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Formáli
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
Árlega hefur Dalskóli nýtt 4. smiðju vetrarins til vísindakennslu og vísindaupplifana. Þá er lögð rík
áhersla á leggja fram tilgátur, prófa með tilraunum og draga ályktanir. Eldgos hafa þannig gosið hér,
geimskip flogið og vatn færst á milli kerja á dularfullan hátt. Þessar vísindasmiðjur byggðar ýmist á
náttúru- og efnafræði hafa verið mjög vinsælar og börnin notið þess að læra á fjölbreyttan og lifandi
hátt.
Í ár vann allur Dalskóli þverfaglega með hitann – jarðvarma, rafmagn, orkugjafa og varð yfirheitið á
smiðjunni: HITI ER MÁLIÐ.

1.1.

Smiðjustjórar

Við útnefndum tvo smiðjustjóra – annan fyrir grunnskólastigið og hinn fyrir leikskólastigið.
Smiðjustjóri hvors skólastigs sá um að smiðjuskýrsla sé unnin jafnt og þétt frá undirbúningstímabili
allt til loka. Sólrún Bragadóttir sá um leikskólahluta skýrslunnar og Gunnar Melsteð um
grunnskólahluta skýrslunnar.
Smiðjustjóri sér um að safna saman gögnum: markmiðum, leiðum, innihaldi og mati eftir að
tímabilinu lýkur. Hann sér um að gera samantekt um framkvæmdina, hvað gekk vel og hvað má betur
fara.

1.2.

Niðurröðun starfsmanna og ábyrgðarmenn hópa

Hér tilgreinist hvernig starfsmenn raðast niður og hverjir koma að starfinu með viðkomandi
aldurshópum
Hér tilgreinist einnig hvernig ábyrgð er dreift og hver sér um hvað
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 Sigurlaug Helga Guðmundsdóttir. Árgangur 2010
telur 21 barn og skiptist í tvo hópa. Með hópstjórn fóru fimm kennarar, Sólrún Bragadóttir, Finna
Birna Finnsdóttir, Hrafnhildur, Joanna Janczewska og Kristín Ester Vignisdóttir. Árgangar 2011 og
2012 unnu saman og eru það 12 börn. Þeim stýrðu þrír kennarar, Sigurlaug Eggertsdóttir, Birgitta
Jónsdóttir og Ástrós Tanja Guðbrandsdóttir auk Ágústu Bjarkar Svavarsdóttur sem var með stuðning.
Hópurinn vann ýmist allur saman eða í minni hópum eftir aðstæðum og verkefnum.

Börnum á grunnskólaaldri var skipt niður eftir bekkjum. 1.-2. bekkur vann saman og höfðu Sigríður
Schram og Brynja Dögg Hermannsdóttir umsjón með þeim. 3.-4.bekkur vann saman og sáu Berlind
Inga Gunnarsdóttir og Guðmundur Stefánsson um þau. 5.-7.bekkur í umsjón Auðar Valdimarsdóttur
og Gunnars Björns Melsteð.
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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,
Matsal og Huldudal til umráða og 2011 og 2012 árgangar höfðu Dvergadal til umráða. Í Árdal var
aðstaða til sulls og vatnstilrauna og skiptist hann milli árganga eftir vikum; 2011-2012 árgangar höfðu
Árdal
í
þrjár
vikur
en
2010
og
2008-2009
í
eina
viku
hvor.
Grunnskólabörn skiptu á milli sín stofum í Hlíð og 1.bekkjar stofu ásamt því að nýta sér
sérgreinastofur.

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 skynjun í Álfabjörgum, Lárey og Heiða voru í Hljóðabjörgum með
eldfjallasmiðju og Vilborg og Elín Heiða unnu með vatn og loft 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
Kristín voru með ýmsar tilraunir í Huldudal, í matsalnum upplifðu börnin sína eigin krafta með
Hrafnhildi og Joanna og Finna var með litablöndun og tilraunir með mismunandi áferð í Listasmiðju.
Hóparnir voru í um það bil klukkutíma á hverjum stað og hittu hópstjórar hvorn hóp einu sinni í viku.
Árgangar 2011 – 2012 vann ýmist saman eða í minni hópum inni í Dvergadal.
Fyrsti og annar bekkur unnu saman undir stjórn Brynju og Sirrýjar. Þeir héldu að mestu til í
bekkjarstofum, en í tveimur til þremur hópum. Við skiptum í einn stelpuhóp og tvo strákahópa þegar
hópnum var þrískipt.
Þriðji og fjórði bekkur voru undir stjórn Berglindar Ingu, Gumma, Leifu og Berglindar Hörpu.
Fimmti til sjöundi bekkur voru hjá Gunnari og Auði.
Hópnum var oftast þrískipt. Við skiptum í tvo stelpuhópa og einn strákahóp. Var þá sérgreinakennari
(Guðný eða Ásta) með þriðja hópinn. Þau skipti sem sérgreinakennari var ekki með þá var
strákahópnum skipt í tvennt og blandaður við sitthvorn stelpuhópinn.

2. Tilraunasmiðja – náttúrufræði – HITI ER MÁLIÐ
Í Dalskóla hefur skapast sú hefð að fjórða smiðja hvers skólaárs sé náttúru- og tilraunasmiðja. Þegar
sest var niður til þess að hanna þessa smiðju var ákveðið að finna hugtak sem allir ættu að ganga út
frá. Þetta hugtak var HITI. Hann kemur fyrir í allri náttúrufræði og allri eðlisfræði. Út frá hitanum
getum við flokkað náttúru- og eðlisfræðina og tengt á auðveldan hátt inn á menningu og tungumál.
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Það segir í aðalnámskrá náttúrufræða að áskoranir í náttúrufræðinámi séu margskonar og það þurfi
margs konar hæfni til að takast á við þær. Það þarf bæði skipulögð vinnubrögð en einnig skapandi
ímyndunarafl. Þar segir einnig að fjölbreyttir kennsluhættir séu mikilvægir í náttúrugreinum og að
mjög mikilvægt sé að tengja námsefnið við daglegt líf barnanna. Skoða þarf viðfangsefni í fjölbreyttu
samhengi.
Það er í þessu ljósi sem þverfaglegar smiðjur eru hluti af námi allra barna í Dalskóla. Hiti er málið er
smiðja þar sem hver aldurshópur fær ákveðið grunnviðfangsefni og gengur inn í það út frá hugtakinu
um hitann.

3. Rauðir þræðir aðalnámskrár
Í Þessari smiðju leggjum við áherslu á sjálfbærni.
Menntun til sjálfbærni miðar að því að gera fólki kleift að takast á við viðfangsefni sem lúta að
samspili umhverfis, félagslegra þátta og efnahagsþróun í samfélagi.
Virkjanir og raforkuframleiðsla, hitaveita og uppgötvanir
vísindamanna eru órjúfanlegir þættir þess samfélags sem við lifum í
dag. Þetta eru efnisþættir sem hitasmiðjan leggur áherslu á. Eðlis- og
efnafræðin kennir að efni eyðist aldrei, það umbreytist. Í eldri
bekkjum skólans í myndmenntatímum verður sjálfbærninni gerð
sérstök skil. Nemendur fá að takast á við ýmis álitamál og
ágreiningsefni um leið og þau vinna forgengilegan skúlptúr. Þau ræða
mikilvægi raforkuframleiðslu, hitaveituframkvæmdir og áhrif ýmissa
tækniframfara á þeirra eigið líf og fá að takast á við spurningar um
jafnvægi.
Hvernig nýtum við jörðina og hvernig skilum við henni heilbrigðri og heilli til næstu kynslóðar eru
stórar spurningar sem mikilvægt er að börn fái tóm til að hugleiða og þróa með sér eigin viðhorf til.

4. Markmið
Yfirmarkmið smiðjunnar VÍSINDASMIÐJA eru að hvert barn:






4.1.

Geri vísindatilraunir og læri að umgangast efni og áhöld
Þjálfist í að miðla þekkingu sinni um vísindi til skólasystkina, kennara- og foreldra
Gangi út úr smiðjunni með nýja reynslu og þekkingu og áhuga á að vita meira
Sjái og upplifi að verkleg vísindaleg vinna kennir margt um undur efnis og fræða
Nýti þekkingu sína til þess að taka þátt í samræðum um vísindi og tilraunir

Markmið aldurshópa / vinnustöðva

Unnið er samkvæmt markmiðum aðalnámskrár grunn- og leikskóla og unnið í samhljómi við leiðarstef
- hér gæti þurft að breyta fyrirsögnum í samhljómi við aldursskiptingar – einnig má setja fram
markmið einstakra hópa og verkefna ef það hentar
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Markmið Dverga- og Huldudals (árgangar 2011-2012)
Markmið að hvert barn:




Kynnist hita og kulda á eigin skinni
Kynnist vatni í ýmsu formi
Kynnist nánasta umhverfi

Markmið Dverga, Huldu- og Trölladals (árgangur 2010)
Markmið að hvert barn:






skemmti sér og veki upp spurningar um heiminn sem það vill fá svör við.
kynnist og fái upplifun af ýmsum eðlisfræðiundrum, svo sem segulkrafti, stöðurafmagni, flot
hluta í vatni og öðrum vökva og litablöndun.
kynnist þríþrepa rannsóknaraðferðum; spyrji spurningar, framkvæmi könnun/tilraun, komist
að niðurstöðu/fái svar.
uppgötvi nýja og spennandi hluti.
framkvæmi ýmsar ólíkar tilraunir og rannsóknir bæði inni og úti.

