
   

Billedkunst 1. klasse 
August 

Tegnekursus: Vi bruger en del tid på tegnekursus i første klasse og det øver vi og bygger videre på hele året. 

Eleverne får et hæfte med tegneopgaver, dem starter eller slutter vi ofte timen med at tegne i.  

• Tegnealfabetet - Vi lærer formerne som gør man kan tegne alt. Vi øver os i dem og 

eleverne får træningsark de kan øve sig på.   

• Find tegnealfabetet på billederne af forskellige ting.  

• Abstrakt tegneøvelse – Her laver vi en tegneøvelse hvor eleverne skal bruge 

tegnealfabetet, men også skal forlægge.  

September  

• Overlapning – eleverne skal lære at tegne bagved noget andet og tegne usynligt. Farver og 

former som vi senere laver til sjove figurer.  

• Collage og derefter tegne collagen så eleverne skal bruge overlapningsteknikken igen.  

• Tegne den første fugl – guidet tegning (snak om fugle og naturen, fugles farver) 

Oktober  

• Tegn en ugle - afslutning på tegneforløb (efterårsfarver) 

• Spøgelser med lys – medbring syltetøjsglas (der skal kunne være et fyrfadslys i) 

November 

• Regnbillede – vi hører Cirkelines og Bamses regnvejrssange og laver et regnbillede.  

• Fantasiaftryk – her skal eleverne lave figurer ud af deres fingre og håndaftryk.  

December 

• Kreativ julehygge 

Januar  

• Vincent Van Gogh forløb – eleverne ser nogle af kunsternes værker og prøver at 

farvelægge et af dem. 

Februar 

• Rul med Ruth-Viola – her skal eleverne bruge en toiletrulle hver og de skal lave en Ruth-

Viola figur ud af den. Eleverne skal også lave en lille pop-up bog.  

Marts  

• Huse til himlen – vi kigger på billeder af højhuse og eleverne skal tegne et flot kreativt 

højhus i mange farver.  



   

April 

• Åkander - eleverne skal lave åkander inspireret af et af Claude Monets værker.  

Maj 

• Male is i akvarel – inspireret af Wayne Thiebaud.  

Juni 

• Juni er buffermåned da tiden ofte løber fra os i billedkunst        

 

 

Ændringer i årsplanen kan forekomme.  

Lavet af  

Ditte Liv Stage Jensen 

Nr. Lyndelse Friskole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


