Dalskóli janúar og febrúar 2012

Í HITA LEIKSINS
Smiðjustarf í Dalskóla
Í upphafi árs þann 4.
janúar hófum við þriðju
smiðju vetrarins. Í þetta
skipti ákváðum við að hita
okkur vel upp því ―frost er
mikið og veður hvasst‖.
(þýðing úr Erlkönig Göthe) og smiðjan hlaut
nafnið Í hita leiksins.
Ákveðið var að vinna með
verk- og listgreinar og því
leiðirnar á listrænum
nótum ásamt fjölbreytilegri fræðslu. Áhersla var
lögð á að fjalla um
menningu og virðingu.
Hvað er það sem skiptir
máli? Hvernig líður okkur
hér? Hvernig líður
börnum víðs vegar um
heiminn?
Við fengum til okkar
frábæran gest Ragnar
Scram hjá SOS
barnaþorpum og spjallaði
hann við okkur um
barnaþorpin sem eru víðs
vegar um heiminn og
sýndi okkur myndbönd og

ljósmyndir af börnum sem
búa í þorpunum.
Við fengum fleiri góða
gesti frá Kramhúsinu og
Hildur Yeoman kom og
vann með öllum
nemendum Dalskóla. Álfar
unnu með grunnskólabörnum í breytilegum
hópum. Í upphafi fóru öll
börnin í gegnum ákveðið
ferli og fengu fyrirlestur og
verklega kennslu í trommuleik, skartgripagerð, búningagerð og japanskri skrift
og dansi. Í þriðju viku valdi
hvert barn ákveðið
viðfangsefni sem það kaus
að kafa dýpra í og vinna
frekar með. Við tókum í
formlega í notkun glæsilega heimilisfræðistofuna
okkar og fengu allir
nemendur 5 —11 ára að
spreyta sig í brauðbakstri
hjá Hjördísi Ósk

Smiðjulok
Dagskrá 5 – 11 ára barna miðvikudaginn 15. febrúar kl. 8.30
Dagskrá í sal sem flutt var á opnun heimsíðu menningarfánans.
Trommuverk
Hljóðabjörg: Skartgripasýning
Graffithópur með myndlistasýningu á veggjum skólans
Búningahópur með tískusýningu

Dagskrá 2 – 4 ára barna fimmtudaginn 16. febrúar kl. 15.00
Hluti úr dagskrá í sal sem flutt var á opnun heimsíðu menningarfánans.
Huldur og Tröll syngja og spila og dansa Simamaka

Dvergar sýna dýradans

Ritunarhópur
Markmið:
-Nemendur kynnist mismunandi letri og stafagerð
-Nemendur læri um mismunandi menningu í gegn um
skrift og leturgerðir

Organization

-Nemendur vinni á frjálsan hátt með stafagerð
Í upphafi máluðum við trommur hjá Gunnari og skreyttum
þær með lopapeysumunstri og merktum með rúnaletri
Hjá Margaritu máluðum við japanska stafi og kynntumst
kalligrafí, einnig veltum við fyrir okkur hefðbundnum og
óhefðbundnum skriftum.

Phone: 555-555-5555
Fax: 555-555-5555
E-mail: someone@example.com

Við skrifuðum einnig nöfnin okkar með rúnaletri og bjuggum til nafnspjald, hver fyrir sig með rúnaletri.
Svo gerðum við úr trölladeigi hálsmen og settum rúnastafi
á það. Þá var að flétta bönd til að setja í hálsmen.
Við höfum skrifað spakmæli í anda skriftar sem var notuð í
gamalli handskrifaðri Biblíu á Þjóðminjasafninu
Einnig erum við búin að skrifa Dalskóli skrifa með líkömum
og nöfn allra barna í Dalskóla í kringum það með litum.
Þá höfum við hannað okkar eigin skrift og teiknað upp.
Við erum búin að kynna okkur egypskt myndletur og skrifa