Markmið Trölladals og Álfabjarga (árgangar 2008-2009)
Markmið að hvert barn:










átti sig á og sjái að kalt loft tekur minna pláss en heitt loft.
átti sig á að loft tekur pláss og hefur áhrif á hluti í kringum það.
átti sig á að vatn tekur pláss og hefur þyngd.
sjái hvað gerist þegar vatn frýs og bráðnar. Hvað hefur áhrif og hvað þarf til að vatn frjósi eða
ís bráðni.
átti sig á rúmmáli og að mismunandi stór ílát taki mismikið vatn. Einnig að tvö jafn stór ílát
geta tekið jafn mikið magn af vatni.
skilning á skynfærin: bragð, lykt, snerting, heyrn;
athygli, líkamsvitund;
þjálfa samhæfingu hlustunar og hreyfingar

Markmið 1.-2. bekkjar

Viðfangsefni smiðjunnar í 1. og 2. bekk er heita vatnið og hitaveita.
Markmið eru að nemendur







þekki hugtökin: jarðvarmi, háhitasvæði, hver, goshver (Geysir), hitaveita, borhola, þrýstingur,
viti hvaðan við fáum heita vatnið til neyslu, húshitunar, upphitunar sundlauga
þekki gömlu þvottalaugarnar í Laugardal, tilgang þeirra, vinnu kvennanna og hætturnar sem
fylgdu laugunum
geti sýnt helstu háhitasvæði Íslands á landakorti
þekki hitaveitustokka og hitaveiturör
viti að rauður litur táknar heitt vatn og blár litur kalt
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Markmið 3.-4. bekkjar

Viðfangsefni smiðjunnar í 3. og 4. bekk er rafmagn og rafmagnsnotkun
Markmið er að nemendur:









Skilji gildi þess að spara rafmagn og hvernig það er gert.
Viti að rafmagn á Íslandi kemur frá vatnsföllum og átti sig á hvernig rafmagn berst frá
virkjunum til notenda.
Geti nefnt mismunandi tæki og hluti sem ganga fyrir rafmagni.
Viti að orka er til í mismunandi formi.
Þekki þau orkuform sem notuð eru í húsum á Íslandi, raforku og heitt vatn.
Skilji gildi þess að spara orku.
Viti að þegar ár eru virkjaðar er landsvæðum breytt.
þekki dæmi um nýtingu fallvatna til raforkuframleiðslu og viti hvernig það er gert.

Markmið 5.-7. bekkjar
Markmið að nemendur:
 kynnist og skilji mikilvægi nákvæmra vinnubragða við rannsóknir og skýrslugerð
 þekki ýmis dæmi um vísindalega útskýringu frá ólíkum tímum
 geti nefnt dæmi um vel þekktar tækninýjungar og vísindalegar uppgötvanir og áhrif þeirra
 þekki frumeindakenninguna og þekki hugtökin frumeind, sameind,frumefni,efnasamband og
efnablanda
 geri sér grein fyrir að allt efni er gert úr frumeindum sem geta tengst saman og myndað
sameindir
 þekki aðferðir til þess að mæla rúmmál fastra efna og vökva og beitt hugtökunum lítrar og
rúmmetrar í því sambandi
 geti mælt massa efnis
 þekki hugtakið varma og hvernig hann berst við burð, leiðni og geislun
þekki kenninguna um hreyfingu sameindanna.
 kynnist þekktum vísindamönnum og þeirra verkum
 þjálfist í uppsetningu ritgerðar

Markmið Úlfabyggðar


börnin fáist við markvissa hreyfingu og púlsinn fari daglega upp
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5. Kennsluefni – námsgögn
Hér setjum við aðföng, kennsluefni, kveikjur , ítarefni, vefsíður. Þessa lista má einnig nota sem
innkaupalista, draga fram hvað þarf og hvað vantar svo markmið náist.
Kennsluefni og námsgögn fyrir Dverga- og Huldudal (2011-2012)
Nánasta umhverfi
Kennsluefni og námsgögn fyrir Dverga-, Huldu- og Trölladal (2010)
Hugmyndir að tilraunum komu að mestu af vef Sprengjugengisins
(https://www.facebook.com/sprengjugengid og https://www.youtube.com/user/sprengjugengid) úr
Vísindabók Villa (2013. Vilhelm Anton Jónsson. Útg. JPV) og með því að leita að hugmyndum á
google.com meðal annars með leitarorðunum „preschool science“ og „experiments for young
children“.
Efniviður kom úr öllum áttum; seglar og ýmislegt smálegt til að prófa segulkraft, málning til
litablöndunar og ýmis krydd, hrísgrjón og annað til að breyta lykt og áferð málningar, ýmis vökvi og
smádót til að prófa flot, blöðrur, teppi og ullarvettlingar til að gera stöðurafmagn, mæliglös, slöngur,
tuskur og fleira til að sulla með og alls konar efniviður úti til að fleyta undir brúna.
Kennsluefni og námsgögn fyrir Trölladal og Álfabjörg (2008-2009)
Fyrir tilraunir með vatn og loft var notaður þessi efniviður:






Blöðrur, gosflöskur, hraðsuðuketill, ílát.
Ílát/vaskur með tappa, glös, eldhúspappír og þykkur pappír.
Tæki/efni: 2x 2 lítra gosflöskur, 2x ½ lítra gosflöskur, klukka til að taka tímann, blaðra,
kjöthitamælir, eldhúsvog, málband, blað og blýantur.
Blaðra með frosnu vatni, eldhúsvog, málband, kjöthitamælir, salt, matarlitur, dropateljari,
ísmolar, glas/ílát.
Árdalur og allt sem honum tilheyrir. Gosflöskur í öllum stærðum.

Fyrir tilraunir með skynjun var notaður þessi efniviður:






Vog
Mjólkurfernur
Snertikassi
Poki með mismunandi hlutum
Mismunandi bragðefni

Fyrir eldfjallagerð og litagleði og tilraunir því tengdu var notaður þessi efniviður:





Matarsóti, hænsnanet, dagblöð matarlím
Matarlitur
Trölladeig
Salt, olía og fl.

9

Kennsluefni og námsgögn fyrir 1.-2. bekk
Engin kennslubók var notuð í smiðjunni. Við leituðum efniviðar í gagnageymslu í kjallaranum og
fundum ýmislegt sem varð okkur uppspretta hugmynda. Gamlar gardínur urðu að grunni að
veggteppi með heita- og kaldavatnslögnum í íbúðahverfi; plastlok voru tilvalin til að teikna upp mynd
af Íslandi með tússlitum og sýna háhitabeltið sem gengur þvert yfir landið; gamlar skjalamöppur voru
notaðar til að mála goshveri á og myndir af notagildi heita og kalda vatnsins.
Námsgögn: Gamlar gardínur, tússlitir, efnisbútar, pappaspjöld, plastlok, skjalamöppur, bingóspjöld,
orðasúpur, litir, lím og skæri
Tilraunir: Heitt og kalt vatn, stór glerskál, hraðsuðuketill, blár og rauður matarlitur, klakabox, lítil
plastflaska.
Youtube myndbönd:
https://www.youtube.com/watch?v=bN7E6FCuMbY
https://www.youtube.com/watch?v=F9n8FWXvPAo
https://www.youtube.com/watch?v=IqdUlyrQ1Nk
https://www.youtube.com/watch?v=4cOMushj7w8
https://www.youtube.com/watch?v=ZPErStqSSMk

Kennsluefni og námsgögn fyrir 3.- 4. bekk
Netefni, gömul rafmagnstæki, vírar, perur, viðnám, snertur og Auðvitað bókin um rafmagn.
Kennsluefni og námsgögn fyrir 5.- 7. bekk
Stuðst var við bók Helga Grímssonar, Auðvitað 3. Við tilraunir voru þessi námsgögn notuð:
Legókubbar, lotukerfið, mæliglös, yfirfallsker, dropateljari,skálavog,sykur, vatn, ílát af öllum stærðum
og gerðum, skálavog.

