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Í Dalskóla er mikil áhersla lögð á öflugt, frjótt og lifandi skólastarf. Sköpunarkraftur og hugmyndaauðgi nemenda er virkjað. Nemendur fá þjálfun til þess að takast á við ýmis verkefni þar sem
reynir á hæfni til þess að leysa vandamál og nota skapandi og gagnrýna hugsun. (Starfsáætlun Dalskóla)
Eins og fram kemur í starfsáætlun Dalskóla leggjum við mikla áherslu á að nemendur séu virkir og að
kennsluhættir séu fjölbreyttir. Til þess að ná þeim árangri höfum við valið þá leið að stór hluti starfs
okkar byggi á smiðjum.
Við köllum það smiðjur þegar við vinnum yfir ákveðið tímabil með eitt þematengt yfirheiti og leggjum
markmið aðalnámskrár leik- og grunnskóla til grundvallar.
Við kennum samfélagsgreinar á þennan hátt en inn í vinnuna blandast allar námsgreinar. Þegar við
vinnum í smiðjum eru hefðbundnir námshópar stokkaðir upp, auk þess sem kennarar vinna með aðra
námshópa en alla jafna. Þannig verða hópaskiptingar kennara og nemenda sveigjanlegar í skólanum.
Nemendur fá tækifæri til þess að njóta handleiðslu fleiri fagmanna, nemendur starfa með börnum
sem bæði geta verið eldri eða yngri en þau. Með þessu móti er verið að þróa þá vitund meðal
starfsmanna að allir eigi öll börnin og að það þurfi þorp til þess að ala upp og mennta barn.
Nemendur verða mun státnari en ella því þau mæta fjölbreyttari áskorunum. Nemendur og
starfsmenn mæta með þessum hætti viðfangsefnum sínum forvitnari, fordómalausari og meira
rannsakandi augum en í hefðbundnu umhverfi.
Í smiðjuvinnu er söguaðferðin, útikennsla, aðferðir list- og verkgreina þær aðferðir sem eru lagðar til
grundvallar auk þess sem kennt er í gegnum leik. (Starfsáætlun Dalskóla)

Smiðjumarkmið Dalskóla:




að nemendur og starfsfólk Dalskóla séu virkir þátttakendur í skapandi smiðjustarfi.
að hver og einn hafi hlutverk og áhrif á ferlið og niðurstöður í fjölbreytilegu starfi
smiðjunnar.
að sýnileg niðurstaða smiðjunnar beri vott um þann árangur sem unnist hefur og
verði okkur öllum til sóma og framdráttar
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1.Inngangur
Stærðfræði er sérstakt tungumál sem krefst þjálfunar afstæðrar hugsunar sem byggir á fyrirbærum
í öllu umhverfi. Smiðjur í Dalskóla hverfast um samfélags- og náttúrugreinar og eru þessar
greinar mikið numdar með ýmsum aðferðum stærðfræðinnar. Ef taka á fyrir landnám í
samfélagsfræði er áhugavert að nálgast viðfangsefnið út frá stærðfræði landnámsaldar, ef taka á
fyrir þjóðsögur og ævintýri er þar að finna ýmis stærðfræðileg og kortafræðileg fyrirbæri. Börn á
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leikskólaaldri hafa gagn og yndi af því að skoða, greina og flokka, telja, bera saman og rökræða
og fellur þessi smiðja vel að því að nálgast samfélagsfræði og umhverfið á stærðfræðilegum
nótum.

Í aðalnámskrá um stærðfræði segir: Stærðfræðin er ein af mikilvægum leiðum mannsins til að
skapa merkingu og skilja náttúru og samfélag.
Hugmyndin um að nálgast samfélags- og náttúrufræði með augum stærðfræðinnar gefur
starfsfólki gott svigrúm til þess að tengja samfélagsgreinarnar þessari kjarnagrein sem
stærðfræðin er. Í öllum stærðfræðinámsbókum er að finna efni sem oft reynist erfitt að vinna á
skapandi og upplýsandi hátt í samvinnu og í samfélagsgreinum eru oft stærðfræðileg viðfangsefni
sem reynist krefjandi að nálgast.
Niðurstöður nefndar sem vann fyrir menntamálaráðuneytið um það hvers vegna íslenskir
unglingar ná ekki þeim árangri sem skyldi í alþjóðlegum náttúrufræðikönnunum (pisa) leiddi í
ljós að stærðfræðilegur hugtakaskilningur á náttúrufræðilegu og samfélagsfræðilegu lesefni er
nemendum ekki nógu þjáll. Í þessu ljósi var ákveðið að fara út í stærðfræðismiðju.
Leikskóladeildir skólans nálguðust efnið út frá grunnþáttunum tölur og form, grunnskólahópar út
frá líffræði mannsins í sumum hópum og sjávarlíffræði í öðrum hópum.

1.1.

Smiðjustjórar

Í smiðjunni Margt smátt gerir eitt stórt var Sólrún Bragadóttir verkefnastjóri fyrir leikskólahluta
skólans og Guðmundur Stefánsson fyrir grunnskólahluta skólans. Hlutverk þeirra er að safna saman
markmiðum, kennsluáætlunum og myndum og fylla í skýrslu þessa.
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1.2.

Niðurröðun starfsmanna og ábyrgðarmenn hópa

Börnum á leikskólaaldri var skipt í 10-12 manna hópa eftir árgöngum. Öll börn á tilteknu aldursbili
fara í gegn um sömu reynsluna. Árgangar 2008 og 2009 voru saman, það er 36 börn í þremur hópum.
Með þeim voru sex kennarar, Vilborg Jóna Hilmarsdóttir, Elín Heiða Þorsteinsdóttir, Lárey
Valbjörnsdóttir, Álfheiður Sigurðardóttir, Sunna Ósk Ómarsdóttir og Joanna Ganiec, í hópstjórn og
tveir stuðningskennarar, Guðlaug Ásgeirsdóttir og Elísa Ólafsdóttir. Árgangur 2010 telur 21 barn og
skiptist í tvo hópa. Með þeim voru fjórir kennarar, Sólrún Bragadóttir, Finna Birna Finnsdóttir, Birgitta
Jónsdóttir og Kristín Ester Vignisdóttir, í hópstjórn. Árgangar 2011 og 2012 unnu saman og eru það
12 börn. Þeim stýrðu tveir kennarar, Sigurlaug Eggertsdóttir og Hildur Magnúsdóttir auk Ágústu
Bjarkar Svavarsdóttur sem var með stuðning. Hópurinn vann ýmist allur saman eða í minni hópum
eftir aðstæðum og verkefnum.
Í grunnskólahluta skólans unnu 1. og 2. bekkur saman, 3. , 4. og 5. bekkur saman og 6. og 7. bekkur
saman.
Með 1. og 2. bekk unnu: Auður Valdimarsdóttir, Guðmundur Stefánsson, Guðný Rúnarsdóttir og
Berglind Harpa Bryngeirsdóttir.
Með 3 – 5. bekk unnu: Berglind Inga Gunnarsdóttir, Gunnar Melsted, Brynja Dögg Hermannsdóttir,
Ásta Björg Björgvinsdóttir og Sigurleif Kristmannsdóttir
Með 6. og 7. bekk vann Sigríður Schram og Markús Bjarnason var stuðningsfulltrúi

1.3.

Húsnæði og notkun þess

Dalskólabyggingin (utan 1. bekkjarstofu) skiptist milli hópa á leikskólaaldri. Þannig höfðu árgangar
2008 og 2009 Álfabjörg, Hljóðabjörg og Trölladal til umráða, 2010 árgangurinn hafði Listasmiðju,
Árdal og Huldudal til umráða og 2011 og 2012 árgangar höfðu Dvergadal til umráða. Auk þess nýttu
hópstjórar allra árganga matsalinn eftir aðstæðum og verkefnum hverju sinni.
Fyrsti og annar bekkur nýttu annars bekkjar stofuna og myndmenntastofuna.
Þriðji, fjórði og fimmti bekkur unnu í þremur stofum og matsal í Hlíð ásamt því sem þeir máluðu í 5.
bekkjar stofunni.
Sjötti og sjöundi bekkur voru aðallega í sinni stofu.

1.4.