Skartgripagerð
Í skartgripagerð bjuggu nemendur til ýmsa áhugaverða skartgripi úr verðlausu eða ódýru efni. Tilgangurinn með
vinnu þessa hóps var að framleiða skartgripi til að selja og nota átti ágóðann til að styrkja gott málefni.
Viðfangsefni barnanna voru margvísleg. Þau bjuggu m.a. til hálsmen úr þæfðri ull, pappírsperlum og pasta. Jafnframt voru armbönd máluð, búin til leðurarmbönd og vinabönd.
Áhugi barnanna var mikill og allir lögðu sig fram. Ákveðið var að ágóði söfnunarinnar rynni til byggingu grunnskóla á vegum SOS barnaþorpanna í Kinshasa í Gulu héraði í Úganda.
Markmið:
Nemendur þekki margbreytileika mannlífs og beri virðingu fyrir menningu annarra þjóða.
Nemendur þrói með sér samkennd og átti sig á því að aðstæður fólks í heiminum eru mismunandi.
Nemendur handleiki og kynnist mismunandi efniðvið sem nota má til skartgripagerðar.
Nemendur noti sitt eigið ímyndunarafl til að vinna úr þeim efniðvið sem er tiltækur.

Heimilisfræðismiðja
Kókoskúlur „óhollar“

NÆSTA VIKA:
Þriðjudaginn 21. febrúar verður HANDRAÐAVIÐTAL barna á grunnskólaaldri. Umsjónakennarar
senda nánari upplýsingar í tölvupósti.
Við minnum ykkur á að öskudagur er næstkomandi miðvikudag 22. febrúar.
Þá eru allir nemendur hvattir til að koma í öskudagsbúningum. Við munum halda öskudagsskemmtun í skólanum og slá köttinn úr tunnunni.
Eldri nemendur munu í upphafi vikunnar bera hjörtu í hús. Það er foreldrafélagið sem hvetur
ykkur til þess að hengja hjörtun á áberandi stað við eða á hús ykkar á öskudaginn.
Ef þið gerið það munu ýmsar furðuverur heimsækja ykkur á tímabilinu 17:00-19:00 og gleðja
ykkur með söng. Flestar verurnar verða mjög þakklátar ef einhverju smálegu góðu er gaukað í
gogginn.

Allir hóparnir komu í heimilisfræði
meðan á smiðjunni stóð. Markmiðið var
að búa til góðgæti til að bjóða uppá á í
smiðjulokum. Ákveðið var að nokkrir
hópar myndu gera brauðbollur og
nokkrir hópar myndu gera kókoskúlur.
Allt gekk þetta mjög vel og voru eldri
börnin dugleg að aðstoða þau yngri.
Farið var yfir hvernig maður gengur um
eldhúsið, hvað varðar frágang og
annað slíkt. Börnin virtust njóta sín vel í
heimilisfræðinni og var gaman að sjá
hvað þau voru áhugasöm um eldamennskuna.

Brauðbollur Dalskóla
Hráefni:
1 dl heitt vatn
1/2 dl mjólk
2 1/2 tesk þurrger

Á föstudaginn 24. febrúar er undirbúningsdagur í Dalskóla. Þá er Dalskóla lokað skv. skóladagatali.

3 dl hveiti
1/2 hveitiklíð eða annað gróft mjöl
2 mask olía
1/2 tesk salt

NÁMSFERÐ STARFSFÓLKS
Við viljum minna ykkur á að samkvæmt skóladagatalinu okkar raðast samtals tveir og hálfur
undirbúningsdagur sitt hvoru megin við sumardaginn fyrsta.
Á þessum undirbúningsdögum fer Starfsfólk Dalskóla í námsferð til Ameríku og þeir sem ekki sjá
sér fært að fara með verða í skólaheimsóknum á Íslandi.
Öllum skólanum verður því lokað á hádegi þriðjudaginn17. apríl og opnar aftur mánudaginn
23. apríl.

1 tesk sykur
Pennsla með eggi
Birki eða sesamfræ ofan á
Aðferð:



Látið vökvann í skál. Gerinu bætt í og látið bíða í
smá stund.
 Salt, sykri og olíu hrært saman við
 Klíð eða grófu mjöli bætt í ásamt c.a. 2 dl af
hveiti
 Deigið látið lyfta sér í um 10-20 mín eða þar til
deigið hefur lyft sér um helming
 Sláið degið niður með sleif. Hnoðið hveiti upp í
deigið eins og þarf.
 Skiptið deginu í jafna hluta og mótið bollur
 Látið bollurnar lyfta sér í 15 mín
 Pennslið með mjólk eða vatni og stráið birki eða
sesamfræum ofan á (má sleppa)
 Bakið í miðjum ofni í 10-12 mín.