6. Orð og hugtök sem unnið er með
Hér setjum við orðalista og hugtök sem við viljum festa í máli og þekkingu barnanna
Orð og hugtök fyrir Dverga- og Huldudal (2011-2012)
Helstu hugtök sem unnið var með:






Vatn
Lækur
Snjór
Ljós
Litirnir

Orð og hugtök fyrir Dverga-, Huldu- og Trölladal (2010)
Helstu hugtök sem unnið var með:



Fljóta – sökkva
Létt – þungt
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Heitir litir – Kaldir litir
Segulkraftur
Straumur
Gróft – Mjúkt
Heitt - Kalt

Orð og hugtök fyrir Trölladal og Álfabjörg (2008-2009)
Helstu hugtök sem unnið var með:






Hugtök tengd rúmmáli vatns, lofti og loftþrýstingi, svo sem heitt og kalt vatn, sameindir (litlar
kúlur í loftinu), ís og vatn.
bragð, lykt, snerting, heyrn;
fingurgómar, heili, húð
sætur, bitur, salt, súr
eldfjall, eldgos, hraun, aska, eldur, eldgígur

Orð og hugtök fyrir 1. – 2. bekk
Jarðvarmi, háhitasvæði, hver, goshver (Geysir), hitaveita, borhola, þrýstingur, hitaveitustokkur,
Þvottalaugarnar, vatnsberi.
Orð og hugtök fyrir 3.- 4. bekk
Rafmagn, vatnsföll, virkjun,orka, raforka, orkuver,
Orð og hugtök fyrir 5.- 7. bekk
 siðferði í vísindum
 frumeind
 sameind
 frumefni
 efnasamband
 efnablanda
 rúmmál
 massi
 yfirfallsker
 skálavog
 varmi
 varmaflutningur
 einangrun

7. 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)
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Dverga- og Huldudalur (2011-2012)
Yngstu börnin héldu sig heima við og könnuðu sitt nánasta umhverfi.
Dverga-, Huldu- og Trölladalur (2010)
Gengið var upp að brúnni hjá Framvelli. Á leiðinni var greinum, grasi, snjó, steinum og öðru safnað í
poka. Á brúnni gerðu börnin tilraunir með hvað flyti undir brúnna og kæmi hinum megin og hvað
sykki niður á botn. Rætt var um strauminn og hætturnar í kringum ána.
Trölladalur – Álfabjörg
Ekki var farið af bæ
Fyrsti og annar bekkur
Ekki reyndist auðvelt að finna vettvangsferðir við hæfi. Við fórum sjálfar af stað til að athuga
aðstæður hjá Orkuveitunni og í Reykjadal í Mosfellsbæ, en hvorugur staðurinn hentaði til heimsókna.
Farið var með strætó í Laugardalinn að skoða Þvottalaugarnar. Þar var rætt um notkun þeirra auk
þess sem myndir voru skoðaðar og fróðleikur lesinn.
3.-4. bekkur
Ganga meðfram Úlfarsá og stíflan skoðuð og farið að tengivirkinu norðan Korputorgs.
5.- 7. bekkur
Hópurinn fór í hópeflisferð í Gufunesbæ. Þar var farið í ratleik um svæðið sem gekk út á það að
lesa út úr korti og raða stöfum saman og mynda setningu. Krakkarnir fengu að klifra í klifurturni,
spila frisbí golf, leika sér í fallegri náttúrunni og gæða sér á grilluðum pylsum.

8. Framkvæmd og framvinda - kennslulýsing.
Hér fer á eftir lýsing á kennsluframvindu eftir aldurshópum.
Dverga- og Huldudalur (2011-2012):
Meginmarkmið smiðjuvinnunnar með yngstu börnunum var að þau myndu upplifa, skynja og hafa
gaman. Hópurinn vann ýmist í þremur minni hópum inni í Dvergadal og Árdal, eða allur saman úti.
Verkefnin voru af ýmsum toga, en undirtónninn var vatn og sull.
Úti
Úti á skólalóðinni voru öll tækifæri nýtt til þess að sulla og leika með vatn. Farið var út með þekjuliti
og vatnsliti og málað í snjóinn. Einnig var leikið með sápukúlur og vatn og fengu börnin að leika
óhindrað með vatnsslönguna, sprauta á hvert annað, upp í loft og út um allt. Þá bjuggu þau til læk í
sandkassanum með því að grafa leið fyrir vatnið að renna.
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Árdalur og sull inn á deild
Í Árdal fengu börnin að velja sér sundföt og sulluðu í bölum og með ýmis konar ílát. Börnin gerðu
tilraunir með að láta vatnið renna á milli íláta og yfir sig og aðra. Inn á deild voru tilraunir með hvort
hlutir sökkvi eða fljóti, þá var bali með vatni á gólfinu og börnin týndu til ýmsa hluti og leikföng til að
setja ofan í og sjá hvort það flyti.

Ljós og skuggar
Skjávarpi var notaður til að búa til ljós og ýmis konar dót, gegnsætt og ógegnsætt, notað til að gera
skugga og liti á vegginn. Börnin höfðu líka gaman af að skoða sína eigin skugga.
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Dverga-, Huldu- og Trölladalur (2010)
Í hverri viku var ákveðið þema og miðað við að allir í báðum hópum komist í öll verkefni, nema í
Listasmiðju þar voru áætlaðar tvær vikur fyrir hópana að rúlla í gegnum verkefnin svo hægt væri að
vinna í minni hópum.
Vika 1: 28.2. Umræður um síðustu smiðju og hvað við lærðum og gerðum. Farið yfir hugarkortin og
verkefnin rifjuð upp. Því næst var rætt um tilraunir og vísindamenn, Ævar í barnatímanum á RÚV,
Vísindabók Villa og Sprengjugengið. (sjá heimildir í kaflanum Kennsluefni – námsgögn)
Vika 2: 6.3. og 7.3.
Listasmiðja: Tilraunir með liti og litablöndun. Rætt um heita liti (dökkir, rautt, gult, appelsínugult) og
kalda (ljósir, blátt, grænt, hvítt). Börnin máluðu eina til tvær myndir eftir áhuga og kennari ræddi um
litaval og hvatti til litablöndunar.
Matsalur: Tilraunir með okkar eigin kraft. Börnin reyndu að lyfta hvert öðru, blésu bolta yfir salinn og
báru hvort annað í kóngastól. Einnig spáðu þau í öndunina hjá sér, lágu á bakinu og sáu hvernig
maginn lyftist þegar þau önduðu og gerðu tilraunir hvort þau gætu lyft einhverju með andanum
einum saman.
Huldudalur: Tilraunir með segla og segulkraft. Börnunum var skipt í þriggja manna hópa og merktu
inn á þar til gert blað hvort seglar festust við ýmsa hluti í umhverfinu. Kennari sýndi börnunum
segulsögu þar sem sögupersónurnar færðust um sögusviðið með segulkrafti. Rætt var um hvernig
seglarnir geta dregið að sér hluti jafnvel í gegnum annað efni og hvaða efni þeir drógu að sér og
hvaða efni þeir höfðu engin áhrif á.
Vika 3: 13.3. og 14.3.
Þessa viku hafði 2010 árgangur Árdal til umráða og var því annar hópurinn með sull og vatnstilraunir í
Árdal og tilraunir með flot hluta í mismunandi vökva í Huldudal. Hinn hópurinn fór í vettvangsferð
upp að brú og rannsökuðu hvaða hlutir flytu undir brúna og hvaða hlutir sykkju niður á botn. Einnig
rætt um strauminn í ánni og hætturnar í kringum hana.
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Vika 4: 20.3. og 21.3.
Annar hópurinn málaði með sólarvörn á dökkt karton og hengdu það upp í gluggann í Hljóðabjörgum.
Rætt um sólarljósið og hvað sólarvörnin gerir. Hinn hópurinn vann með hveitibatik (hveiti og vatn
hrist saman í þykkan graut) sem var sprautað á efnisbút.
Vika 5: 27.3. og 28.3.
Annar hópurinn fór út og gerði tilraunir með málningu og mismunandi áferð/lykt. Börnin fengu
málningu og ýmsan efnivið (krydd, sápu, hveiti, grjón, maís, anísblóm og fleira) til að bæta út í til að
breyta lykt og áferð málningarinnar.

Hinn hópurinn var inni í Huldudal þar sem þau útbjuggu og léku sér með Maizena slím (Maizena mjöl,
vatn og matarlitur). Einnig máluðu þau yfir hveitibatikið frá seinustu viku.

