni, ákveða
efnismagn og fleira tengt
fatahönnun.

Endurvinnsluverkefni.
Nemendur koma með
notaða flík og vinna nýja flík
úr henni eða fylgihlut.

Notaður fatnaður, tískublöð,
glærukynning frá kennara.

Sniðagerð. Nemendur prufa Sníðablöð, sniðapappír,
sku
að gera2016-2017
grunnsnið og
skriffæri.
kennslu í að fara eftir
sniðum.

-Valið aðferðir, efni og
verkfæri við hæfi og sýnt
rétta og ábyrga notkun
verkfæra.
-Unnið sjálfstætt eftir
verkáætlun og
vinnuteikningu.
-Að nemendur þekki til sögu
fatahönnunar.

-Saga fatahönnunar kynnt á
einfaldan hátt.

Glærukynning frá kennara

-Efnalitun. Nemendur prufa
ólíkar aðferðir við fatalitun.

Rauðrófur eða laukur, pottur
og hella, fatamálning,
fatatúss.

-Hannað verkefni út frá efni,
fagurfræði, tækni, umhverfi,
norkun og endingu.
-Beitt fjölbreyttum
aðferðum og áhöldum við
fatahönnun.

-Barbie challange.
Nemendur hanna og útfæra
dress á barbie dúkku.
Mikilvægt er að vera
skapandi og hugsa út fyrir
kassann.

-Barbie dúkkur, efnisbútar.
Project runway þáttur með
skrítnum efnivið.
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Maí

-Að þjálfa vönduð
vinnubrögð og árangursríka
nýtingu tímans.
-Lagt mat á eigin
vinnubrögð, sagt frá góðu
handbragði, formi og
hönnun og notað til þess
viðeigandi hugtök.

sku
2016-2017
Nemendur
hanna
lokaverkefni, teikna skissu,
búa til snið og sauma.