Hráefni:
1 desilítri kókósmjöl
2 desilítrar haframjöl
3 desilítrar flórsykur
3 matskeiðar kakó
1 teskeið vanilludropar
2 matskeiðar vatn
100 grömm smjörlíki
Aðferð fyrir Kókóskúlur:
Allt hráefnið sett í skál og hnoðað saman. Búnar til litlar
kúlur og kælt í ísskáp.
Hollar kókoskúlur




100 gr kókosmjöl
100 gr hnetur (ég notaði pekanhnetur í aðra og
möndlur í hina)
 30 gr. hreint kakóduft
 250 gr döðlur
1-2 msk agavesíróp eða vatn (ég notaði bara agavesírópið)
Aðferð:
Þessu skelli ég öllu í matvinnsluvélina og blanda þar til
þetta hangir það vel saman að maður getur mótað litlar
kúlur. Þeim velti ég svo upp úr kókosmjöli, má alveg
velta upp úr kakódufti en mér finnst það ekki eins gott.
Svo geymi ég þetta bara í frysti, má líka vera í ísskáp.
Takk Solla fyrir frábært sælgæti!

Trommuhópur – trommutaktar
Markmið og hlutverk:

að auka hæfni nemenda til að flytja, greina
og skapa tónlist.

-að hlusta á tónlist og njóta hennar, m.a.
með því að þjálfa tóneyra og einbeitingu

veita þeim fræðslu og auka færni á sviði
hljóðfæraleiks, sérstaklega í trommuslætti.
Uppeldisleg markmið stuðla að auknum
tilfinningaþroska nemenda, listrænum þroska,
mótun viðhorfa, samvinnu og ögun.
Leikni og skilningsmarkmið stuðla einkum að
aukinni færni og þekkingu nemenda.
Samfélagsleg markmið stuðla að þátttöku í fjölbreyttri mennta og menningarstarfsemi
Við byrjuðum á að fara yfir sögu trommunnar og
uppruna hennar. Lærðum aðallega um Djembe
trommuna sem á uppruna sinn í vestur Afríku en er
í dag mikið notuð um allan heim(eins og
nemendur upplifðu með Kramhúsið).
Samkvæmt Bamana fólkinu í Mali er nafnið djembe
sprottið úr orðunum „djé― og „bé― sem merkir í
samhengi „Söfnumst öll saman í friði“ er tilgangur
trommunnar í Bamana. Djembe tromman er
áberandi í langflestum samkomum í löndum vestur
Afríku, við hátíðarhöld, skemmtanir, tónleika,
brúðkaup, jarðarfarir sem og einnig þegar fólk
kemur saman til að skemmta sér.
Síðan var byrjað að spila og myndaður hringur þar
sem kennari og nemendur skiptust á að búa til
hina ýmsu takta sem allir léku svo saman
(ímyndaður varðeldur í miðjunni). Þannig
myndaðist mikill og góður spuni og fengu allir að
taka sóló ásamt því að búa til trommulög.
Hljóðfæraleikur með Afrísk Jembe og heimagerðar
trommur hentar mjög vel til að láta nemendur á
öllum aldri spila saman. Allir geta verið
þátttakendur.

Búningagerð
Hildur Yeoman fatahönnuður kom og kynnti fyrir
okkur í Dalskóla hvað hún hefur verið að fást við í
sinni hönnun. Hvað þýðir fatahönnun? Hún sýndi
okkur myndir í Hljóðabjörgum af ýmsum ævintýraverum sem hún hefur hannað föt á, hálsmen og
skraut. Hildur fær oft hugmyndir út frá ævintýrum
og líka frá búningum og fatahönnun úr öðrum
menningarheimum. Við sáum meðal annars ótrúlega skemmtilega og skrautlega búninga frá
ýmsum löndum í Afríku. Fyrirlesturinn kveikti
mikinn áhuga hjá börnunum og þau voru opin
fyrir að fara nýjar og óvenjulegar leiðir í eigin
sköpun.