Vika 6: 3.4. og 4.4.
Listasmiðja: Áframhaldandi tilraunir með liti og litablöndun.
Matsalur: Umræður og tilraunir með hlý og létt föt. Börnin klæddu sig í hlý útiföt og hlupu um salinn
þar til þeim var orðið of heitt. Fóru svo úr hlýju fötunum og voru á buxum, bol og sokkalaus úti á stétt
þar til þeim var orðið frekar kalt. Umræður um hvernig þeim leið og af hverju mismunandi föt henta í
mismunandi aðstæðum.
Huldudalur: Börnin skoðuðu kartonið sem þau máluðu með sólarvörn og ræddu um sólarljós og
sólarvörn. Einnig brutu þau hveitibatikið af efninu og kennari skráði viðbrögð þeirra við því að þar
undir var engin málning.
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Trölladalur og Álfabjörg (2008-2009):
Unnið var á þremur starfsstöðvum:
STÖÐ ELÍNAR HEIÐU OG VILBORGAR
Vika 1: Heitt og kalt loft
Börnin gerðu tilraunir með heitt og kalt loft í tómum gosflöskum. Byrjuðu á því að skola flöskurnar
annars vegar með heitu vatni og hins vegar með köldu og fylgdust með hvað gerðist þegar tappinn
var skrúfaður á. Svo settu þau blöðrur á stútinn á tveimur flöskum og settu aðra flöskuna í heitt vatn
en hina í kalt og fylgdust með hvað gerðist. Í lokin voru umræður um hvernig sameindirnar í kalda
loftinu halda sig þétt saman og hreyfast lítið. Sameindirnar í heita loftinu eru dreifðari og á meiri
hreyfingu.
Vika 2: Loftþrýstingur
Börnin voru með tómt glas með pappír í botninum og hvolfdu því ofan í vatn. Þegar glasið kom upp
aftur var pappírinn enn þurr. Umræður um hvers vegna
pappírinn var enn þurr. Glasið var aftur sett í vatnið, en að
þessu sinni var það fyllt af vatni og dregið upp úr á hvolfi.
Vatnið lak ekki úr því heldur kom upp úr líka. Umræður um af
hverju það gerðist. Að lokum var glasið fyllt af vatni og þykkur
pappi settur yfir. Þegar glasinu var snúið við hélst pappinn á
sínum stað og vatnið líka. Umræður um hvers vegna og börnin
fengu að prófa sjálf.

Vika 3: Eiginleikar vatns, massi, rúmmál. Samspil lofts og
vatns
Byrjað var á að vigta blöðru, svo var vatni hellt í hana.
Hitastigið á vatninu var mælt sem og ummál blöðrunnar með
vatninu í og blaðran vigtuð. Þá var blaðran fryst. Því næst var
stór gosflaska fyllt af vatni og hún tengd við aðra tóma með
tvöföldum tappa. Fylgst með hvað gerðist þegar flöskunum
var snúið við og mælt hvað það tók vatnið langan tíma að leka úr fullu flöskunni niður í tómu
flöskuna. Búinn var til „hvirfilbylur“ og aftur mælt hvað tók vatnið langan tíma að renna á milli
flaskanna. Að lokum fengu svo öll börnin að prófa sjálf með enn þá minni flöskum.

Vika 4: Fasaskipti, íslistaverk, hita og kæla vatn
Blaðran sem var fryst í seinustu viku var sótt og hún mæld og
vigtuð. Niðurstöðurnar bornar saman við niðurstöðurnar frá
því seinast. Ísinn var tekinn úr blöðrunni og hitastigið mælt og
þá var salti stráð yfir ísinn og fylgst með hvað gerðist. Með því
að nota dropateljara var lituðu vatni dreypt á ísinn og fylgst
með hvernig liturinn smaug inn í ísinn. Að lokum var volgt vatn
sett í glas og mælt hitastigið. Ísmola var bætt út í og fylgst með
hvernig hitastigið breyttist.
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Vika 5: Rúmmál vatns
Hópurinn var í Árdal í sulli og vatnstilraunum. Mæliglösin voru notuð til að mæla magn vatnsins,
tölurnar utan á glösunum skoðuð og rýnt í merkingu þeirra. Stóru glösin fyllt af vatni og athugað
hversu mörg minni glös er hægt að fylla með vatninu úr þeim. Tækifærið nýtt til þess að sulla og hafa
gaman saman í vatninu.

STÖÐ HEIÐU OG LÁREYJAR: Unnið var með eldfjöll sem meginþema og gerðu allir hópar sitt eldfjall.
Meðfram því verkefni voru framkvæmdar ýmsar tilraunir, til dæmis af YouTube og úr vísindabók Villa.
Vika 1: Opna smiðju og kynna tilraunir.
Horft var á myndbönd í Hljóðabjörgum af ýmis konar tilraunum, svo sem með Sprengjusveitinni,
Ævari vísindamanni og af YouTube.
Vika 2: Eldgos – tilraun úr vísindabók Villa
Krakkarnir byrjuðu á því að skoða eldfjöll og eldgos í bók og síðan gerðu þau tilraun með að búa til
eldgos. Út frá því kviknaði hugmynd um að búa til eldfjall og láta það gjósa.

Vika 3: Tilraun með vatn, matarlit og olíu og vinnan við eldfjallið hófst
Börnin fengu vatn í glæra dollu, matarlitum var blandað saman við matarolíu og þau notuðu teskeið
til að moka litnum/olíunni ofan í vatnið. Eftirvæntingin var mikil að sjá hvað gerðist, hvernig litirnir
blönduðust og af hverju olían flaut á yfirborðinu.
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Eldfjallið var mótað úr hænsnaneti og klætt með dagblöðum og matarlími. Krukka (eldgígur) var sett
ofaní eldfjallið.

Vika 4: Tilraun með vatn, raksápu og matarlit af netinu og tilraun með heitt og kalt vatn og
sykurmola og haldið áfram með eldfjallið.

Vika 5: Eldfjallið látið gjósa og tilraun með kók og mentos
Nú var eldfjallið loksins tilbúið og þá hægt að endurtaka tilraunina síðan í viku 2. Mikil spenna og
kátína fylgdi því og var það allt tekið uppá myndband.
Rúsínan í pylsuendanum var svo að fá að framkvæma tilraun sem börnin sáu í myndbandi frá
Sprengjusveitinni með kók og mentos (það er til á myndbandi).
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STÖÐ JOÖNNU OG SUNNU
Vika 1: Opna smiðju og kynna tilraunir.
Horft var á myndbönd í Hljóðabjörgum af ýmis konar tilraunum, svo sem með Sprengjusveitinni,
Ævari vísindamanni og af YouTube.
Vika 2 og 3: Mælingar og þyngd
Í fyrri vikunni voru börnin vigtuð og skráð ásamt dagsetningu og aldri. Svo var þyngd þeirra nú borin
saman við þyngd þeirra þegar þau fæddust. Í seinni vikunni var notast við mjólkurfernur til að vigta
börnin, það er talið var hversu margar eins lítra mjólkurfernur voru jafn þungar og barnið.