Hópaskipting og flæði hópa

Árgangar 2008 og 2009 skiptust í þrjá hópa sem unnu á þremur stöðvum, Álfabjörgum,
Hljóðabjörgum og Trölladal. Hópstjórar voru með ákveðna stöð alla smiðjuna, Joanna og Sunna voru
að vinna með líkamann og ýmis konar mælingar í Álfabjörgum, Birgitta og Kristín unnu með börn af
Huldudal og Dvergadal. Sólrún og Finna unnu með einn hóp. Silla og Hildur M voru með einn hóp,
Lárey og Heiða voru í Hljóðabjörgum með hóp og Vilborg og Elín Heiða unnu með einingakubba í
Trölladal. Hver barnahópur fór á tvær stöðvar í hverjum smiðjutíma og voru því um 40 mínútur á
hverri stöð.
Árgangur 2010 skiptist sem áður sagði í tvo hópa og völdu hóparnir sér nöfnin Eplahópur og
Hundahópur. Unnið var á tveimur til fjórum stöðvum í einu eftir verkefnum og aðstæðum. Sólrún og
Finna unnu með tölur og talnaskilning og voru yfirleitt í Listasmiðju og Árdal. Birgitta og Kristín unnu
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með mynstur, takt og endurtekningu og voru á Huldudal. Hvor hópur var í um það bil klukkutíma í
einu og vann með tölur og talnaskilning annan smiðjudaginn en mynstur hinn, þannig hitta hópstjórar
hvorn hóp einu sinni í viku.
2011 – 2012: Yngstu börnin voru aðallega saman og á sínu heimasvæði
Nemendum í 1. og 2. bekk var skipti í þrjá 9-11 manna hópa – tvo strákahópa og einn stelpuhóp. Hver
hópur fékk sitt nafn: heilahópurinn, beinagreindahópurinn og vöðvahópurinn. Hver kennari hafði
yfirumsjón með einum hópi. Gummi með heilana, Auður með beinagrindurnar og Guðný með
vöðvana.
Nemendum 3.-5. bekkjar var skipt í 4 grunnhópa með 13 börnum í.
Nemendur í 6.-7. bekk unnu með umsjónakennara og voru smærri verkefnahópar innan þeirra 19
barna sem mynda 6. og 7. bekk.

2. Margt smátt gerir eitt stórt – stærðfræðismiðja – náttúrugreinar
Stærðfræðikennsla í grunnskóla stuðlar að því að nemendur tileinki sér það viðhorf að það sé
gagnlegt að hafa stærðfræði á valdi sínu, þar er einnig lögð áhersla á að nemendur þjálfi hæfni í að
nota tungumál stærðfræðinnar.
Stærðfræðikennsla í leikskóla hneigist til hins sama. Þar er unnið með hugtök stærðfræðinnar og þau
tengd vinnu með tölur, áttir, hlutföll og form með það að markmiði að þroska og þjálfa skilning þessa
afstæða tungumáls sem stærðfræði er en sem er samofin öllu okkar lífi og ein af forsendum þess að
við verðum hæf að vinna með afstæðahugsun. Stærðfræðin hjálpar okkur að geta greint og túlkað
margvíslega framsetningu á efni úr umhverfinu.
Náttúrufræðikennsla hefur einnig það markmið að þroska hæfni
nemenda til að skilja betur veruleikann og umhverfið bæði hið stóra og
smáa. Í náttúrufræðinni er lögð áhersla á að gera nemendur vísindalæsa.
Í grunnskólahluta Dalskóla var því ákveðið að vinna með mismunandi
þemu á mismunandi aldursstigum þar sem markmið voru sett um
ákveðna þekkingaröflun sem síðan var sett í samhengi við vísinda- og
stærðfræðilæsi.
Í fiskismiðju 3.- 5. bekkjar var til dæmis fylgst með fréttaflutningi af
sjávarútvegsmálum og það sett í samhengi við lykilhugtök sem börnin
voru að læra um. Þar voru ýmis afstæð og ókunn hugstök sem tengd
voru smiðjunni. Hvað er míla og það tengst við fiskveiðilögsöguna það
flókna orð. Mun einfaldara orð sem maður telur að allir þekki eins og
orðið frystihús þarf að kynna og átta sig á hlutverki þess. Þegar verið er
að tala um landgrunn, djúpsjávarfiska o.þ.h er það tengt
stærðfræðilegum hugtökum sem eru stórar stærðir og erfitt að átta sig
á.

3.

Rauðir þræðir aðalnámskrár

Rauði þráður þessarar smiðju var læsi þ.e. vísindalæsi og að þjálfa og efla
hæfileikann til þess að lesa og skilja stærðfræðilega framsetningu
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upplýsinga. Í þessari nálgun okkar vorum við fyrst og fremst að
vinna að aukinni merkingarsköpun.
Það eru þrjú mikilvæg þrep sem barnið/nemandinn fer í gegn um
þegar merkingarsköpun og samskipti um nýja reynslu eiga sér
stað: aðföngum, sköpun og miðlun.
Í byrjun verðum við okkur úti um hráefnið. Í öðru þrepi vinnum við
með og úr hráefninu og í þriðja þrepinu komum við hlutunum á
framfæri við aðra.
Aðal ferillinn á sér stað á öðru þrepi, þar erum við að greina efni í
sundur, setja það saman á einhvern nýjan hátt, leggja niður fyrir
okkur, á þessu stigi er athugað hvað tengist hverju, hlutir mátaðir
við fyrri reynslu og í lokin miðlum við þekkingu.
Í Dalskóla er miðlun þekkingar talin mjög mikilvæg. Þess vegna bjóðum við til smiðjuloka. Á þann hátt
sýna nemendur vinnu sína og fræða aðra um niðurstöðuna og ferilinn það er þessi lokahnykkur sem
styrkir alla merkingarsköpun og það að nám og reynsla af námi sé merkingarbær.
Á smiðjulokum sköpum við umhverfi samræðunnar á milli barna, á milli foreldra og barna og á milli
kennara og barna og ekki síður kennara og foreldra. Íslenskunámið og læsið snýst því fyrst og fremst
um samskipti í víðum skilningi.

3.1.

Yfirmarkmið

Yfirmarkmið smiðjunnar MARGT SMÁTT GERIR EITT STÓRT – stærðfræðismiðja samofin náttúrufræði
eru að hvert barn:




3.2.

þjálfist í að auka hugtaka- og málskilning sinn í gegnum valið grunnþema
taki þátt í ýmsum stærðfræðilegum verkefnum sem styðja þekkingu á grunnþemanu
vinni með texta, form og tölur á fjölbreyttan og skapandi hátt.

Markmið aldurshópa / vinnustöðva

Unnið er samkvæmt markmiðum aðalnámskrár grunn- og leikskóla og unnið í samhljómi við leiðarstef
Markmið Dvergadals og Huldudals
Árgangar 2011 – 2012: Markmið að hvert barn:


kynnist hugtökum tengdum stærðfræði og læri söngva, þulur leiki henni tengdri

Árgangur 2010: Markmið að hvert barn:





vinni með mynstur á fjölbreyttan og skapandi hátt
vinni með einingakubba og form
þjálfi stærðfræðileg hugtök
þjálfist í mælingum og hlutfallaupplifun
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þjálfi talnaskilning með tölurnar 0-10

Markmið Trölladals og Álfabjarga
Markmið að hvert barn:









vinni með mynstur á fjölbreyttan og skapandi hátt
vinni með einingakubba og form
o Efla úthald og örva frumkvæði í leik með einingakubbana
o þekki form eins og ferningur, ferhyrningur, þríhyrningur, hringur, bogi. Greina form í
sundur og setja saman til að fá annað form.
þjálfi stærðfræðileg hugtök
þjálfist í mælingum og hlutfallaupplifun
þjálfi talnaskilning með tölurnar 1-20 og æfist í talningu
þjálfist í að leysa einfaldar þrautir, orsök og afleiðing
efli tilfinningu fyrir stærð, lengd, fjölda, rými og þyngd

Markmið 1.bekkjar og 2. bekkjar
Markmið að hvert barn:







þekki líkama sinn, helstu líffæri og hlutverk þeirra
geri sér grein fyrir því að við erum ekki öll eins og að fjölbreytileiki og mismunur er eðlilegur
geri sér grein fyrir mikilvægi þess að neyta hollrar fæðu, hreyfa sig og gæta hreinlætis
beri virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum
geta nafngreint flesta sjáanlega líkamshluta mannsins
gera sér grein fyrir að í líkamanum fer fram ákveðin starfsemi sem sérhæfð líffæri vinna

Markmið 3.-5. bekkjar
Að nemandi:







geri sér grein fyrir því hvað felst í því að Ísland er eyja
geri sér grein fyrir að í hafinu er miklar auðlindir
kynnist og verði sérfræðingur í einni fiskitegund
kynnist mismunandi tegundum skipa og geri eigið skip
læri heiti á skipshlutum
læri ný hugtök sem tengjast hafinu

Markmið 6.-7. bekkjar
Að nemandi:





þekki helstu líffærakerfi mannslíkamans og hlutverk þeirra
kynnist orðtökum sem tengjast líkamanum
geti notað tungumál stærðfræðinnar til að útskýra vaxtarkúrfur, hlutföll líkamans o.fl. sem
við á
taki þátt í verkefninu Tóbakslaus bekkur á vegum Landlæknisembættisins
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fái áhuga á heilbrigði og hollustu