Trommu– og búningahópur
Börn úr Trölladal og Álfabjörgum
Markmið smiðjunnar

Kæru Dalskólabörn!

-að nemendur finni kraftinn í sjálfum sér í ólíkum
verkefnum

Til hamingju með góða smiðju. Á síðustu sex
vikum hafið þið unnið margvísleg verkefni, fengið
að ferðast í huganum til fjarlægra landa, sett ykkur
í spor annarra, látið gott af ykkur leiða, lært
ýmislegt um menningu og listir. Þið hafið lært lært
að leggja margt smátt til svo hægt sé að nýta leikgleðina og listina til þess að koma saman og lyfta
andanum eins og oft er gert á þessum árstíma um
allt land.

-að nemendur rækti vinasambandið í gegn um
söng og leik
-að kynnast afrískri menningu.
-að hanna sinn eigin búning undir áhrifum upplifunar úr framandi menningarheimum.
-að búa til ásláttarhljóðfæri og hljóðgjafa úr endurunnu efni.
-að vinna með púls og hrynmynstur

Leiðirnar okkar:
Við sungum og dönsuðum, spiluðum á hljóðfæri og
ræktuðum vinasamböndin. Við bjuggum til trommur og
búninga sem líktust trommum og fötum fólks frá öðrum
menningarheimum sem við skoðuðum í bókum og á
myndböndum á stóru tjaldi. Fólkið gat dansað af svo
miklum krafti og við reyndum að herma eftir, sumir
dönsuðu og sumir trommuðu. Börnin virtust skemmta
sér vel og fannst mjög áhugavert að kynnast fólki sem
væri ólíkt þeim í útliti sem samt er líkt þeim á marga
vegu. Nú við smiðjulok eru börnin orðin fær í að leika
og dansa undir sterku hljómfalli og

Öll börnin frá 5 - 11 ára gerðu höfuðskraut sem
ætlunin er að bera á hátíðínni í smiðjulok. Þau
börn sem völdu að vera áfram í búningagerð
hönnuðu sína eigin búninga. Foreldrar lögðu til
ýmsan efnivið að vinna með; gömul föt, lök,
gardínur og allskonar skraut, jólaskraut o.fl.. Hildur
kom nokkrum sinnum og aðstoðaði börnin að
gera búningana sína litríka og skrautlega. Í lok
smiðju var haldin „tískusýning― og Hildur Yeoman
hjálpaði okkur við hana. Börnin máluðu sig og
voru mynduð. Berglind og Edda héldu utan um
hópinn sem tók líka að sér að hanna hálsmen fyrir
samnemendur sína.

Þegar unnið er með nokkrar námsgreinar saman
eins og við gerum í Dalskóla, skiptir máli að átta sig
vel á því til hvers er ætlast af hverju og einu ykkar
og þið, við og foreldrar ykkar þurfum að vita hver
markmiðin okkar eru og hvað þið eigið að vita,
þekkja og kunna að hverri smiðju lokinni.
Í hita leiksins hafði þau markmið að nemendur:


vinni með menningarhugtakið í verki



vinni með virðingu gagnvart fjölbreytilegri
menningu



vinni með jafnréttishugtakið og réttindi
barna



vinni með mismunandi siði með því að læra
um mismunandi aðstæður.



kynnist listamönnum og vinnuaðferðum
þeirra



miðli verkefnum á listrænan hátt

Það hefur verið gaman að sjá hvað það er margt
sem þið hafið fengist við.
Í dag uppskerum við eins og við sáðum. Ég óska
ykkur öllum til hamingju með smiðjuna Í HITA
LEIKSINS
Hildur skólastjóri.

Vinna með listamönnum úr Kramhúsinu.

Þann 25. og 26. febrúar fengum við til okkar frábæra
gesti frá Kramhúsinu. Ivonne er sænskur dansari sem
kennir börnum og fullorðnum að dansa Afríkudans.
Hún dansaði með Dalskólahópum tvo heila morgna.
Með henni voru Rubin og Reyan sem eru trommuleikarar. Þeir unnu líka með grunnskólatrommuhópnum á meðan Ivonne dansaði með stúlkum sem
sérstaklega völdu það að dansa meira og meira.