Vika 4: Leikið með líkamann
Farið í leikina „Nef,nef, nef, munnur“ og „Þetta er nefið á mér“.
Nef, nef, nef, munnur:
Nemendum er skipt í tvö lið sem standa andspænis hvort öðru og horfast í augu. Einn nemandi úr
öðru liðinu gengur að hinu og segir; "Nef, nef, nef, munnur." Á meðan hann segir þetta, bendir hann
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þrisvar á sitt nef en í fjórða skiptið bendir hann ekki á munninn, heldur á einhvern annan líkamshluta
t.d. auga.
Andstæðingarnir eiga alltaf að taka eftir því hvað nemandinn segir, en ekki hvað hann gerir. Þegar
hann segir "nef" eiga þeir að benda á nef sitt, en þegar hann segir "munnur" og bendir á augað, eiga
allir að benda á munn sér en alls ekki á augað. Þeir sem fylgjast ekki með og benda á rangan
líkamshluta, eru úr leik.
Nú á hitt liðið leik og segir einn nemandi úr því liði; "nef, nef, nef, munnur" við andstæðingana. Hann
má benda á hvaða líkamshluta sem er, en verður bara að segja "munnur". Leikurinn heldur áfram
þangað til allir úr öðru liðinu eru úr leik. Ef tímamörk eru á leiknum, vinnur það lið sem tapað hefur
fæstum leikmönnum.
Þetta er nefið á mér:
Nemendur vinna saman tveir og tveir og sitja eða standa hvor gegnt öðrum. Nemandi A byrjar leikinn
með því að benda með vísifingri á e-n líkamshluta sinn og nefna hann nafni annars líkamshluta,
dæmi: A bendir á annað eyrað og segir um leið „þetta er nefið á mér“. B verður nú að svara með því
að benda á þann líkamshluta sem A benti á, dæmi: B bendir á nefið á sér og segir „þetta er eyrað á
mér.“ Takist B þetta skipta þeir um hlutverk og B „spyr“ A en ruglist B í ríminu heldur A áfram að
„spyrja“.
Leikur þessi hentar einnig stærri hópum. Nemendur standa þá allir í röð eða hring nema einn sem „er
hann“. Sá sem „er hann“ nemur staðar fyrir framan einhvern hinna og reynir að rugla hann í ríminu
sbr. aðferðina hér á undan. Takist það skipta þeir um hlutverk og sá sem „ruglaðist“ "er hann“.
Leikinn má þyngja með því að nefna tvö atriði eða jafnvel þrjú í röð. Einnig má halda leiknum áfram
með því að benda á aðra hluti, t.d. í skólastofunni. Öllu er á umsnúið á sama hátt
Vika 5: Snerting
Farið var í ýmsa leiki sem reyndu á skynjun með snertingu, svo sem „Hvað er í pokanum“. Einnig
útbjó kennari „Snertikassa“, lokaðan kassa með mismunandi áferð á lokinu. Ofan í eru svo kubbar
með sömu áferðum og eiga börnin að þreifa á kubbunum og benda svo á sömu áferð á lokinu.
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Hvað er í pokanum:
Nemandinn fær poka með ýmsum hlutum. Hann setur hendi ofan í pokann og velur einn hlut til að
þreifa á án þess að horfa á hann, en teiknar svo af honum mynd. Hinir sem horfa á geta þá giskað á
hvað verið er að teikna. Hægt að skipta bekknum í nokkra hópa sem hafa samvinnu. Þá er hver hópur
með sambærilega poka. Hver og einn í hópnum teiknar einn hlut innan ákveðinna tímamarka. Fyrir
þá yngstu er möguleiki að hafa þá útfærslu að sagt sé frá því hver hluturinn er eða bent á mynd af
sambærilegum hlut.
Tveir vinna saman. Annar þreifar fyrir sér í pokanum en lýsir svo hlutnum fyrir hinum sem teiknar
mynd af hlutnum eftir lýsingunni. Þá má að sjálfsögðu ekki segja hver hluturinn er, heldur þarf að lýsa
honum. Bæði er hægt að hugsa sér að sá sem lýsir sjái ekki hvað hinn er að teikna og þá er gaman að
sjá hver útkoman verður eða að þeir sitji hlið við hlið eða að teiknað sé á töfluna og þá megi hann
leiðrétta, sér í lagi ef hlutirnir eru flóknir. Eins er möguleiki að sá sem teiknar fái að spyrja sig áfram
með formið. Um að gera að aðlaga allar aðstæður að þörfum og getu hópsins. Önnur útfærsla gæti
verið að snúa leiknum við og hafa myndir af hlutunum og síðan eigi að finna viðkomandi hlutinn í
pokanum.
Vika 6: Hlustun
Horft var á myndband og rætt um hvað heyrðist og hvernig við heyrum. Þá var farið í tvo leiki, „Ég
heyri svo vel“ og „Hver stal beininu?“
Ég heyri svo vel:
Nokkrir nemendur eru valdir og bundið fyrir augun á þeim. Hinir fela vekjaraklukku einhvers staðar í
skólastofunni. Blindingjarnir eiga að reyna að renna á tifið og finna klukkuna.
Hver stal beininu?:
Börnin setjast saman í hring og einn er valinn af stjórnanda til að koma inn í miðjuna og leika
hundinn. Hundurinn grúfir sig og teppi er sett yfir hann svo hann sjái ekki neitt. Ofan á bakið á honum
er sett bjalla. Stjórnandinn velur eitt barn úr hópnum sem á að taka bjölluna hægt og hljótt af bakinu
og setjast síðan aftur í hringinn með bjölluna fyrir aftan bak. Hinir setja einnig hendurnar fyrir aftan
bak á sama hátt.
Þegar allir eru tilbúnir er kallað Einhver hefur stolið beininu þínu, litli hundur! Þá má hundurinn koma
undan teppinu og reyna að giska á hver heldur á bjöllunni. Hann verður að koma upp að krökkunum
og gelta og þá sýna þau hendur sínar. Hundurinn fær þrjár tilraunir, eða þrjú gelt til að finna bjölluna.
Hægt er að gefa vísbendingar, til dæmis að hrista bjölluna örlítið svo hann heyri í henni.
Þegar bjallan er fundin má sá sem hélt á henni grúfa og annað barn er fengið til að leika hundinn.
Leiknum lýkur þegar allir hafa fengið að prófa hlutverk hundsins.
Vika 7: Bragð
Rætt við börnin um mismunandi bragðtegundir og hvernig við skynjum bragð á mismunandi stöðum
á tungunni. Börnin fengu öll blað með mynd af tungu og svo fengu þau fjögur mismunandi bragðefni
til að smakka á; límónusafa, salt, sykur, greipsafa. Þau áttu svo að greina bragðið, það er hvort það
væri sætt, súrt, salt eða beiskt og lita svo á viðeigandi stað á blaðinu sínu.
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Fyrsti og annar bekkur - Háubjörg
1. vika: Heitt vatn í jörðu
6. mars
Kveikja: Fara í lagnakjallarann, þreifa á heitum og
köldum rörum. Ræða um hvaðan það kemur, hvað
litirnir tákna, að gólfhiti sé í Dalskóla o.fl. tengt
hitaveiturörum. Heitt vatn kostar, þótt það sé
ódýrara á Íslandi en í útlöndum. Sundlaugar.
Ásta: Tónlist
Sirrý:Háhitasvæði. Brynja:
H1.
H3.
Goshverir.
Myndbönd og Myndir og
H2.
myndir af
myndbönd frá
Myndbönd af
eldfjöllum og
háhitasvæðum á
goshverum,
uppruna
Íslandi, umræður. umræður um
eldgosa,
Teikna Ísland á
jarðvarma.
umræður.
plastlok og lita
Mála Geysi á
Nemendum
háhitasvæði.
dagblöð sem
kennt lagið
límd hafa
Eldur auk þess
verið á
sem þeir
skjalaskápslærðu að spila
möppur.
ákveðinn
trommutakt.
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Ásta - tónlist
H2

Ásta – tónlist
H3

7. mars
SirrýHáhitasvæði
H1

Brynjagoshverir
H3

SirrýHáhitasvæði
H2

Brynjagoshverir
H1

2. vika: Hitaveita og vatnsberar
13. mars
Nemendum sögð sagan af Sæfinni með sextán
skó (sjá fylgiskjal) og öðrum vatnsberum í
Reykjavík.
Hver nemandi teiknaði mynd af húsinu sínu sem
nota á í sameiginlegt listaverk hópsins á
veggteppi. Myndin var lituð og skreytt með
ýmsum efnisbútum.
Nemendur kláruðu að mála myndina sína af
Geysi.

14. mars
Sirrý:
Brynja:
Saga heita vatnsins frá Hugtakabingó (sjá
Ingólfi Arnarsyni til
fylgiskjal). Nemendur
vorra daga. Umræður í spiluðu bingó með
kjölfarið, hvenær
ýmsum hugtökum sem
notum við heitt vatn
tengjast
og hvenær kalt vatn?
hitaveitu/heitu vatni. Í
Hugtök á borð við
kjölfarið unnu
borhola, þvottalaugar
nemendur orðasúpur
og heitavatnsstokkur
með sömu hugtökum.
útskýrð. Nemendur
gerðu tvískipta mynd,
annars vegar af sér að
nota heitt og kalt vatn.

3. vika: Tilraunir, klára Geysi og eldskúlptúr.
20. mars og 21. mars
Guðný - eldskúlptúr
Brynja
Nemendur vinna að því að
Tilraunir: Heitt leitar upp og kalt
útbúa eldskúlptúr með
niður. Tvær tilraunir framkvæmdar
umsjón myndlistarkennara.
og horft á nokkrar á youtube.

Sirrý
Klára myndir frá fyrri viku
og veggteppi.

4. vika: Tónverk hjá Ástu um „eldinn sem logar“ og trommuverk, sundlaugar og fullyrðingar um
vatn
27. mars og 28. mars
Ásta – tónlist
Brynja
Sirrý
Fullyrðingar um vatn.
Búa til sundlaugagarð á
Klippa út dropa eða ský úr A4 bláu
langan renning.
Myndbönd og myndir af
blaði og skrifa fullyrðingu á.
Klippa út manneskju og líma
eldfjöllum og uppruna
á.
eldgosa, umræður.
Nemendum kennt lagið Eldur
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auk þess sem þeir lærðu að
spila ákveðinn trommutakt.

