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Formáli 
Í Dalskóla er mikil áhersla lögð á öflugt, frjótt og lifandi skólastarf. Sköpunarkraftur og hug-

myndaauðgi 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 samfélags- og náttúrugreinar 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 
Smiðja TÖKUM FLUGIÐ er þriðja smiðja skólaársins 2014-2015. Smiðjan tengist flugi á ýmsan hátt, allt 

frá því að vera náttúrufræðismiðja sem vinnur með flug og fugla og yfir í að vera smiðja þar sem 

hugmyndaflugið er beislað.  

Í leikskólahluta skólans hefur verið unnið með flug og að komast á flug á margvíslegan máta og ber 

þar hæst búningagerð allra barnanna. 

Í grunnskólahluta skólans hafa 1. og 2. bekkingar unnið með þau dularfullu dýr sem leðurblökur eru. 

Þriðji og fjórði bekkur hafa unnið með íslenska fugla í náttúrufræðum og listum. Fimmti og sjötti 

bekkur hefur flogið suður í Evrópu í huganum og kynnt sé smáþjóðir en í vor verða smáþjóðaleikarnir 

haldnir á Íslandi og því tilvalið að tengjast þeim. Unglingadeildin er í menningartengdri smiðju en þau 

eru að vinna að árshátíðinni sinni svo leiklist og hönnun er aðalinntak þeirra vinnu. Rauður þráður 

aðalnámskrár að þessu sinni er sköpun og skapandi starf. Tilgangur þessarar skýrslu er að halda utan 

um smiðjustarfið í Dalskóla, hvaða markmið eru sett og hvernig kennsluáætlanir og verkefni mynda 

eina órofa heils nærandi náms þar sem hver einstaklingur fær tækifæri til þess að sökkva sér ofan í 

viðfangsefnið í hópi góðra vina. Hugur og hönd vinna saman og kennarar nálgast kennsluna í teymum 

og beita fjölbreyttum kennsluaðferðum. Tölvu- og upplýsingatækni er samþætt smiðjuvinnunni. 

 

 

 

1.1. Smiðjustjórar 
Í smiðjunni Stórir og Litlir heimar er hvert samvinnuteymi sem ber ábyrgð á skipulagningu, skráningu 

og framkvæmd. Hvert teymi skiptir með sér verkum. 

Hvert teymi  sér um að sinn hluti smiðjuskýrslu sé unnin jafnt og þétt frá undirbúningstímabili allt til 

loka. 

Hvert teymi ber saman ábyrgð á að safna saman gögnum:  markmiðum, leiðum, innihaldi og mati 

eftir að tímabilinu lýkur. Teymin sjá um að gera samantekt um framkvæmdina, hvað gekk vel og hvað 

má betur fara.  
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1.2. Niðurröðun starfsmanna og ábyrgðarmenn hópa 
Starfsmenn Huldudals og Dvergadals unnu saman að undirbúningi smiðjunnar. Starfmenn Trölladals 

og Álfabjargar unnu álíka verkefni og skipulögðu saman. Allir starfsmenn leikskólahluta skólans unnu 

með sambærileg verkefni og sambærilega aðferðarfræði. Í grunnskólahluta skólans unnu 1. og 2. 

bekkur saman, 3. og 4. bekkur, 5. og 6. bekkur og að endingu 7. og 8. bekkur. 

Ásta Björg tónmenntarkennari og Guðlaug Ósk umsjónarkennari  unnu að  smiðjunni með 7. og 8. 

bekk og Edda Ýr vann með 1. og 2. bekk, 3. og 4. bekk.  

1.3. Húsnæði og notkun þess 
Í smiðjunni Tökum flugið störfuðu samvinnuhóparnir að mestu í heimastofum. Fyrstu bekkingar komu 

yfir í Hlíð alla þessa smiðju og nýttu sér frístundarýmið.  