4. Kennsluefni – námsgögn
Kennsluefni og námsgögn fyrir Dvergadal og Huldudal
Árgangar 2011 og 2012







Kubbar
Einingakubbar
Söngbækur
Sögubækur
Íþróttaefniviður
opinn efniviður til flokkunar

Árgangur 2010










Perlur og bönd til að telja og þræða
Teningur með myndum af æfingum
Fiskar með ýmis konar spurningum og æfingum og veiðistöng
Samstæðuspil með annars vegar tölustöfum og hins vegar punktum í ákveðnum fjölda
Málband og garn til að mæla lengd barnanna
Ýmis teningaspil
Málning, penslar og blöð
Kúla og bakki
Ljósaborð

Kennsluefni og námsgögn fyrir Trölladal og Álfabjörg





Einingakubbar
Málbönd
Myndaspjöld með myndum
Ýmsar opinn efniviður

Kennsluefni og námsgögn fyrir 1.og 2. bekk







Komdu og skoðaðu líkamann
Efni af veraldarvefnum um líkamann
Myndbrot úr kvikmyndum um hafið
Dagblaða- og sjónvarpsfréttir um sjávarútvegmál
Námsbækur um líf í sjó
Ferskir fiskar

Kennsluefni og námsgögn fyrir 6.- 7. bekk





Ítarefni um hlutföll líkamans – stærðfræði
Maðurinn , hugur og heilsa – bæði lesbók og vinnubók - námsgagnastofnun
http://www.namsgagnastofnun.is/geisli/eydubg 3.pdf
http://doktor.is/grein/haed-og-thyngd-drengja-midad-vid-aldur
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http://doktor.is/grein/haed-og-thyngd-stulkubarna-midad-vid-aldur
http://www.sedl.org/scimath/pasopartners/pdfs/body.pdf
Fræðslumyndir um líffærakerfin. Hópverkefni.

5. Orð og hugtök sem unnið er með
Orð og hugtök fyrir Dvergadal og Huldudal
Árgangar 2011 og 2012 lagði áherslu á hugtökin
Töluheiti, litir, lítill, stór, meira en, minna en, léttur, þungur, jafnstór, fyrstur, aftastur, miðja
Árgangur 2010
Mynstur, tölur, stór, lítill, mjór, feitur, ferningur, hringur, þríhyrningur,röndótt, doppótt, rósótt
Orð og hugtök fyrir Trölladal og Álfabjörg
Langt og stutt, hátt og lágt, breitt og mjótt stærri en, minna en, helmingi minni, helmingi stærri, fleiri,
færri, margir, fáir, jafnt og, fyrir ofan, fyrir neðan, bak við, við hliðina á.
Hugtök í einingakubbum, líkt og grunnkubbur, bogi, sívalningur.
Ýmis mælingarhugtök, bæði úr metrakerfinu og eldri hugtök líkt og hænuskref og faðmur.
Orð og hugtök fyrir 1.og 2. bekk
Skynfæri, lungu, hjartsláttur, súrt, beiskur, rammur, súrefni, eggfruma, sæðisfruma, vöðvafruma,
taugafruma, blóðfruma, liðamót, höfuðkúpa, viðbein, upphandleggur, vitlausa beinið,
framhandleggur, rifbein, hryggjarsúla, mjaðmagrind, lærleggur-stærsta beinið, hnéskel og sköflungur.
Orð og hugtök fyrir 3.- 5. bekk
Nytjafiskur, landhelgi,fiskveiðilögsaga, dagróður, haf,
trilla,farþegaskip, flutningaskip, herskip, fiskiskip,
skutur, stefni, brú, mastur, þilfar, fiskneysla,
landgrunn, þorskastríð, handafl, vélarafl, vindafl,
Atlantshaf, gera að, sjómennska, troll, auðlind, nót.
Orð og hugtök fyrir 6.- 7. bekk
Vísindalæsi, fleygur, vogarstöng, vogarafl.

6.
Tenging við samfélagið
vettvangsferðir og heimsóknir

–

Hér tilgreinum við á hvern hátt smiðjan hefur vísun út
fyrir veggi skólans, hvert er farið, hverjir heimsóttir og hverjir koma til okkar. Hér er einnig skráð ef
foreldrar taka þátt í einhverju verkefni (eða koma inn með kynningar osfrv)
Dverga- og Huldudalur
Útikennsla þar sem var verið að upplifa stórt og smátt og upplifa umhverfið
Vettvangsferðir þar sem mynstur náttúrunnar voru skoðuð, sérstaklega í snjónum.
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Trölladalur – Álfabjörg
Vettvangsferðir og útikennsla í tengslum við mynstur
1.og 2. bekkur
Fóru ekki af bæ
3.-5. bekkur
Allur hópurinn fór á sjóminjasafnið Víkin. Fengu leiðsögn um safnið. Jafnframt fóru þeir í sömu ferð í
varðskipið Óðinn.
Sjómaður heimsótti börnin og sagði frá starfi sínu
5.- 7. bekkur
Fóru í vettvangsferð óháða smiðjunni – Sinfóníuhljómleika.

7. Framkvæmd og framvinda - kennslulýsing.
Dvergadalur og Huldudalur:
2011 og 2012 börnin – okkar yngstu nemendur voru saman. Hópurinn taldi 12 börn og voru þau
yfirleitt í þrem minni hópum sem flakkaði á milli stöðva, um 15 – 20 mínútur á hverri stöð.
Verkefnin voru af ýmsum toga, en áhersla var á að börnin upplifðu stærðfræðihugtök á sjálfum sér og
öðru í nánasta umhverfi.










Dýrin notuð til að fara yfir stór, lítill, jafnstór, hver er aftastur, fremstur og í miðjunni og
hvaða dýr eru jafnstór.
Leikdeig notað til að búa til eitthvað lítið og eitthvað stórt.
Börnin voru mæld og það haft sýnilegt uppi á vegg.
Farið yfir talnarununa með þeim og þau lærðu að telja upp í 3 eða 10 (eftir aldri).
Farið yfir hvernig við klöppum nafnið okkar í atkvæði
Lært um hvað er þungt og hvað er létt
Lært að flokka eftir litum, stelpa og strákur
Sungin lög eins og Einn lítill, tveir litlir, þrír litlir fingur og Einn og tveir og þrír.
Farið í hreyfileikinn Fílaleiðangur

Huldudalur – Trölladalur
Barnahópnum var skipt í tvo grunnhópa, Eplahóp og
Hundahóp, sem voru til skiptis með Sólrúnu og Finnu
og svo Birgittu og Kristínu.
Aðalviðfangsefni smiðjunnar voru annars vegar
mynsturvinna og hins vegar talna vinna.
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HÓPUR BIRGITTU OG KRISTÍNAR

Í upphafi smiðjuvinnunnar útskýrði kennarinn fyrir börnunum hvað mynstur væri, sýndi þeim
mismunandi efnisbúta eins og t.d. doppótt, röndótt og köflótt efni. Því næst gerðum við hugarkort
og veltum fyrir okkur hvað mynstur væri, hvort við gætum séð það einhvers staðar út í náttúrunni og
eins inni. Þegar hugarkorts vinnunni var lokið þá bjuggu börnin til sitt eigið mynstur með því að nota
bakka, blað, málningu og kúlu. Þau dýfðu kúlunni ofan í málninguna og létu hana detta á blaðið sem
var ofan í bakkanum. Því næst létu þau kúluna rúlla eftir blaðinu og þá myndaðist þetta fína mynstur.
Þegar því verkefni var lokið var unnið með málningarþrykk, börnin settu málningu á annan helming
blaðsins og brutu hinn yfir. Þegar blaðið var opnað aftur var komin ný mynd.

HÓPUR SÓLRÚNAR OG FINNU
Í upphafi ræddi kennarinn við börnin um hvað tölur væru og hvernig við notuðum tölur í daglegu lífi,
til að telja, hringja, sjá hvað klukkan væri og svo framvegis. Hugmyndir barnanna voru settar upp í
hugarkort. Börnin æfðu sig í að flokka, meðal annars flöskutappa, og raða síðan flokkunum frá mesta
fjölda til hins minnsta.
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Í verkefnavinnu var hópnum oftast skipt í tvo
minni, þar sem fjögur börn unnu í listasmiðju
og sex til sjö voru í ýmis konar talnaleikjum og
hreyfingu þar sem reyndi á að telja ýmist hluti,
börn eða hreyfingar og tengja saman tölustafi
og fjölda. Í listasmiðjunni æfðu börnin sig í að
telja og tengja tölustafi við fjölda með því að
þræða ákveðinn fjölda af perlum upp á bönd
sem tilteknir tölustafir voru festir við. Öll
böndin voru að lokum fest á spjöld og gerður
órói. Einnig voru öll börnin mæld og aflað
upplýsinga um fæðingarlengd þeirra hjá
foreldrum. Þá klipptu þau út nafnið sitt og límdu á spjald sem þau síðan hengdu tvö bönd neðan í,
annað jafn langt og fæðingarlengdin og hitt jafn langt þeim í dag.
Smiðjuvinnan gekk mjög vel, verkefnin voru hæfileg fyrir tímann sem við höfðum, góð mæting var hjá
börnum og kennurum og því vann allt saman eins og smurð vél. Við hefðum viljað sjá meiri þátttöku
foreldra þar sem engin formleg smiðjulok voru og vorum því vonsviknar þegar hætt var við þátttöku
þeirra á Degi leikskólans. Smiðjulok setja líka ákveðna pressu á að ljúka verkefnum, ganga frá þeim og
stilla upp bæði fyrir börn að foreldra að dást að afrakstri náms og vinnu undangenginna vikna. Allt
slíkt mætti þó nokkrum afgangi í þetta sinn af fjölmörgum ástæðum, svo sem manneklu á mótum
smiðjanna.