Afríkuhópur

Dýrahópur

Börn úr Trölladal og Huldudal

-börn úr Huldudal og Dvergadal

Markmið smiðjunnar

Markmið:

Í næsta áfanga teiknuðu börnin mynd af sér. Börnin
lögðust á pappír og kennarinn teiknaði mynd eftir
útlínum þeirra. Þá máluðu börnin og skreyttu
myndina með eyru og skott þess dýrs sem þau



Að læra um dýr, hvernig þau líta út og hvernig
þau lifa

höfðu valið sér.



Að búa til
dýragrímur og
dýrabúninga



Að dansa og
syngja dýradansa

-að nemendur kynnist framandi menningu, aðallega
Afríku
-að nemendur búi til búninga og dýragrímur
-að nemendur fari í hlutverkaleik í búningunum sínum
-að nemendur geti búið til sögur í búningnum sínum

Börnin horfðu á kvikmynd um Afríku og villt dýr sem
búa þar. Börnin lærðu um Afríka, hvers konar fólk og
dýr lifa á þessari heimsálfu. Þau skoðuðu ljón, apa,
gíraffa, fíl og krókódíl, og fengu að heyra hljóðin sem
þessi dýr gefa frá sér og hvernig þau lifa.
Þau náðu upp miklum hita og mikilli stemmingu hjá
bæði börnum og fullorðnum. Það var samdóma álit
allra að þetta hefði verið ótrúlega skemmtileg heimsókn, flottir kennarar og flottir krakkar sem tóku vel á
móti gestunum okkar og dönsuðu og trommuðu hita
í Dalskóla

Leiðir: Notaðar voru mismunandi kveikjur. Horft
var á lifandi myndir af dönsum og hljóðfæraslætti.
Í kjöfkarið var dansað. Horft var á myndir af
dýrum og umhverfi þeirra,. Þá voru útbúnir
búningar. Hvert barn fékk að búa til sinn sinn
búning og fékk að velja hvernig hann átti að
vera. Barnið nýtti fjölbreyttan efnivið og var lögð
áhersla á að barnið túlkaði og ynni áfram með
það dýr eða þá persónu sem það hafði kosið.
Allir nemendur gerðu hristur til þess að dansa
með og til þess að leika mismunandi hryn á.

Nastepnie dzieci pracowały nad wykonaniem masek
zwierzat, korony na głowę, oraz grzechotek wydajacych charakterystyczne dla muzyki afrykanskiej
dzwięki.

Börnin bjuggu til afrísk pils. Við skárum kögur úr
svörtum ruslapokum og festum á karton sem
börnin höfðu litað. Svo klæddu börnin sig í
búningana og dönsuðu í takt við afríska tónlist.

Dzieci wykonały spodniczki afrykanskie oraz
kończyły korony . Spódniczki wycinaliśmy z plastikowych worków na smieci. Po zakończonej pracy
dzieci ubrały wykonane stroje i tańczyły w rytm
afrykanskiej muzyki.

Börnin unnu dýragrímur, dýrakórónur og hristur sem
gefa frá sér hljóð sem er einkennandi fyrir Afríku
tónlist.

Kolejny etap prac polegał na rysowywaniu dziecięcych
postaci. Dzieci kładły sie na papierze a nauczyciel
rysował ich sylwetki. Następnie dzieci malowaly farbami odrysowane sylwetki oraz ozdabiały je
charakterystycznymi uszami i ogonami, które
odzwierciedlały wybrane przez nich dziekie zwierze
Undirbúið fyrir smiðjulok og lokahönd lögð á afrísku búningana. Þessa daga fylgdi Hildur Yeoman
okkur og hjálpaði okkur að gera hálsmen með innblástri frá afrískri menningu. Börnin hjálpuðu til við
að skreyta og það var mjög gaman.

Zajęliśmy sie przygotowywaniem ozdób afrykańskich. W tych dniach towarzyszy ła nam rownież Hildur Ymeno, która pomogła nam w robieniu
fantastycznych inspirowanych kulturą afrykanska
łancuchów na szyję. Dzieci pomagały w tworzeniu
ozdób i bardzo dobrze się bawiły.