1.4. Hópaskipting og flæði hópa 
Yngstu Dalskólabörnin fædd 2012 unnu saman alla smiðjuna í 16 barna hópi. Öll önnur börn í 

leikskólahluta skólans unnu í smærri hópum að sambærilegum verkefnum. Þar sem fyrstu bekkingar 

voru yfir í Hlíð á smiðjutímum jókst húsnæði leikskólahlutans um tvær rúmgóðar stofur sem nýttust 

einkar vel. 

Fyrsta og öðrum bekk var aldursblandað í tvo hópa sem nýttu annars bekkjar stofuna og 

frístundarýmin. 

Þriðja og fjórða bekk var skipt í þrjá til fjóra hópa sem nýttu þrjár bekkjarstofur auk smíða- og 

myndmenntarstofu.  

Fimmti og sjötti bekkur vann í heimastofum. 

Sjöundi og áttundi bekkur vann í heimastofum og tónmenntarstofu. 
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2. Tökum flugið – náttúrufræði- og menningarsmiðja. 
Í aðalnámskrá leik– og grunnskóla segir: „ Listir og handverk eru svo sterklega samtvinnuð daglegu lífi 

okkar að oft á tíðum erum við ekki meðvituð um tilvist þeirra og áhrif“ Að virkja saman hug og hönd 

hefur alltaf verið mikilvægur þáttur í öllu starfi Dalskóla. Með því þroska nemendur með sér 

tilfinningu þess að taka virkan og mótandi þátt í samfélaginu. Þeir kynnast því að tjá sig myndrænt í 

handverki, hreyfingu, leik og tónum og átta sig á því að tjá má hugsanir, þekkingu og samtal á margan 

hátt. Styrkleikar nemenda liggja og á mjög breiðu sviði og viljum við í Dalskóla samtvinna list- og 

verkgreinar öðru námi. Þannig að list er kennd annars vegar listarinnar vegna en hún er líka nýtt sem 

miðill og aðferð í því sem oft er kallað bóknámsgreinar. Í yngri bekkjum grunnskólahluta skólans var 

valið að vinna með flugið í gegn um náttúrufræðina og voru markmið aðalnámskrár í náttúrufræðum 

lögð undir, kennsluaðferðirnar voru mikið leikandi léttar, með áherslu að að búa til og tjá hlutina á 

fjölbreyttan hátt. Í unglingadeild var flugið tekið á menningarlegan hátt með því að leita að þema sem 

börnin myndu vinna út frá yfir langt tímabil þar sem allar listgreinar yrðu undir, þó aðallega leiklist, 

tónlist, matreiðsla og myndlist, uppskera þeirrar vinnu yrði vegleg árshátíð þar sem nemendur elda, 

leika, syngja og dansa fyrir foreldra. 

Með þverfaglegum SMIÐJUM  tengir DALSKÓLI  námið beint við menningu og náttúru og leitast við að 

kafa djúpt í verkefni með fjölbreytilegum samvinnuaðferðum þar sem hugur og hönd eru virkjuð af 

fremsta megni. 

 

Menningartengd smiðja hefur orðið að hefð í Dalskóla. Þá er samfélags- eða náttúrufræðin tekin og 

unnið er með markmið þeirra á menningarlegan máta: hugur og hönd, leikur og gleði. 

Í nýrri aðalnámskrá er í kaflanum um náttúruvísindi talað um að nemendur verði vísindalæsir, að 

námið eigi að einkennast af lýðræðislegum vinnubrögðum og að nemendur eigi að geta kannað, 

uppgötvað, greint samspil umhverfis og samfélags.  Með því að tengja samfélag- og náttúrufræði við 

menningar- og listrænar nálganir vonum við að opna nýjar leiðir í námi og að börn finni betur hvar 

styrkleikar þeirra liggja. 

Með kennslufræði þeirri sem smiðjur í Dalskóla ganga út á er leitast við að fanga anda þess 

leitarnáms og þeirra kennsluhátta sem aðalnámskrá boðar enda eru þeir í samhljómi við sýn og 

áherslur Dalskóla um : 

Samþættingu námsgreina, hópamiðað nám,samkennslu innan og milli árganga, fjölbreyttar 

kennsluaðferðir, umhverfismennt og útikennslu, að nemendur kynnist vel nánasta umhverfi sínu og 

láti sé annt um það. 
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3. Rauðir þræðir aðalnámskrár 
 

Í Þessari smiðju  leggjum við áherslu á skapandi starf.   