Álfabjörg og Trölladalur
Í smiðjunni var hópnum skipt í þrjá hópa sem hver fór á tvær stöðvar í hverjum smiðjutíma. Vilborg
og Elín Heiða sáu um eina stöð. Lárey og Heiða um aðra og Joanna og Sunna sáu um þá þriðju.
STÖÐ VILBORGAR OG ELÍNAR HEIÐU: Unnið með Einingakubbana í hverjum tíma, þó voru ávallt
mismunandi áherslur. Í upphafi vorum við að mæla, bæði okkur og byggingar, þá skoðuðum við bæði
lengd og breidd. Áherslurnar
færðust svo yfir í byggingar þar sem
börnin byggðu eftir þekktum
byggingum
og
sínum
eigin
teikningum. Í lok smiðjunnar fengu
börnin svo að byggja frjálst þar sem
þau gátu nýtt viðbótarefnivið til að
skreyta byggingarnar sínar.
Á þessum 5 vikum sáum við mikla
þróun í byggingum hjá börnunum ásamt því að úthald og áhugi jókst. Eftir á að hyggja hefði uppröðun
verkefna mátt vera eilítið önnur en bæði hefði mátt byrja og enda á því að byggja frjálst ásamt því að
betra hefði verið að þau hefðu hannað sína eigin byggingu áður en þau fengu að byggja eftir
fyrirmynd. Stundirnar voru aðeins 40 mínútur og því gafst ekki alltaf nægur tími til að klára verkefnin
eins vel og við hefðum viljað .
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Þegar unnið er með einingakubba og allt fer út um allt eðli málsins samkvæmt er mikilvægt að tiltekt
sé hluti af leiknum. Tiltektarferlið er einnig námsferli þar sem kennari og stundum eitthvert barn
stýrir ferlinu – er stjórnandi.
Dæmi um slíka stjórnun er:
•
•
•
•
•
•
•

Allir eiga að taka tvo kubba, hvað eru þá margir eftir?
Þú átt að taka allt sem er ekki kubbur.
Taktu alla kubba sem eru svona í laginu.
Taktu alla kubba sem eru ávalir/með boga.
Taktu alla þríhyrninga.
Taktu kubba sem eru helmingi minni/stærri en þessi.
Taktu kubba sem eru tvisvar sinnum stærri en þessi.

Vika 1. Kynning á einingakubbum á stærðfræðilegum nótum
með þrautalausnakennsluaðferð. Fyrst kynnt hugtakið
helmingur og hlutföll og svo áttu börnin að mæla og pæla og
finna helming af lengsta kubbnum ¼ , ⅛ og svo framvegis. Þau
byggðu frjálst og leikskólakennarar styrktu orðaforðann og
námið á meðan.
Vika 2. Mælingar. Börnin framkvæmdu mælingar með einingakubbum og drógu ýmsar ályktanir af
því. Þetta var paravinna. Þau byggðu svo frjáls og kennarar styrktu reynsluna og þekkinguna.

Vika 3. Mælingar, stærðfræðihugtök og teikningar. Hátt og lágt. Leikur: Þau drógu spjöld með mynd
af kubbi og númeri og þrautin og æfingin fólst í
því að byggja eins háan turn og þau gátu í
samhljómi við fyrirmæli. Umræður um árangur, af
hverju hrynur þessi turn en ekki hinn? Börnin sáu
teikningar af turnbyggingum og teiknuðu
myndirnar og reyndu að byggja turna með eins
lögun.

Vika 4. Fjölbreyttar byggingar að lögun.
Markmiðið að byggja í „efsta stigi“ – lengstu
bygginguna, breiðustu bygginguna, skrýtnustu,
hlykkjóttustu o.s.frv.
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Vika 5. Frjáls byggingatími með aukahlutum – markmiðið að ræða í ferlinu um þau hugtök
undangenginna vikna sem sjást í byggingum og hlusta eftir námi barnanna.
Vika 6. Frjáls byggingartími og skráningar.
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STÖÐ LÁREYJAR OG HEIÐU:
Notast var við ýmsan efnivið til að efla fjölda- og talnaskilning, til dæmis heimatilbúin
stærðfræðiverkefni sem og ýmsa hreyfileiki. Þar má nefna 1 – 2 - 3 Dimmalimm, smáhlutasafnarinn,
flöskustútur og fleiri skemmtilega leiki.
Vika 1. Við ræddum um hvað við værum gömul. Hvernig tölustafur það væri og hvað það væri mikið.
Verkefni: þræða jafnmargar perlur uppá band og ég er gömul/gamall

Vika 2 og 3 voru eins: Við skiptum hópnum í tvennt. Helmingurinn var
hjá Heiðu í leik sem æfði afstöðuhugtök og fyrirmæli (1 – 3 þrepa
fyrirmælaæfingar) hinn helmingurinn var hjá Lárey í ýmsum
stærðfræðiverkefnum. Verkefnin voru tengd tölustöfum, fjölda,
mynstur og form.
Vika 4 og 5: Við kenndum börnunum ýmsa hreyfileiki þar sem unnið
var með tölur, fjölda, form, fyrirmæli. Þar má nefna
smáhlutasafnarinn, atómleikurinn, 1.2.3.4.5 Dimmalimm.
Vika 6: Við fórum í gönguferð um hverfið og tókum myndir af
húsnúmerum. Myndunum var svo raðað og rætt var um háar og lágar
tölur.

STÖÐ JOANNA OG SUNNU
Markmið:
Markmið okkar í þessari smiðju voru að börnin vissu hvað aldur þýðir og skildu að hæð fólks er ekki
endilega í beinni tengingu við aldur, þ.e. að eldri manneskja getur verið lægri en önnur sem er yngri
en hún. Við vildum að börnin ynnu mikið með tölurnar sem tengjast líkamanum þeirra, að þau vissu
hvað þau væru stór núna og sæju síðan sjónrænt hversu mikið þau hafa stækkað frá fæðingu. Einnig
var markmið að þau skrifuðu sjálf tölurnar, tækju þátt í mælingum og fengju þannig skilning á því
hvernig málband virkar og hvað tölurnar á því þýða.
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Framkvæmd:
Þetta gerðum við með því að byrja á að tala um afmæli, hvað orðið sjálft merkir og hvað við erum að
mæla með afmælisdeginum (hversu mörg ár eru frá því að við fæddumst). Við ræddum hæð fólks og
tengingu þess við aldur, gerðum síðan hugarkort og fundum þannig út hvað við gætum mælt í
tengingu við líkamann og afmæli. Börnin röðuðu sér í stærðarröð og mældu líkamslengd með alls
kyns hlutum.
Í öðrum smiðjutímanum teiknuðu börnin ilina sína og lituðu inn í, völdu tappa og mældu lengdina á
ilinni með töppunum. Einnig skrifuðu þau sjálf á blaðið hversu margir tappar ilin þeirra væri á lengd.
Blöðin voru síðan flokkuð og töldu börnin hversu margir voru með jafn marga tappa.
Í næstu smiðjutímum unnum við með líkamann. Við mældum höfuðmál barnanna, hæð, lengd
handleggs og lengd fótleggs. Foreldrar barnanna sögðu okkur hversu stór börnin voru þegar þau
fæddust, hversu þung þau voru og hvert höfuðmál þeirra var. Börnin lögðust á stórt blað og útlínur
líkamans voru teiknaðar sem þau lituðu síðan inn í. Þar næst mældu þau með garni og málbandi
hversu stór þau voru þegar þau fæddust og hvað þau eru stór núna. Garnið límdu þau á blaðið við
hliðina á líkamanum og skrifuðu svo sjálf lengdina við báðar línurnar.
Í síðasta skipti töldum við hluta líkamans t.d. augu, eyru, fingur, fætur, hár svo límdum við tölur á
réttum stað á myndinni sinni.
Eftir að við höfðum unnið með líkamann tókum við fyrir rýmið sem við erum í á hverjum degi. Börnin
lærðu hvað orðið „faðmur“ þýðir og notuðu síðan bæði faðmlengd, líkamslengd sína og hænuskref til
að mæla ganga skólans, matsal o.fl. Þau töldu tröppurnar í matsalnum, en þar komumst við að því að
ekki voru allir sammála, þar sem sumir töldu bara þrepin sjálf, en aðrir töldu gólfið með sem seinustu
tröppuna. Einn hópurinn taldi hversu mörg börn væru með sama hárlit og lit augna. Einnig komumst
við að því að faðmur fólks er nokkurn veginn jafn stór líkamslengd okkar. Þetta gerðum við með
(ónákvæmri) mælingu á teppi í einni skólastofunni og hjálpuðust þau að við þessa tilraun hjá hvor
öðru.
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Endurmat:
Við hefðum getað unnið meira með tölurnar sem við vorum með í höndunum, t.d. hefði verið gaman
að vigta börnin og leyfa þeim að sjá hvað þau höfðu þyngst mikið frá fæðingu. Einnig unnum við ekki
sjónrænt með höfuðmál barnanna, fyrir utan að mæla og skrá niður töluna.
Í viðbót við þetta hefðum við getað unnið meira með afmælið og aldurinn.
Unnið var með líkamann og ýmis konar mælingar, bæði með mælitækjum og eins með því að nota
líkamann.

