
2019/20 Planering åk 7

Bild Åk 7 

Lektion helklass 50 min./veckan hela läsåret.

Vecka Planering:

34 Hej och välkommen till bildklassrummet!

Vi går igenom praktisk info annat inför terminen. Därefter värmer vi upp efter sommarlovet 
med att rita ”Doodles”. 

35 HÄR ÄR JAG - PÅ SEX RUTOR 
Vi går tillsammans igenom uppgiften. Därefter börjar du skissa på idéer till dina rutor.

36 Denna vecka fortsätter vi arbetet med ”Sex rutor”.

37 Vi fortsätter arbetet med ”Sex rutor”.

38 Denna vecka avslutar vi arbetet med ”Sex rutor.” Lämna in ditt arbete med namn på 
baksidan och dokumentera i Classroom. Om du lånar bildsalens iPad, så tänk på att du 
måste logga in med din skoladress. Glöm inte att logga ut när du är klar.

39 STREET ART - tillverkning av bildmappar. 
Vi går igenom uppgiften tillsammans och tittar på Street art och exempel på mappar.

40 Denna vecka gör vi en kort färgövning inför arbetet med mappen. Vi går igenom hur 
temperafärgen fungerar, samt hur man hanterar penseln för att inte förstöra den. Skriv 
namn på din färgövning och lämna in i Classroom.

41 Skissa på idéer till din mapp

42 Fortsatt arbete med idéskiss. Visa med både form och färg hur du vill göra.

43 För över skissen till originalpappret.

44 HÖSTLOV

45 Renrita och börja måla din mapp

46 Måla - 

47 Måla -

48 Måla -  

49 Måla färdigt -  Lämna in för bedömning. Dokumentera i Classroom.

50 Öppet

51 Öppet

JULLOV

2 Bildanalys Banksy 
Vi övar bildanalys och tittar bl.a närmare på en bild av Banksy.

3 Fortsatt analysövning.

4 Vi avslutar bildanalysövningen - Lämna in din analys i Classroom 

5 RUM MED DJUP 
Vi går igenom principen för en-punktsperspektiv tillsammans.

6 Eget arbete med att rita ett rum.
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7 Eget arbete med att rita ett rum.

8 FEBRUARILOV

9 Eget arbete med att rita ett rum.

10 Eget arbete med att rita ett rum 

11 Eget arbete med att rita ett rum - färglägg om du hinner. 

12 Avsluta arbetet med rummet denna lektion och lämna in med namn på baksidan. 
Dokumentera i Classroom.

13 PORTRÄTT  
Vi går igenom uppgiften tillsammans

14 Foto 

15 PÅSKLOV

16 Blyerts

17 Blyerts 

18 Grunderna för akrylmåleri och komplementfärger

19 Måleri - porträtt med komplementfärger i akryl

20 Måleri - 

21 Måleri

22 Måleri - avsluta och lämna in för bedömning - dokumentera i Classroom.

23 Öppet

24 Öppet
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