Úr aðalnámskrá: handverksfólk og iðnaðarmenn, listaspírur og 

vísindamenn, ferðamálafrömuðir og fjármálaspekúlantar, 

ljósmæður, kennarar eða bændur. Allir sem nota hugann á 

krefjandi hátt við verkefni sín geta verið skapandi.  

Til þess að svo geti orðið þarf fólk að beita innsæi og ímyndun og 

taka jafnframt skref út fyrir rammann og inn á svæði þar sem 

viðteknar hugmyndir eiga kannski ekki við. 

Í dag er það þannig samkvæmt ýmsum bæði úr háskólum og 

atvinnulífi (t.d. Bob Geldof, Ken Robinson) að það er fyrst og 

fremst hvernig fólk beitir reynslu sinni og þekkingu í samfélagi með öðrum sem mestu máli skiptir um 

velgengni og hamingju. Það er ekki aðalatriðið hvað þú kannt eða hvað þú lærðir heldur hvernig þú 

kemur fram, hvernig þú vinnur með öðrum, hvernig þú hlustar og hvernig hugrekki menn hafa og 

hvert sjálfstraustið er. Skapandi áræðin hugsun er það sem talið er að veiti góðan árangur í nútíma 

tæknisamfélagi. Þessu erum við sammála og þverfagleg skapandi samvinna í smiðjum þar sem 

nemendur þjálfast í að vinna með ýmsum kennurum, ýmsum nemendum bæði eldri og yngri í 

krefjandi skapandi verkefnum.  

 

3.1. Yfirmarkmið 
Yfirmarkmið smiðjunnar TÖKUM FLUGIÐ  eru að hvert barn: 

 Vinni með hug og hönd á skapandi og upplifunarríkan 

hátt 

 Þjálfist í umræðum um þá námsþætti sem unnið er með  

 Tileinki sér ný hugtök í tengslum við námsefnið 

 Gangi út úr smiðjunni með nýja reynslu og þekkingu og 

áhuga á að vita meira 

 

3.2. Markmið aldurshópa / vinnustöðva 
Unnið er samkvæmt markmiðum aðalnámskrár grunn- og 

leikskóla og unnið í samhljómi við leiðarstef. 
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Markmið Dverga- og Huldudals 

  Að tengja saman vinnu og 

upplifanir.  

 Að hver og einn hafi hlutverk, 

áhrif á ferlið og niðurstöður 

barnanna séu fjölbreyttar. 

 Að nemendur og starfsfólk 

Dalskóla séu virkir þátttakendur í 

skapandi vinnu. 

 Að börnin komi hugmynd sinni í 

þrívíddar form. 

 Að börnin skapi sína eigin 

ævintýrapersónu og  búninga út 

frá því. 

 Að sýnileg niðurstaða smiðjunnar beri vott um þann árangur sem unnist hefur og verði 

okkur öllum til sóma og framdráttar. 

Markmið Trölladals og Álfabjarga 

 Að tengja saman vinnu og upplifanir.  

 Að hver og einn hafi hlutverk, áhrif á ferlið og niðurstöður barnanna séu fjölbreyttar. 

 Að nemendur og starfsfólk Dalskóla séu virkir þátttakendur í skapandi vinnu. 

 Að börnin komi hugmynd sinni í þrívíddar form. 

 Að börnin skapi sína eigin ævintýrapersónu og  búninga út frá því. 

 Að sýnileg niðurstaða smiðjunnar beri vott um þann árangur sem unnist hefur og verði 

okkur öllum til sóma og framdráttar. 