Fyrsti bekkur – Háubjörg og 2. bekkur.
Markmið að börnin:
– þekki líkama sinn, helstu líffæri og hlutverk þeirra
– geri sér grein fyrir því að við erum ekki öll eins og að fjölbreytileiki og mismunur er eðlilegur
– geri sér grein fyrir mikilvægi þess að neyta hollrar fæðu, hreyfa sig og gæta hreinlætis
– beri virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum
– geta nafngreint flesta sjáanlega líkamshluta mannsins
– gera sér grein fyrir að í líkamanum fer fram ákveðin starfsemi sem sérhæfð líffæri vinna.
Vika 1. VEGABRÉFIÐ
Hver hópur var hjá umsjónarkennara og útbjó vegabréf. Þau skráðu í vegabréfið augnlit, háralit og
mældu hvort annað frá toppi til táar.

18

Næstu vikurnar var farið í hringekju, tveir strákahópar og einn stelpuhópur. Í hvert sinn voru þau í 50
mínútur hjá hverjum hópstjóra og fékk hver hópstjóri tvo hópa til sín hvern dag.
Mismunandir kveikjur voru settar í gang:
UPPHAFIÐ - Hvernig urðum við til? Rætt um eggfrumur og sæðisfrumu. Börnin fóru í leik þar sem þau
voru syndandi sæðisfrumur og kepptust um að vera fyrst að egginu. Rætt var um að við erum öll ólík
að stærð, lit o.s.frv. Mældum og klipptum band jafn langt okkur, og annað jafn langt og við vorum
nýfædd. Myndskreyttu verkefnið með myndum af sér nýfæddum og eins og þau eru í dag.
LUNGUN - Hvað getum við haldið andanum lengi niðrí okkur? Börnin settu fram tilgátu og tóku síðan
tímann. Skoðaðar voru myndir af lungum og gerðar athuganir með öndun og skeiðklukku. Hversu oft
öndum við á mínútu?

En ef við prófum að hoppa og skoppa? Breytist þá öndunin?
Blásið var með röri á bómullarhnoðra og kannað hversu langa vegalengd hann færi.
SKYNFÆRI - Kveikja: Lokum augunum. Hvað heyrum við? Finnum við einhverja lykt? En bragð?Kemur
eitthvað við okkur? Börnin gerðu verkefni tengt skynfærunum þar sem þau áttu að teikna það sem
því þykir gott að borða, sjá, heyra o.s.frv. Í lokin var gerð athugun með bragðskynið. Smakkað á
súrum, sætum, söltum og beiskum drykkjum og áttu börnin að finna út hvaða bragð var í hvaða glasi.
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Búnir voru til kartöflustimplar með líffærunum og stimpluðu börnin þau á réttan stað á teiknaðan
líkama. Þessi mynd var forsíðan á bók sem börnin söfnuðu verkum sínum í. Í stað þess að hafa
smiðjulok og fá foreldra til okkar þá var ákveðið að prófa þá leið að senda verkin heim.
Hjörtun sem unnin voru hjá Guðnýju fóru heim á Valentínusardegi sem kærleiksgjöf til foreldra.
Verkefnabókin fór heim í vikunni á eftir ásamt verkefnahefti með spurningum og athugunum sem
börnin áttu að leysa heima í samvinnu við foreldra.

Vika 2. – Hjá Auði - Hvernig börn verða til. Ég leik eggfrumu og nokkrir sæðisfrumu, hver verður
fyrstur í mark? Hvernig einstaklingur var það? Fæðing, keisari. Erum öll ólík, stærð, lit og svo frv.
Mælum og klippum band jafnt langt okkur, og svo þegar við vorum nýfædd. (Afmæli, hvenær eigum
við afmæli?) Teikna mynd af sér í bókina.
Í myndmennt hjá Guðnýju - Umræður um hár og neglur, gerum hugkort saman. Kennari ræðir
staðreyndir um hár. Gerum súlurit um háralit í hópnum, notum tréliti (gulan, svartan, brúnan og
appelsínugulan). Rannsökum hárlit hvors annars. Lesum í bókum – Komdu og skoðaðu líkamann
(nemendabók). Svona erum við eftir Joe Kaufman. Atriði og orð sem áhersla er lögð á: Hár og neglur
eru úr samskonar efni. Hár er ekki lifandi nema undir húðinni, þar sem rótin er og þar vex hárið –
neðan frá. Þannig er ekki vont þegar hárið eða neglurnar er klippt. Hár á höfði getur náð niður að
hnjám þegar það er lengst – en það eru fáir sem ná því. Það er hár á öllum líkamanum, nema inni í
munni o.s.frv. En það er ekki hár á iljum og inni í lófum okkar. Karlmenn eru með skegg. Hárin vernda
líkama okkar, inni í nefinu, augabrúnir, augnhár o.s.frv. Þegar við verðum gömul fer litarefnið úr
hárinu og við verðum gráhærð. Síkkar, litað, missir hár, gervi hár, allskonar litir, langt hár, vex neðan
frá (innan frá), augabrúnir, augnhár, neglur, vaxa, naglalakk, fingurneglur, táneglur, vaxa innan frá.
Hjá Gumma – Við lærum um frumur. Hlutverk þeirra og næring. Hvernig fjölga frumur sér? Kveikja,
umræður Kennslugögn: Lego/púsluspil sem uppröðun frumnanna í líkamanum. Sími-taugafrumur,
bolti -vöðvafrumur, bíll- flutningur blóðfrumna um líkamann.
Nemendur fá blað með útlínum líkamans og pappír í ýmsum litum sem þau rífa niður í litlar
einingar/búta og líma þær inn á „líkamann” t.d. bleikur pappír, húðfrumur, rauður pappír,
blóðfrumur, grænn pappír, vöðvafrumur og ljósbrúnn pappír, beinfrumur. Frumuskipting, hvernig
fjölga frumurnar sér? Leikræn tjáning: Fruma sem fær súrefni og næringu nemandi er í hlutverki
frumunnar og þenur sig út, fruman skiptir sér þá í tvennt, eitt barn bætist við. Frumurnar tvær nærast
og skipta sér hvor um sig í tvennt og þannig gengur það koll af kolli og fleiri börn/frumur bætast í
hópinn.
Vika 3
Hjá Auði – LUNGUN - Hvað getum við haldið andanum lengi niðrí okkur? Börnin setja fram tilgátu og
taka síðan tímann. Getum við andað í vatni? Börnin vinna tvö og tvö saman og athuga hversu oft þau
draga andann á einni mínútu (nota skeiðklukku). Börnin hoppa síðan eða hlaupa af krafti á staðnum í
eina mínútu og telja aftur hversu oft þau draga andann í eina mínútu. Niðurstöður mælinganna eru
ræddar. Hvers vegna öndum við hraðar við áreynslu? Jú, það er vegna þess að vöðvarnir þurfa meira
súrefni þegar þeir erfiða. Athugun: Börnin liggja á gólfi og setja aðra höndina á brjóstkassann og hina
á magann. Þau anda síðan djúpt að sér og finna breytingarnar.
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Athugun: Tilgáta sett fram og skráð.
Blása á bómullarhnoðra í gegnum
sogrör. Hversu langa vegalengd fer
hann?
Börnin
líma
bómullarhnoðrann á blað ásamt
sogrörinu og skrá hversu langt hann
fór. 2.- 4. bekkur
Hjá Gumma – BEINAGRINDIN hlutverk
hennar,
liðamót,
höfuðkúpa, viðbein, upphandleggur,
vitlausa beinið, framhandleggur,
rifbein, hryggjarsúla, mjaðmagrind,
lærleggur-stærsta beinið, hnéskel og sköflungur.