5. vika: Þvottalaugarnar í Laugardal
3. apríl
Vettvangsferð
Farið niður í Laugardal að skoða þvottalaugarnar
og fræðast um þær.

4. apríl
Spiladagur, ótengt efni smiðjunnar.
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6. vika
10. apríl
Smiðjulok úti.
Eldskúlptúr, söngur, trommusláttur, heitar lummur og yljandi sólberjasaft með kanil. Sýning
innanhúss á verkum barnanna.

3.- 4. bekkur
Vika 1: Berglind Inga og Guðmundur voru með 3. og 4. bekk og var honum skipt í tvo hópa 2* 50 mín.
Rafmagn var kveikjan og létum við krakkana finna út og skrifa niður öll rafmagnstæki sem eru til á
þeirra heimili. Flest töldu frá 7 upp í 28 raftæki og algengt var að þau héldu að sturta og klósett væru
háð rafmagni. Út frá því spratt upp góð og gagnleg umræða. Við studdumst við bókina Komdu og
skoðaðu TÆKNINA. Guðmundur varpaði upp myndum á töfluna og þau ræddum um upphafið,
þróunina og hvernig rafmagnið varð til. Hann sýndi myndbönd af eldingum og fræddi þau um að
maðurinn væri ekki en búinn að þróa tækni til þess að nýta rafmagn frá eldingum. Berglind sagði
þeim ýmsar staðreyndir og fróðleiksmola um rafmagn og umræður fóru fram um hvernig rafmagnið
væri nýtt í nútímanum. Umræður fóru fram um rafmagnsnotkun á heimilum og hvernig fólk komst af
áður en rafmagn var leitt í hvert hús. Góðar umræður fóru fram út frá þessum pælingum og hvernig
rafmagn hefur auðveldað okkur lífið til muna.
Berglind fór aðeins nánar í stöðurafmagnið á föstudeginum og nýtti sér námsefnið Auðvitað 1. Börnin
hlustuðu á upplestur úr bókinni um stöðurafmagn þar sem komið var inn á frumefni, rafeindir og
róteindir, rafhleðslur og eldingar. Farið var vel yfir skýringarmyndir og síðan voru nokkrar tilraunir um
stöðurafmagn framkvæmdar. Ein tilraunin fól í sér að nudda blöðru upp við hárið á sér og reyna síðan
að fá blöðruna til að loða við eitthvað, t.d. loftið. Þau áttu lík að reyna að láta eins mörg blaðasnifsi og
mögulegt var að loða við blöðruna. Á meðan þau framkvæmdu tilraunirnar áttu þau að reyna að
útskýra hvaða hlutverk stöðurafmagn gegndi í tilraununum. Ætlunin var að þau tækju upp á
myndband tilraunirnar en laus myndavél fannst því miður ekki í húsinu.
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Vika 2: Hópnum skipt í 4 og Guðný tók einn hóp. Guðmundur var með glærur og fór yfir helstu hluti
sem tengjast rafmagni eins og: Rafhleðslur, róteindir, nifteindir, rafhlaðnir hlutir, rafsvið,
stöðurafmagn, rafspenna, rafstraumur, viðnám, og rafafl.
Leifa og Berglind Harpa byrjuðu að vinna með börnunum að líkani sem sýnir hvernig rafmagn er
framleitt með vatnsafli í virkjun og hvernig það er svo leitt frá virkjuninni í húsin okkar. Unnið var með
tröllaleir, málningu, tannstöngla og tvinna.
Hjá Berglind var glærusýning þar sem farið var nánar yfir róteindir og rafeindir og hvernig þær haga
sér, hvað leiðir rafmagn vel og aðeins rifjað upp hvað eldingar og stöðurafmagn væri. Í lokin var svo
stutt próf upp úr efninu með því markmiði að fá þau til að leggja vel á minnið það sem farið var yfir
og halda athygli út tímann. Allir stóðu sig með prýði á þessari stuttu könnun.
Vika 3: Hópnum skipt í 4 og Ásta tók einn hóp. Guðmundur var með glærur og fór yfir helstu hluti
sem tengjast rafmagni eins og: Straumrásir, tengingar straumrása, hliðtengd straumrás, vör, raforka á
Íslandi, segulmagn, segulkraftar, segulmagn úr rafmagni og rafseglar. Allir látnir vinna tveir og tveir
saman við að svara spurningum úr efninu og var mjög góð útkoma.
Berglind fór yfir nokkra þekkta vísindamenn og hvaða þeir lögðu á vogaskálarnar í rannsóknum,
uppgötvunum og nýtingu á rafmagni. Myndir og myndbönd sýndar af uppfinningunum og góðar
umræður sköpuðust um gagnsemi uppfinninganna.
Leifa og Berglind Harpa byrjuðu að vinna með börnunum að líkani sem sýnir hvernig rafmagn er
framleitt með vatnsafli í virkjun og hvernig það er svo leitt frá virkjuninni í húsin okkar. Unnið var með
tröllaleir, málningu, tannstöngla og tvinna.

Vika 4: Vettvangsferð, farið var í göngutúr meðfram Úlfarsá og stíflan skoðuð og enduðum við hjá
tengivirkinu norðan við Korputorg en þar dreifist allt rafmagn til notenda stórreykjavíkursvæðisins.
Töluðum um það sem tilheyrir tengivirkinu: Helsti búnaður tengivirkja eru aflspennar, aflrofar,
skilrofar, jarðblöð, mælaspennar, varnarbúnaður, launaflsbúnaður og hjálparbúnaður. Í
Landsnetskerfinu eru nú 72 tengivirki og 77 afhendingastaðir, þar af eru 19 aflstöðvar, fimm
stórnotendur og 54 afhendingastaðir til dreifiveitna.
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Seinni dagurinn fór í rannsóknarvinnu og hópnum skipt í
þrennt og unnið var á nokkrum stöðvum. Hjá Guðmundi og
Berglind voru nemendur að taka sjónvarp, kassettutæki,
vasaútvarp og hárklippu í sundur (saman aftur) og voru að
reyna að átta sig á því hvernig þessi rafmagnstæki virka.
Einnig fengu þau að tengja saman rafmagnsklær við
rafmagnssnúru og ljósastæði. Þau tengdu ýmsa víra við
batterí og reyndu að leiða rafmagn eftir vírunum í perustæði
þar sem kvikna átti á perunni. Flestum tókst ætlunarverk sitt.
Það var mikil gleði í þessari vinnu, sérstaklega þegar allt
virkaði og eins þegar öllu sló út í stofunni hjá einum hóp þar
sem rangar tengingar áttu sér stað. Þriðji hópurinn var inni hjá
Berglind Hörpu og Leifu að leika sér í tölvum í tölvuforritum
tengdu rafmagni. Notast var við Heimurinn minn inni á
nams.is þar sem ýmis fróðleikur er um rafmagn og
rafmagnsnotkun. Þau gengu líka að fikta sig áfram í forriti sem
BBC gefur út og gefur þeim tækifæri á að tengja saman
rafrásir sem eiga að mynda hringrás svo kvikni á peru í miðri
hringrásinni. Þau setja saman hringrásina og þurfa að finna út hvaða hlutir/efni leiða vel og geta búið
til órofna hringrás svo kvikni á perunni.
Vika 5 Hópnum var skipt í þrennt á fimmtudeginum og hjá Berglind gerðu börnin hugarkort yfir allt
sem þau vissu um rafmagn. Þau voru svo fróð að tíminn var ekki nægur til að skrifa allt niður né var
blaðið undir hugarkortið nógu stórt, þvílík var þekkingin.
Hjá Leifu og Berglind Hörpu fengu börnin að glíma við að reikna út notkun rafmagns í KW á sínu
heimili. Þau studdust við blað sem fengið var af Heimurinn minn og út frá sínum útreikningum var
umræða tekin um hvernig spara mætti rafmagnið.
Guðmundur fór betur yfir Tengivirki og hvað það er sem tilheyrir þeim. Einnig sýndi hann stutt
myndbönd af helstu virkjunum Íslands þ.e.a.s. Helliheiðarvirkjun og Búrfellsvirkjun.
Föstudagurinn fór undir vettvangsferð. Við fórum í Orkuvirki sem er sérhæft rafmagnsverkstæði sem
þjónustar helstu virkjanir, álver, Orkuveituna og Landsnet. Nemendur fengu að sjá allar stærðir af
tenglum, rafmagnsvírum, köplum og vel einangruð áhöld og tæki sem unnið er með. Síðast en ekki
síst fengum við að sjá rafmagn með berum augum í sérstakri spennuvél (rafmagn er ósýnilegt), brak
og brestir ásamt eldglæringum sem svipar til myndar um Frankenstein.