Markmið  1. bekkjar og 2. bekkjar 

Kynnist eina fljúgandi spendýrinu, leðurblökunni 

 kynnast og fylgjast með hegðun dýra, svo sem æxlun, félagslífi, umönnun, fari. 

 gera sér grein fyrir að dýr nærast á öðrum lífverum 

 átta sig á að lífverur þarfnast vatns, lofts, fæðu og búsvæðis til að lifa 

 geta borið saman plöntur og dýr 

 gera sér grein fyrir að afkvæmi erfa eiginleika frá foreldrum sínum 

 sýna áhuga og ábyrgð á nánasta umhverfi og velferð lífvera 

 gera sér grein fyrir að maðurinn er hluti af náttúrunni og lífsafkoma hans byggist á samspilinu 

við hana 

 hafa þjálfast í að flytja mál sitt. 

 hafa þjálfast í að hlusta og endursegja 

 hafa fengið að túlka viðfangsefni munnlega og skriflega, í leik, myndsköpun, söng, tónlist og 

með leikrænni tjáningu fyrir bekkjarfélögum, foreldrum eða öðrum 

Markmið 3. bekkjar og 4. bekkjar 

 Þekkir helstu fugla landsins 

 Þekkir mun á staðfuglum og farfuglum 

 Þekkir mismunandi tegundir fugla 
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 Þekkir einkenni mismunandi tegunda fugla og geti borið saman ólíkar fuglategundir 

 Þekki ólík búsvæði fugla 

 Getur aflað sér upplýsinga er varða náttúruna 

 Getur notað ólíkar heimildir við öflun upplýsinga 

 Getur skrifað samfelldan texta út frá hugarkorti 

 Getur unnið sjálfstætt 

 Er vandvirkur 

 Gengur vel um efni og áhöld 

Markmið 5. bekkjar 

Nemendur 

 Kynnist vel tilteknu landssvæði á 

Íslandi 

 Kynna sér atvinnuhætti þess svæðis 

 Jarðfræði þess og sögu 

 Læri að markaðssetja landsvæðið  

Markmið 6. bekkjar 

Nemendur 

 þekkja heimsálfurnar 

 þekkja helstu smáþjóðir Evrópu og staðsetningu þeirra á landakorti. 

 geta veitt öðrum upplýsingar um smáþjóðir Evrópu. 

 geta aflað sér upplýsinga af ólíkum miðlum. 

 þekkja áhrif Golfstraumsins á veðurfar Íslands. 

 þekkja mismunandi gróðurfar í Evrópu og hugtök sem tengist því. 

 þekkja stærstu ár, fjöll og vötn í Evrópu og staðsetningu þeirra. 

 þekkja helstu breytingar sem hafa orðið á landsvæðum í Evrópu. 

 þekkja til Adolfs Hitlers og áhrifa hans á seinni heimstyrjöldina.  

 þekkja hugtakið smáþjóð. 

 geta tjáð sig fyrir framan samnemendur. 

 geta komið frá sér upplýsingum á skapandi hátt. 

 geta unnið saman í hóp. 

 þekkja helstu lönd Evrópu og staðsetningu þeirra á landakorti. 

Markmið 7.-8. bekkjar 

 Að undirbúa og framkvæma árshátíð þar sem hugmyndir hópsins ná flugi 

 Að nemendur framleiði sjö mínútna stuttmyndir um ævintýri 

 Að nemendur útbúi skemmtiatriði fyrir árshátíð –  

 Leggi á borð og hanni borðskreytingar og hanni skreytingar fyrir sal og inngang 

 Velji matseðil og hanni matseðil, útbúi og eldi hluta matseðils  

 velji og skipi í hlutverk eins og þörf er á  t.d. kynnar, ljósmyndun, móttaka, innheimta  o.fl. 
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4. 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 Dvergadals 

Léreft, litir, pappír og opinn efniviður     

 

Kennsluefni og námsgögn fyrir Huldudal, Trölladal og Álfabjörg 

Léreft, litir, pappír og opinn efniviður 

 

Kennsluefni og námsgögn fyrir 1. bekk og 2. bekk 

Kveikjan var þetta myndbrot https://www.youtube.com/watch?v=T84jdO8YrYA 

Annað kennsluefni var fundið á vefnum og íslenskað. 