Kveikja: Röntgenmyndir, umræður um beinagrindina og liðamótin. Liðamót eru þar sem bein mætast
og hægt er að beygja þau. Sum liðamót eru eins og hjarir á hurð, við getum „opnað og lokað” kreppt
og rétt sem kallast hjaraliðir eins og hné. Önnur geta snúist í hring og kallast kúluliðir eins og axlir. Því
næst fá börnin ljósrit af beinagrind til að klippa út og setja saman.
Hjá Guðnýju – HÚÐIN - Umræður um húð. Hvað vitið þið um húð? Gerum hugkort. Kennari ræðir
staðreyndir um húð. Atriði og orð sem áhersla er lögð á: Húðin er stærsta líffæri líkamans og eitt af
skynfærunum fimm. Hvað skynjum við með húðinni? – hita, kulda, sársauka, áferð. Hvað gerist ef það
kemur gat á húðina? Húðin ver okkur fyrir t.d. óhreinindum og hún hjálpar okkur að halda réttum
líkamshita. Þegar heitt er úti svitnum við og þegar kalt er fáum við gæsahúð. Svitaholur eru á húðinni,
sjáum við þær? Þegar við fáum hita svitnum við, þannig losar líkaminn sig við hitann.
Áferðarskynjunar æfing: Kennari lætur strokleður ganga, og spyr hvernig áferðin sé? Því næst er
sandpappír látinn ganga. Þar á eftir mjúk kanínuhúfa eða ullarvettlingur. Umræða um áferð og
skynjun. Þreifi leikur, hvað er í pokanum (sjáum með höndunum). Poki með allskyns hlutum í er látinn
ganga á milli nemenda. Einn í einu láta nemendur hendi ofaní án þess að kíkja. Nemandi þreifir á
einum hlut og segir hvað hann heldur að um sé að ræða, svo tekur nemandinn hlutinn uppúr
pokanum. Allir fá að prufa. Þrautakóngur
og stoppdans.
Vika 4 og 5.
Hjá Auði –SKYNJUN - Hvað er í kassanum?
Efni: Skókassi með loki sem klæddur hefur
verið að utan með litskrúðugum pappír.
Spegill er límdur fastur á botn kassans.
Nöfn barnanna í bekknum eru skráð á
spjöld og sett í poka. Framkvæmd:
Umræður um innihald kassans. Börnin geta
sér til um hvað sé í kassanum. Kennarinn
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útskýrir fyrir börnunum að í kassanum sé eitthvað mjög sérstakt og dýrmætt og að í raun sé aðeins
eitt eintak til af þessu í öllum heiminum. Börnin ímynda sér hvað þetta gæti verið. Kennarinn skráir
hugmyndir barnanna á blað. Kennarinn dregur miða með
nafni einhvers barns úr pokanum og barnið fær að
handleika kassann. Lokið er tekið af kassanum og barnið
lítur ofan í hann. Hvað sér það? Umræður um að hvert og
eitt okkar er einstakt.
Sjónskyn - umræður;
• Með hverju sjáum við? • Hvar eru augnalok, augabrúnir,
augnahár? • Hvernig breytast augun í birtu, myrkri ?
• Af hverju verðum við að fara vel með augun og sjónina.
• Af hverju þurfa sumir að nota gleraugu (eða linsur) ?
• Af hverju glampar á augu dýranna í myrkri? • Hvernig ætli sé að vera blindur? Komdu og skoðaðu
líkamann bls.12 og 13 a) Teikna augað sitt - Skoða það í speglinum - sjá mynstrið.
Verkefni og leikir: Binda klút um augun og athuga hvort við rötum að útidyrahurðinni. Gera súlurit
með augnlitum.
Heyrn - Loka augunum og hlusta. Hvað heyrum við?
Lykt - Lykta og giska. Finna mismunandi lykt t.d. heitt
vatn í könnu með kaffi eða mentól og skálar með
kókos eða kakói.
Bragð: Smakka og giska, Kennari setur í fjórar skálar
sykur, salt, sítrónubita og appelsínubörk, þ.e. sætt,
salt, súrt og beiskt bragð.
Orðmyndirnar eru skrifaðar á spjöld sem settar eru við
skálarnar. Börnin bragða á og ræða saman. Hvaða
bragð fannst þeim best/verst? Hægt er að endurtaka verkefnið og binda þá fyrir augun. Börnin teikna
hvert og eitt stóra tungu á blað. Þau skrifa á blaðið hvað það er sem þeim finnst best og verst á
bragðið. Þau geta einnig klippt myndir úr blöðum og límt á verkefnablaðið. Gera skynfærablað. Brjóta
í 6 hluta og teikna: hönd, munn, auga, eyra, nef og svo skrifa nafnið sitt. teikna/skrifa það sem því
finnst gott að koma við, borða, heyra.
Hjá Gumma – VÖÐVAR - Vöðvar tengjast beinum og hreyfa þau, stórir og smáir. Þjálfun vöðva, sumir
vöðvar lúta stjórn, aðrir ekki. Kveikja, nemendur framkvæma ýmsar æfingar, t.d. armbeygjur og réttur og aðrir fylgjast með og sjá hvernig vöðvarnir hnyklast og hreyfast. Nemendur vinna saman
tvö og tvö annar lyftir þungum hlut, hinn heldur um upphandlegginn sem erfiðar. Þannig finnst
hvernig vöðvarnir dragast saman og slakna. Vöðvarnir vinna alltaf saman í pörum. Við fáum gæsahúð
vegna þess að vöðvar undir húðinni draga hana saman, þannig lyftist hún upp og við það rísa hárin.
Við skjálfum til þess að ná upp hita og við það dragast vöðvarnir hratt saman. Þegar vöðvarnir vinna
hitnar okkur. Við notum einn vöðva mest yfir daginn en það er augnvöðvinn. Hvernig skyldi standa á
því? Taugafrumur: Gummi. Andlitsvöðvar, taugaboð, og heilinn. Kveikja/umræður, taugakerfið
skiptist í heila, mænu og taugar. Heilinn stjórnar öllum líkamanum. Heilinn fær boð, bæði innan frá og
utan, það er frá innri líffærum og skynfærum. Hvernig skyldi standa á því að stundum verðum við föl
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og stundum roðnum við upp í hársrætur? Nemendur skoða sig í spegli með ýmis svipbrigði. Gildi þess
að brosa.
Hjá Guðnýju – HJARTAÐ - Kennari slær taktfast á lær sér – á hvaða líffæri minnir þetta okkur?

Nemendur vinna í pörum og fá eldhúsrúlluhólk hvert par. Börnin skiptast á að hlust á hjartslátt hvors
annars. Því næst finnum við púlsinn okkar, við finnum hann á nokkrum stöðum á líkamanum en best
á hálsæðinni. Börnin telja hve oft hjartað slær á 30 sek. Því næst hlaupa börnin um stofuna í eina
mínútu, eftir hlaupin tökum við aftur púlsinn.

Af hverju ætli hann sé hraðari. Því líkaminn notar meiri orku og þarf meira súrefni. Svo gerum við
afsteypu af hnefa okkar, því hjartað er á stærð við hnefa. Við notum gifsgrisjur og vatn. Þetta harðnar
á 20 mín og þá er gifsið tekið af hendinni. Kennari les söguna um Beggu blóðkorn, hvernig hún ferðast
um líkamann með súrefnispakka handa tánni og svo aftur til baka með „ruslið“. Því næst máluðum
við hjartað okkar.
Vika 6. Allir útbjuggu verkefnabók og settu öll gögn saman sem búið var að vinna hjá öllum
kennurum. Einnig nýttist tíminn í að ljúka við ókláruð verkefni.
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3. 4. og 5. bekkur
Sameiginleg kveikja með öllum hópnum. Myndbrot úr nokkrum kvikmyndum um hafið – hvað er líkt
og hvað er ólikt í þessum myndum. Þetta var úr myndunum Djúpið, Pirates og the Caribbean, Titanic,
Life of Pi og Nemo.
Umræðuspurningar:




Hafa einhverjir farið á sjó?
Hvaða störf tengjast sjónum? Eru hér einhverjir sem eiga mömmu eða pabba sem er
sjómaður? Hvernig starf er það? Hversu lengi eru menn úti á sjó í einu?
Fara einhverjir í fjöruferðir? Hvað er að sjá í fjörum?

Samsöngur: Fiskurinn hennar Stínu, Hafið bláa hafið, I am sailing, Á sjó og Sigurður er sjómaður.