5.-7. bekkur
Umsjón Auður og Gunnar
Hópnum var oftast skipt í þrennt og kusum við að kynjaskipta þeim í þetta sinn. Auður og Gunnar
tóku sitt hvorn hópinn í 50 mínútur og Ásta og Guðný skiptust á að taka þriðja hópinn í
eldskúlptúrsgerð og tónlistarverkefni. Þá daga sem Ásta og Guðný tóku ekki hóp var krökkunum skipt
í tvennt eða allur hópurinn vann saman.
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Í upphafi hvers tíma kynntu Auður og
Gunnar fyrir nemendahópnum einn
vísindamann.

1.vika

6. mars
Kveikja: Krakkarnir voru búnir að fá það heimanám að lesa fyrsta kaflann í bókinni Auðvitað 3,Vísindi í
nútíð og framtíð.

Guðný : Hópur 1
(Sjá sér kafla um hlut
myndlistarkennara í
skýrslu)

Gunnar: Auður:Hópur 3
hópur 2 Í fyrsta tíma hjá Auði var eðlis- og efnafræðingurinn Marie Curie kynnt
til leiks. Að kynningu lokinni var farið í Rúmmál. Kveikjan var sú að
sögð var saga þar mælieiningar voru notaðar vitlaust. Dæmi: Sigga fór
tilraunir út í búð og keypti 2 metra af kóki og 5 kíló af mjólk. Kennari nefndi
nokkra algenga drykki til að vekja athygli nemenda á hvernig rúmmál
vökva er mælt. Lögð var áhersla á forskeytin millí, sentí og desí sem við
notum mest í daglegu tali varðandi lítra.

Kennarar fengu nýja hópa í sömu verkefni og voru unnin þann 6.mars

Guðný : Hópur 2
(Sjá sér kafla um hlut
myndlistarkennara í
skýrslu

Gunnar:
hópur 3

Guðný : Hópur 3
(Sjá sér kafla um hlut
myndlistarkennara í
skýrslu

Gunnar:
hópur 1

7. mars
Auður:Hópur 1

tilraunir
Auður:Hópur 2

Tilraunir

Vika 2
Sem fyrr voru hóparnir þrír látnir rúlla á milli kennaranna þriggja
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13. mars
Ásta : Hópur 1
Gunnar: hópur Auður:Hópur 3
Allir nemendur fóru í
2
Isaac Newton kynntur. Sýnt var smá myndband af Newton og
gegn um
sagði kennari frá helstu afrekum hans. Haldið var áfram með
trommukennslu og
rúmmál hluta en nú var lögð meiri áhersla á rúmmál vökva.
lærð voru tvö verk
Notað var yfirfallsker og kannað hvað óreglulegir hlutir ryðja
sem tengdust hita og
miklu vatni frá sér.
eldi: Eldurinn logar
var annað lagið og
hitt var trommuverk
sem þau sömdu sjálf.
Ásta : Hópur 2
Gunnar: hópur Auður:Hópur 1
Allir nemendur fóru í
3
gegn um
trommukennslu og
tilraunir
lærð voru tvö verk
sem tengdust hita og
eldi: Eldurinn logar
var annað lagið og
hitt var trommuverk
sem þau sömdu sjálf
Um 11 smöluðum við krökkunum saman og skiptum þeim í tvennt. Einn hópurinn fór til Gunnars að:
VANTAR en hinn hópurinn til Auðar. Þar var hópnum skipt upp í í 5 lið og fékk hvert lið einn poka. Í þessum
poka var að finna 10 A4 blöð, 1 blýant, 5 bréfaklemmur, límband og ósoðið egg. Þeirra verkefni var að láta
eggið falla fram af svölunum í Dalskólabyggingunni án þess að það brotnaði. Til þess að leysa verkefnið
máttu þau nota allt það sem var í pokanum. Fengu þau 15 mínútur til framkvæmda. Í lok tímans þá létu
allir eggið sitt falla og tókst 7 hópum að koma eggi sínu heilu niður en því miður brotnuðu 3 við lendingu.

Vika 3
20.mars
Nemendur notuðu tímann í að vinna í ritgerð um Nemendur notuðu tímann í að vinna í ritgerð um
vísindamann að eigin vali. Lögð var áhersla á að
vísindamann að eigin vali. Lögð var áhersla á að
þeir gerðu rétta forsíðu, hefðu inngang,
þeir gerðu rétta forsíðu, hefðu inngang,
meginmál og lokaorð.
meginmál og lokaorð.
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21.mars
Útieldun.
Nemendur fengu að kynnast hitanum í útieldun en skólinn var nýbúinn að eignast fínt útieldunarsett.
Krakkarnir steiktu lummur á kúrekapönnu og gerðu kanilsnúðavafninga yfir heitum kolum.
Vika 4
Hér eru hóparnir aftur að rúlla á milli kennara og því kennari með sama verkefnið þrisvar sinnum.

Guðný : Hópur 1

Guðný : Hópur 2

Guðný : Hópur 3

27. mars
Gunnar: Auður:Hópur 3
hópur 2 Galíleó Galílei var vísindamaður dagsins.
Kynnt var hugtakið massi, að massi hlutar sé allstaðar sá sami ef
efnismagn hans breytist ekki. Kennari kynnti fyrir nemendum
skýrslugerð og mikilvægi þess að hafa hana það nákvæma að annar
rannsóknamaður geti endurtekið tilraunina.
Nemendur fengu kennslu á skálavog og framkvæmdu tilraun með sykri
og vatni (bls 20 í Auðvitað 3) og fylltu út skýrslu.
Gunnar:
hópur 3

Auður:Hópur 1

28. mars
Gunnar: Auður:Hópur 2
hópur 1

Krakkarnir hópuðu sig saman tvö og tvö og bjuggu til krossaspurningu úr námsefninu. Spurningarnar eru
ætlaðar fyrir Smiðjulok fyrir foreldra.
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Vika 5
3.apríl
Kennsla féll niður vegna árshátíðar nemenda

4.apríl
Tókum strætisvagn í Gufunesbæ. Þar var tekið vel á móti okkur og byrjuðum daginn á ratleik.
Börnunum var skipt í 5 manna hópa og fengu þau kort af svæðinu. Þau áttu að lesa út úr kortinu
hvar vísbendingar væru að finna. Þegar allar vísbendingar höfðu fundist átti þau að raða bókstöfum
inn í setningar. Eftir ratleik var boðið upp á klifurturn, frisbí golf og frjálsan leik. Grillaðar voru pylsur
um hádegisbil og skundað heim í strætó södd og sæl.

Vika 6
10.apríl
Smiðjulok utandyra. Eldskúlptúr, söngur og trumbusláttur, heitur drykkur og sætar lummur í góðum
félagsskap. Krakkarnir útbjuggu „Ertu skarpari en skólakrakki“ spurningaleik fyrir foreldra. En það
voru krossaspurningar sem þau bjuggu til úr námsefninu sem þau höfðu lært í Smiðjunni.

Myndlist/Eldskúlptúr
Markmið nemanda:





Að kynnast listforminu eldskúlptúr – að nota eld sem listrænan miðil.
Samvinna var afar mikilvægur þáttur í verkefninu.
Að gaumgæfa frumefnið eldur, tengja við mannkynssöguna og þróun þekkingar.
Að velta upp hugmyndum um forgengileika í þessu efnishyggju/neyslu samfélagi sem við
lifum í .
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Að búa til verk athöfn sem hefur þann tilgang að vekja okkur til umhugsunar
um mátt eldsins í menningu okkar í fortíð og nútíð
Allir nemendur, frá tveggja ára aldri til 7. bekkjar í Dalskóla tóku þátt í gerð
tveggja eldskúlptúra. Nemendur fengu fræðslu um listformið eldskúlptúr –
máttur eldsins í fortíð og nútíð var ræddur. Hugkort voru unnin útfrá eldinum
og hugmyndum okkar um hann – og þær ræddar. Það sem kom útúr
hugkortavinnunni voru m.a. orðin:
Heitur, logi, reykur, fallegur, álfar, brenna, eldspýtur, loft, kol, olía, súrefni, eldskúlptúrar, hey,
eldfjall, steinar, fjall, grill, lífshættulegt, geimflaugar, súperman, róbótar, bílar, sígarettur, vond lykt,
eyðir, ljós, gráður, celsíus, bensín, olía, ljós, mengun, appelsínugulur, gulur, blár, spýtur, tré, jörð,
sólinn, kjarni jarðar, glóð, ljós, eldhús, hraun, vatn, slökkvitæki, kvikna í húsi, kerti, rafmagn,
ofn,eldingar, hrollvekja, stjörnuhrap.
Þóranna Dögg Björnsdóttir tónlista- og myndlistakona var gestakennari með 6-7. bekkjar nemendum.
Þar fór fram hugmyndavinna og skissuvinna. Einnig unnu 6.-7. bekkingar að smíði trégrindar. Því næst
unnu 5. Bekkingar grindina áfram og vöfðu svo tuskum utanum trévirkið
auk þess að gera kyndla. 2.-4. bekkur vann áfram í skúlptúrunum og
kyndlunum, einn nemandi kom færandi hendi með heypoka og það var
nýtt. Heyið var fest með járnabindingavír. 2-5 ára börnin komu í
heimsókn í smíðastofuna og rifu niður sængurföt og vöfðu tuskum
utanum trévirkið með hjálp kennara.
Guðný Rúnarsdóttir myndmennta og smíðakennari hélt utanum
verkefna- og listræna stjórn. Með eldri börnum var hugtakið sjálfbærni
rætt og spurningar settar fram jafnóðum á meðan vinnu vatt fram. Guðný
setti skúlptúrana saman um morguninn þegar smiðjuloka hátíðin gekk í
garð. Hlutarnir voru festir saman með járnabindingavír og nokkrum
nöglum. Eldfimum vökva (eða grillvökva) var sprautað á skúlptúrana 30 mín. áður en foreldrar komu
á svæðið. Tveir nemendur úr 7. Bekk voru fengnir í það ábyrgðahlutverk að bera kyndla og kveikja í
skúlptúrunum. Þetta gekk allt vel og þeir brunnu til kaldra kola.
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Tónlist
Allir árgangar komu í eitt til tvö skipti í tónlist í þessari smiðju. Þar var farið yfir eldgos, hvaðan þau
kæmu, mismunandi gerðir eldgosa, afleiðingar o.fl. Einnig lærðu allir lagið Eldur úr Þúsaldarljóði þar
sem við rýndum í textann en hann fjallar um eldgos frá upphafi til enda. Að því loknu var farið í
trommuhringi þar sem unnið var með ýmsa rytma, hlustun, tilfinningu fyrir samhljómi o.fl. Endað var
svo á trommuhring þar sem rytmarnir sem búið var að fara í voru notaðir í samhengi og búið til smá
trommuverk. Trommuverkið var flutt á smiðjulokum ásamt því sem allir sungu Eldinn úr
Þúsaldarljóðinu.

9. Smiðjulok og smiðjumat
Smiðjulok tókust sérstaklega vel. Allir foreldrar barna frá 2ja ára aldri til 13 ára komu á sama tíma á
hátíð snemma morguns. Hátíðin var hluti barnamenningarhátíðar þetta árið.
Dagskráin var hátíðleg. Kári aðstoðarskólastjóri flutti tölu, nemendur á grunnskólaaldri fluttu
trommugjörning, öll börn Dalskóla sungu lagið Eldurinn úr Þúsaldarljóðum og hápunkturinn var þegar
kveikt var í eldskúlptúr þeim sem öll börn Dalskóla höfðu komið að því að búa til.
Að loknum brunanum var hitaður mjöður yfir kolum og bakaðar lummur sem runnu ljúflega niður.
Í kjölfar útihátíðarinnar fóru foreldrar inn í skólann með börnum sínum og fengu að sjá afrakstur
vinnu undanfarinna vikna. Þannig settust foreldrar elstu barnanna á skólabekk og fóru í
spurningakeppni í anda sjónvarpskeppninnar: Ertu skarpari en skólakrakki? Foreldrar miðstigs barna
kynntust rafmagninu og foreldrar 1. og 2. bekkjarbarna lærðu með þeim um hitaveitur. Foreldrar
barna á leikskólaaldri sáu skráningar og gátu átt gott samtal við barnið sitt um upplifun og lærdóm.

Formlegt námsmat fór fram í 5.-7. bekk.
Nemendur tóku í krossapróf úr námsefninu. Sjötti og sjöundi bekkur fékk námsbók með heim og
lærði fyrir prófið en 5.bekkur fékk að hafa námsbókina með í prófið.
Einnig gerðu nemendur ritgerð um vísindamann. Nemendur fengu að skila einu sinni til kennara og fá
athugasemdir frá þeim og gátu nemendur því bætt sína ritgerð töluvert ef vilji var fyrir því.
Kennarar fóru eftir eftirfarandi matsblaði við einkunnargjöf :
Gátlisti

ritgerð í vísindasmiðju

Nafn:______________________________________________

Forsíða

Mest hægt að fá 2 stig

Inngangur-meginmál og lokaorð

Mest hægt að fá 4 stig

Málfar og uppsetning

Mest hægt að fá 4 stig
Samtals stig
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10. Samantekt og niðurlag
Að lokinni þessari smiðju hefur margt áunnist. Mismunandi var hvernig aldurshópar nálguðust efnið
og mismunandi hvaða námsefni lá undir. Aðalnámskrá leik- og grunnskóla var það leiðarljós sem
stuðst var við og allt námið markmiðabundið.

10.1 Hvað gekk vel
Börn á leikskólaaldri: Viðfangsefnið var skemmtilegt og opið – Hiti er málið í tengslum við
náttúrufræði kom vel út. Allir sammála um að þetta megi endurtaka. Einnig var mjög skemmtileg
tengingin við eldskúlptúrinn
Fyrsti og annar bekkur: Viðfangsefni smiðjunnar þótti mjög skemmtilegt og við vorum ánægðar með
verkefnin sem unnin voru. Lítið er til af námsefni sem hentar þessum aldri og því reyndi mjög á
hugmyndaauðgi okkar kennaranna.
Þriðji og fjórði bekkur: Rafmagnið er spennandi að vinna með. Börnin voru mjög áhugasöm og mikils
um vert að fá tækifæri að endurtaka þetta
Fimmti-sjöundi: Kynning á eðlisfræðinni og eðlisfræðingum féll í góðan jarðveg. Tilraunir með nýjar
græjur gengu vel. Það verður gaman að þróa þetta áfram

10.2 Hvað mátti betur fara
Börn á leikskólaaldri: við lendum of oft í því að ná ekki nógu góðum undirbúningi sérstaklega þegar
við erum að blanda deildum og starfsmönnum, en stundum vildum við geta verið lengur í hverri
smiðju.
Fyrsti og annar bekkur: Okkur þótti smiðjan helst til löng fyrir 1. og 2. bekk. Farið var yfir öll markmið
smiðjunnar á skemmri tíma en gefinn var. Í þeim tilfellum sem hópnum var tvískipt reyndist ansi erfitt
að vinna krefjandi verkefni með börnunum, betur gekk þegar skipt var í þrjá hópa.
Við áttum von á því að auðveldara yrði að fara í áhugaverðar vettvangsferðir með hópinn, en ferðin
niður í Laugardal var þó mjög vel heppnuð.
Þriðji og fjórði bekkur: Við ætluðum okkur svolítið mikið. Vorum með yfirgripsmiklar innlagnir sem
ekki er víst að hafi skilað sér nógu vel. En allt verklegt gekk vel og börnin hafa gaman að því en við
þurfum að vita nákvæmlega hvað við viljum að börnin kunni og hvað það er sem þau fá að reyna án
þess að standa skil á.
Fimmti – sjöundi bekkur: Það var helst flókið að vera með mismunandi kröfur til hópsins, því bæði er
mikið aldursbil og getubil. Sumir nemendur hafa sérstaklega mikinn áhuga á efninu og eldri börnin
hafa fengið grunnkennslu áður svo þar þurfti að byggja ofan á. Þetta var áskorun sem gekk misvel.
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11. Loka orð

Eins og komið hefur fram í skýrslu þessari að þá var þetta mikil og þverfagleg smiðja, þar sem allar
greinar fléttuðust saman og enduðu á stórri menningarhátíð. Með smiðjunni tókst okkur að búa til
heildastæðan ramma sem fékk dýpri merkingu fyrir foreldra og nemendur á lokahátíðinni.
Allir unnu með hita og þá auðvita kulda líka. Vatnið, veðrið, hitaveitur, rafmagn og eðlisfræði. Þetta
voru grunnnálganir í skólanum. Yngstu börnin með vatnið og svo koll af kolli upp eftir aldri. Og alltaf
var það HITINN sem við nálguðumst efnið út frá.
Hitinn og náttúrufræðin, hitinn og eðlisfræðin, hitinn og tónlistin, hitinn og myndlistin að ógleymdum
hitanum og matnum okkar.
Á lokahátíðinni var það hitinn og forgengileikinn. Það var sérstök upplifun að vera búin að hanna,
smíða og vefja skúlptúra til þess eins að láta þá fuðra upp. Njóta augnabliksins, horfa á
umbreytinguna og skynja hvað hitinn er mikill líf- og orkugjafi í sínum margbreytilegu myndum og
um leið að upplifa eyðingarmátt hans.
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