 

Kennsluefni og námsgögn fyrir 3. - 4. bekk 

Náttúran í nýju ljósi – Flugið. Fræðslumynd af vef Námsgagnastofnunar: 

http://www.nams.is/Namsefni/Valid-namsefni/?productid=4a769401-9262-4649-9c9c-

d0f4559d6bba#videofile 

Fuglavefurinn af vef Námsgagnastofnunar: http://www1.nams.is/fuglar/ 

Náttúran allan ársins hring, eftir Sólrúnu Harðardóttur, bls. 50-53, 58-61. 

Fuglarnir okkar, e. Stefán Aðalsteinsson og Grétar Eiríksson. 

Íslenskur fuglavísir, eftir Jóhann Óla Hilmarsson. 

Íslenskir fuglar, eftir Brian Pilkington. 

Ránfuglar, eftir Robin Kerrod. 

Ýmsar fuglabækur til að skoða myndir. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T84jdO8YrYA
http://www.nams.is/Namsefni/Valid-namsefni/?productid=4a769401-9262-4649-9c9c-d0f4559d6bba#videofile
http://www.nams.is/Namsefni/Valid-namsefni/?productid=4a769401-9262-4649-9c9c-d0f4559d6bba#videofile
http://www1.nams.is/fuglar/
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Kennsluefni og námsgögn fyrir 5. bekk 

Landafræðibækur. Komdu og skoðaðu Ísland, 

ferðaþjónustubæklinga og vefefni um jarðfræði, 

sögu, fréttir og ferðaþjónustu, Ísland veröld til að 

njóta og http://www1.nams.is/twig/ 

 

Kennsluefni og námsgögn fyrir 6. bekk 

Evrópa, eftir Hilmar Egil Sveinbjörnsson 

Landabréfabók 

Smáþjóðleikarnir: http://www.iceland2015.is/ 

Upplýsingar um smáþjóðir Evrópu: http://en.wikipedia.org/wiki/European_microstates 

Breytingar á landamærum í Evrópu síðastliðin 1000 ár: 

https://www.youtube.com/watch?v=ecpIa7erMtI 

Hvernig hægt er að læra nöfn allra landa í Evrópu með söguaðferð: 

https://www.youtube.com/watch?v=qdCu2sKhYfk 

Valin kennslumyndbönd um landa- og jarðfræði af Kvistir: http://www1.nams.is/twig/ 

Microsoft Publisher 2010 

Kennsluefni og námsgögn fyrir 7. og 8. bekk  

  

I 7. og 8. bekk horfðum við á kvikmyndir af ýmsum toga svo sem drama, hryllings, ástarsögu, 

vísindatrylli. Markmiðið með áhorfinu var að nemendur fengju tilfinningu fyrir þessum hugtökum og 

gætu skilgreint þegar kæmi að úrvinnslu verkefna. Við notuðum tölvur, internetið, kvikmyndir og 

þætti.  

Einnig lásu  nemendur sögur og ævintýri á 

ensku.  

Unnið var með skreytingar og hughrif – 

hvernig maður getur skapað augnablikið 

með skreytingum og skemmtun  

5. Orð og hugtök sem unnið er 

með 

Orð og hugtök Dvergadals 

Furðudýr, og ýmis dýraheiti ásamt frumlitum 

http://www.iceland2015.is/
http://en.wikipedia.org/wiki/European_microstates
https://www.youtube.com/watch?v=ecpIa7erMtI
https://www.youtube.com/watch?v=qdCu2sKhYfk
http://www1.nams.is/twig/
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Orð og hugtök  fyrir  Huldudal, Trölladal og Álfabjörg 

Furðudýr, og ýmis dýraheiti ásamt frumlitum, flugdýr, skriðdýr, sjávardýr, vatnadýr. 

Orð og hugtök fyrir 1. bekk og 2. bekk 

Vampírur, ávaxtaleðurblökur, skordýraleðurblökur,  bráð, heimkynni, tegund. 

Orð og hugtök  fyrir 3. og 4. bekk 

Kjörlendi, vænghaf, farfugl, staðfugl, að skipta um ham, oddaflug, laupur, hræ. 