Vika 1 – Fjórar stöðvar settar upp og unnið í hringekju:
1.a. Skráning – hvað dettur mér í hug þegar ég heyri orðið sjór? Hugtakakort unnið.
b. Sameiginlegt listaverk. Sjávarhljóð og lög um hafið spiluð. Nemendum úthlutað A4 blað til að
teikna á. Þegar tónlistin er stoppuð er blaðið látið ganga til næsta nemenda sem heldur áfram með
myndina.
2. a. Þjóðsaga lesin: „Hver rífur svo langan fisk úr roði?“ Umræður. (Fylgiskjal 1)
b. Dagblaðavinna – finna fiskifréttir/-auglýsingar í dagblöðum, klippa út og líma á veggspjald.
3. Tölvustöð. Nemendur skoða 2 og 2 saman myndbönd á Fjaran og hafið.
4. Origami pappírsbrot, fiskur. Hver og einn gerir sinn fisk og myndskreytir hann.

Fiskar skoðaðir:
Nemendur skoðuðu og handfjötluðu ferska fiska. Þetta voru ýsa, keila og þorskur. Maginn var
opnaður og innyflin og hrognin skoðuð og rannsökuð. Hugtakið NYTJAFISKUR kynnt.

Vika 2 - Myndband sýnt: Dagur í lífi sjómanns. Hugtakið dagróður kynnt og rætt. Hvað felur orðið í
sér? Stunda allir sjómenn dagróður?
Unninn einn stöðvahringur frá síðustu viku.
Stutt myndband um þorskastríðið sýnt. Rætt um hugtakið fiskveiðilögsaga og sýnt og útskýrt hvernig
Íslendingar fengu sífellt meiri yfirráð yfir sjónum við land sitt.

Samkeppni um nafn á fiskverslun (fylgiskjal 2)
Ímyndið ykkur að í nágrenni ykkar standi til að opna nýja fiskbúð. Fisksalinn leitar til nemenda í
nágrenninu eftir aðstoð við að finna henni nafn. Takið þátt í samkeppninni og skrifið hugmyndir ykkar
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á miða sem síðan er settur í kassa. Rótað er í kassanum en síðan fær hver nemandi að draga einn
miða og lesa það sem á honum stendur. Hvaða tillaga hlýtur bestar undirtektir?
Nemendur kjósa sér fisk til að fræðast um. Unnið úr niðurstöðum kosningar.

Hópar útbúnir út frá vali á fiskitegund. 2 – 3 manna hópar hófust handa við að útbúa veggspjald um
fiskinn sinn þar sem eftirfarandi atriði áttu að koma fram:


tegund fisks






heimkynni
stærð
fæða
nytsemi
annað áhugavert

Vika 3
Úrslit í nafnasamkeppni á fiskbúð.
Nemendur vinna í hópum að veggspjöldum um fiskinn sinn.
Að auki vinna þau sama fiskinn í raunstærð með
maskínupappír í þrívídd, fylltan dagblöðum.
Vika 4.
Fjórði og fimmti bekkur fór á sjóminjasafnið Víkin. Fengu leiðsögn um safnið. Jafnframt fóru þeir í
sömu ferð í varðskipið Óðinn.
Áfram unnið í hópum að útbúa veggspjald og fisk í raunstærð.
Einnig rætt um mismunandi tegundir skipa (farþegaskip,
flutningaskip, herskip og fiskiskip), heiti á skipshlutum
(stefni, skutur, brú, mastur og þilfar) hvernig þau eru knúin
(handafl, vindafl og vélarafl). Í 2-3 manna hópum hófust
nemendur handa við að útbúa sín eigin skip.
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Upplýsingar um skip: http://is.wikipedia.org/wiki/Skip
Hópurinn kynntist mismunandi tegundum skipa. Umræður um hvað er það sem skilgreinir skip.
Vika 5
Faðir nemenda kíkti í heimsókn en hann starfar sem sjómaður. Hann sagði nemendum frá því á hvaða
skipi hann vinnur, hvað felst í starfi hans, hvað veitt er (loðna, kolmunni, síld og makríll), hvers konar
veiðarfæri notast er við (nót) og sýndi skemmtilegar ljósmyndir. Í lokin sýndi hann þeim myndband
sem tekið var upp í skipinu og sýnir veiðar með nótinni.
Þriðji bekkur fór á sjóminjasafnið.

Áfram unnið með skip og í smáum hópum útbjuggu nemendur sitt eigið skip (farþegaskip, trillu osfrv.)
og lærðu í leiðinni hugtökin stefni, skutur, brú, mastur og þilfar.
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Vika 6
Frágangur og uppsetning sýningar, mat á smiðjunni, umræður. Áfram unnið með hugtökin og orðtök
er tengjast fiskum og fiskveiðum.

Orð og orðtök/málshættir sem tengjast fiskum:
Betri er lítill fiskur en tómur diskur
Draga ýsur
Einhverjum vex fiskur um hrygg
Ekki upp á marga fiska
Enginn dregur annars fisk úr sjó
Fiskur tekur beitu, en öngull fisk
Flýgur fiskisagan
Hafa ekki roð við einhverjum
Jafnir fiskar spyrðast best
Vera iðinn við kolann
Þar liggur fiskur undir steini
Þekkja hvorki haus né sporð á einhverju
Öngulsár fiskur forðast alla beitu
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Haldin voru smiðjulok í formi sýningar þar sem
foreldrar litu við. Þar gat að líta skip, fiskar og
veggspjöld til sýnis auk nafnasamkeppni,
dagblaðaúrklippa, hugtaka smiðjunnar, origami
fiska og ýmissa myndskreytinga. Borð og stólar til
taks fyrir þá sem vildu skella sér í sjómann!

Nemendur fengu heimanám sem tengdist
smiðjuvinnunni. Áttu þau að finna upplýsingar um
fugla sem lifa við sjó inn á vefnum Fjaran og hafið.
Nemendur áttu einnig að horfa á kastljósviðtal um
fiskneyslu og svara spurningum.

6. og 7 bekkur
Viðfangsefni smiðjunnar í 6. og 7. bekk var: Líkami mannsins og líffærakerfin

Vika 1
Að verða stór – Frumur - Beinagrindin
Kveikja: Búið að kveikja í vikunni áður með
kroppaklappi og myndinni Inner Space frá 1087.
Lesa í bókinni Maðurinn, hugur og heilsa bls. 4-15.
Línurit yfir vaxtarkúrfu drengja og stúlkna.
Heimildarvinna um líffærakerfi mannsins af nams.is
Kveikjuvinna var tengt PALS lestrartextunum

Stöðvavinna:
1.

Teikna manneskju á maskínupappír. Hver hópur
teiknar eina mynd, en allir hjálpast að við
eina beinagrind á eina af manneskjunum.
Mæla hlutföll líkamans. Merkja á blað með
manneskju.
Vinnubók bls. 8-9 um beinagrind. – tengt
íslenskumarkmiðum um glósutækni
Leika eða skrifa orðtök um bein:

2.
3.
4.
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Orðtök vikunnar/stafsetningar og íslenskutenging:
Að bera beinin (einhvers staðar)
Eitthvað er sem eitur í beinum einhvers
Eitthvað er runnið einhverjum í merg og bein
Að eiga í einhverjum hvert bein
Að fá beinið með bitanum
Að hafa bein í nefinu
Að skjálfa á beinunum
Að taka einhvern á beinið
Allir saman: Bekkjarmynd á vegg. Skrifa um sjálfan sig. – Tenging við upplestur og framsögn
Vika 2
Vöðvar - Öndun
Kynna fyrir bekknum myndir af sjálfum sér á aldrinum 1 árs, 5 ára og 11 ára. (Hluti af heimanámi)
Lesa saman um vöðva og blóð+hjarta, bls. 16-27. Draga saman hverja efnisgrein.
Vinna samsvarandi verkefni í vinnubók
Ljúka við beinagrind ef tími vinnst til.
Stöðvavinna: Gera hjarta og blóðrás á manneskju úr maskínupappír, vinnubók, leika málshætti.
Vika 3
Blóð og hjarta
Lesið í hópum og efnisgreinar dregnar saman. Vinnubókarvinna. Mælingar á púls.
Vika 4
Húð, matur og heilsa, heilinn og skilningarvitin
Þrískiptur bekkur í hringekju:
a)lestrarstöð
b)vinnubók
c)ipad: smáforrit um líkamann, Human Body
Lesið um heilann og skynfærin.
Smökkun til að prófa bragðlaukana
Heimildarmynd um meltinguna af nams.is
vinnubókarvinna
Vika 5
Lesið um tóbak bls 86 – 89. Umræður og vinna
Hópverkefni um líkamann í power point og hljóðsetja það. Nemendur velja sér samstarfsfélaga og
verkefni. Hver hópur tekur eitt líffærakerfi eða sambærilegt.
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Vika 6
Smiðjulok. Sýning á verkefnum nemenda í bekkjarstofu. Sjá verkin á sameign.
Tenging við íslenskuna: PALS tækni var notuð til að lesa efnisgreinar og draga saman.
Upplestur og frásögn: Minningar tengdar ljósmyndum (vöxtur og þroski)
Orðtök og málshættir sem tengjast líkamshlutum voru ígrundaðir og lærðir margir.
Notkun orðabóka: uppflettivinna: Finna skýringar á orðtökum.
Til eru mörg orðtök um flesta líkamshluta. Hér er tekið dæmi af baki:
Að brjóta eitthvað/einhvern á bak aftur
Eitthvað bítur einhvern í bakið
Eitthvað býr/liggur að baki
Eitthvað kemur í bakið á einhverjum
Að ganga á bak orða sinna
Að leggja hæla(na) á bak
Að snúa baki við einhverjum
Að vera ekki af baki dottinn

8. Smiðjulok og smiðjumat
Smiðjulok hjá börnum á leikskólaaldri voru óformleg, leikskólastarfsmenn ásamt börnum hengdu upp
verkefni og skráningar þeim tengdum og foreldrar voru hvattir til að skoða þau með börnum sínum
við tækifæri. Allflestir foreldrar gáfu sér góðan tíma til að ganga um skólann, virða verkin fyrir sér og
hlusta á börnin segja frá upplifun sinni af vinnunni.
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1. og 2. bekkur:
Búnir voru til kartöflustimplar með líffærunum og stimpluðu börnin þau á réttan stað á teiknaðan
líkama. Þessi mynd var forsíðan á bók sem börnin söfnuðu verkum sínum í. Í stað þess að hafa
smiðjulok og fá foreldra til okkar þá var ákveðið að prófa þá leið að senda verkin heim.
Hjörtun sem unnin voru hjá Guðnýju fóru heim á Valentínusardegi sem kærleiksgjöf til foreldra.
Verkefnabókin fór heim í vikunni á eftir ásamt verkefnahefti með spurningum og athugunum sem
börnin áttu að leysa heima í samvinnu við foreldra.
3.-5. bekkur:
Sýning á verkum nemenda fyrir foreldra. Skip, fiskar og veggspjöld til sýnis auk nafnasamkeppni,
dagblaðaúrklippa, hugtaka smiðjunnar, origami fiska og ýmissa myndskreytinga. Borð og stólar til taks
fyrir þá sem vildu skella sér í sjómann.

Námsmat smiðjunnar í 3.-5. bekk:




Kennari fylgist með virkni og vinnu nemenda
Verkefnum nemenda haldið til haga
Sjálfsmat í lok smiðju

Margt smátt gerir eitt stórt
Þarf

Matsblað vorönn 2014
Já

Nei

læra
betur

Ég kynnti mér vel eina fiskitegund og gerði veggspjald
Ég lærði um fiskveiðilögsögu Íslands
Ég lærði um helstu heiti á skipinu
Ég lærði hugtök á borð við þorskastríð, nót og dagróður
Ég lærði að í hafinu eru miklar auðlindir
Ég lærði orðtök sem tengjast fiskum
Ég lærði um helstu skipshluta og gerði skip
Ég tók virkan þátt í hópavinnunni
Ég vandaði mig við verkefnin mín
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að

Mér fannst smiðjan í heild sinni vera:





Nafn:_______________________________________

9. Samantekt og niðurlag
Að lokinni þessari smiðju hefur margt áunnist. Mismunandi var hvernig aldurshópar nálguðust efnið
og mismunandi hvaða námsefni lá undir. Aðalnámkráin var það leiðarljós sem stuðst var við og voru
náttúrufræðigreina tengdar stærðfræði og vísindalæsi á breiðum grunni.

9.1 Hvað gekk vel?
Smiðjan gekk mjög vel. Kennarar náðu að afmarka sig vel, markmið voru skýr og undirliggjandi
námsefni einnig skýrt. Leikskóladeildirnar náðu miklum árangri í samhæfingu efnis. Samstarf hinna
fullorðinna gekk vel og aldursblöndun barna og fyrirkomulag var árangursríkt.
Almennt gekk samstarf grunnskólastarfsmanna mjög vel. Í fyrsta sinni var verið að endurtaka hluta
smiðjuefnisins sem er mjög gott.
Í grunnskólahluta gekk einnig mjög vel. 1. og 2. bekkjarteymið náðu vel saman og var líffærafræðin
tekin með trompi og mörgum skemmtilegum verkefnum.
Árangur 3-. 5. bekkjar var góður og heilmikið undir lagt. Nemendur fengu tilfinningu fyrir fisknum í
hafinu og mikilvægi auðlindarinnar.
6. og 7. bekkur náði að sökkva sér djúpt og markvisst í mannslíkamann. Kynþroskinn var tekinn fyrir,
blóðrásin og hlutverk líffæranna. Allir nemendur bjuggu til áhugaverð kynningarmyndbönd sem flutt
voru á smiðjulokum.

9.2 Hvað mátti betur fara?
Leikskólastarfsmenn:
•
Stærðfræði og hugtakanám á stærðfræðisviði var mikil áskorun fyrir starfsmenn á deildum
yngstu barna. Miðað við allt það starf sem unnið var með börnum frá 3 - 5 ára fannst yngstu barna
kennurum þau gera lítið. Samt var verið að flokka, telja, syngja úrtalningasöngva og vinna með þulur.
Leikskólakennararnir á Dvergadal velta fyrir sér hvernig smiðjurnar nýtist börnunum sem best. Hvort
það snýr að því að þau verði á sér sporbaugi og þá sé hægt að vinna með inntakið jafnt í öllu
hópastarfi (máltakan, skynþjálfun, hreyfiþjálfun)
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•
Eldri hópar gengu mjög vel, þó sumum starfsmönnum hafi fundist sem þeir hafi farið heldur
mjúklega í gang. Þess ber að geta að á tímabilinu voru bæði veikindi og leyfi sem höfðu áhrif, það
þurfti að færa til smiðjur og breyta hópum jafnvel fella niður einstaka stöð
•
Að smiðju lokinni sáu margir að gaman hefði verið að vinna enn dýpra, því það vöknuðu
margar hugmyndir þegar séð var hve þessi talna og hlutfallavinna var skemmtileg. Þannig var einn
hópur að tala um að gaman hefði verið að vigta börnin og sjá þyngdaraukninguna, vinna með
höfuðmálið, afmælið aldurinn og svo mætti áfram telja.
Þar sem engin formleg smiðjulok voru í leikskólahluta skólans var á áætlun að fá foreldra í heimsókn á
leikskóladeginum, hætt var við það vegna tíðra mætinga foreldra (bóndadagur, konudagur) og því
komu foreldrar ekki inn til þess að sjá talnavinnuna. Þrátt fyrir það voru óformleg smiðjulok sem settu
ákveðna pressu á að ljúka verkefnum, ganga frá þeim og stilla upp bæði fyrir börn að foreldra til þess
að dást að afrakstri náms og vinnu undangenginna vikna. Allt slíkt mætti þó nokkrum afgangi í þetta
sinn af fjölmörgum ástæðum, svo sem manneklu á mótum smiðjanna.
Grunnskólastarfsmenn:
•
Í smiðjunni í 3.-4. bekk var unnið með fiska, aðeins upplifðu kennararnir að hafa ekki nóga
yfirsýn þegar lagt var af stað, mikið af stórhuga hugmyndum sem ekki var hægt að vinna, en að
smiðjulokum var samt mikið verk unnið og allir ánægðir. Tónmenntarkennarinn hefði viljað vinna
meira tónlistartengt, hún var í samfélagsfræðikennslu í smiðjunni og náði ekki að taka af skarið
tónlistarlega. Samstarf kennaranna var mjög gott.
•
Umsjónakennari 6. og 7. bekkjar var ein með hópinn sinn sem hún kennir alla jafna þó mjög
vel hafi gengið er faglegra að vera fleiri upp á hvatningu, annað sjónarhorn og verkaskiptingu
•
Meiri tími til undirbúnings er óskað, en ekki ljóst á kostnað hvers. Hugmynd kemur fram um
að búið sé að raða niður fólki fyrir allan veturinn að hausti til að safna hugmyndum og efni í sarpinn.
Þetta gætu stjórnendur gert.

10. Loka orð
Margt smátt gerir eitt stórt var vel heppnuð smiðja. Hún var mjög mismunandi útfærð eftir
aldurshópum. Markmið hennar var að börnin
•
•
•

þjálfist í að auka hugtaka- og málskilning sinn í gegnum valið
grunnþema.
taki þátt í ýmsum stærðfræðilegum verkefnum sem styðja
þekkingu á grunnþemanu.
vinni með texta, form og tölur á fjölbreyttan og skapandi hátt.

Það verður gaman að taka þessa smiðju og markmið hennar upp að
nýju eftir tvö ár, betrumbæta og fara enn dýpra.
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