Orð og hugtök fyrir 5. bekk 

Markaðssvæði, markaðsáætlun, söluherferð, landnotkun, náttúruvernd, sjálfbærni, verkefnastjórn. 

 

Orð og hugtök fyrir 6. bekk 

Smáþjóðir, smáþjóðleikar, gróðurfar, loftslag, golfstraumur, Fyrri- og seinni heimstyrjöldin, 

landamæri, freðmýri (túndra), háfjallagróður, barrskógur, laufskógar, gresja og makki.  

Orð og hugtök  fyrir 7. og 8 . bekk 

Orðin þeirra komu úr bíómyndaheiminum. Frægð og frami, velgengni, heiðarleiki, stjörnustælar, að 

vera merkilegur með sig.  Unnið var með hugtakið frægð og hins vegar hugtakið frami.  

 

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. 
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Dvergadalur- og Huldudalur 

Fóru í ýmsar vettvangsferðir í næsta nágrenni og söfnuðu efni til að flokka og föndra með. Einnig var 

farið í ferðir innanhúss og útsýn skoðuð úr ýmsum gluggum og furðunnar leitað. Auk þess fegnum við 

góða gesti til að lyfta andanum.  Þetta var annars vegar brúðuleikhúsið um Einar Áskel í leikstjórn 

Bernd Ogrodnik og hins vegar komu til okkar félagar úr Harmonikkufélagi Reykjavíkur 

 
 

Huldudalur, Trölladalur og Álfabjörg  

Fóru í vettvangsferðir í næsta nágrenni og söfnuðu efni til að flokka og föndra með. Auk þess fegnum 

við góða gesti til að lyfta andanum.  Þetta var annars vegar brúðuleikhúsið um Einar Áskel í leikstjórn 

Bernd Ogrodnik og hins vegar komu til okkar félagar úr Harmonikkufélagi Reykjavíkur. Í samfloti með 

smiðjunni fengu öll börn á Trölladal svo danskennslu á vegum foreldrafélagsins í 6 vikur. Svo það má 

segja að allt starf hafi verið á góðu flugi. 

 

Fyrsti og annar bekkur 

Fyrsti bekkur fór í Ábæjarsafn. Hjá okkur voru tveir franskir sjálfboðaliða og þó leðurblökur eiga ekki 

heima á Árbæjarsafninu var valið að fara í vettvangsferð þangað. 

3. og 4. bekkur 

Nemendur bjuggu til stóra fugla úr hænsnaneti, dagblöðum og gifsi sem verða til sýnis á 

Barnamenningarhátíð Reykjavíkurborgar 2015. 
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Við vorum svo heppin að faðir í hverfinu lumaði á ýmis konar fuglafótum sem hann lánaði okkur og 

vöktu mikla lukku á meðal nemenda. Eins kom einn nemandi með fuglabein til að skoða.  

Við stefnum að fuglaskoðun með vorinu. 

5 bekkur 

Þessi hópur fór á Sinfóníuhljómleikana um valkyrjur 

6. bekkur 

Þessi hópur fór á Sinfóníuhljómleikana um valkyrjur. 

Nemendur fengu aðstoð frá foreldrum við upplýsingaöflun um sína smáþjóð.  

7. og 8. bekkur 

Við ætluðum i Fablab og útbúa þar skreytingar og fleira en því miður komumst við ekki að á þeim 

tíma. En það kom ekki að sök við útfærðum skreytingar á annan hátt sem kom mjög vel út. 

Framkvæmd og framvinda - kennslulýsing. 
Hérna er almenn lýsing á framkvæmdinni bæði í leik- og grunnskólahluta skólans, hér geta elstu 

grunnskólabekkir gert grein fyrir víðtækri samþættingu námsgreina. Hér á lesandinn að fá einhverja 

tilfinningu fyrir ferðalagi barnsins og upplifun þess í gegn um smiðjuna. 

 

Dvergadalur  

 Vika 1  

Sagðar furðudýrasögur – gerð hugarkort með öllum börnunum saman, sjónum beint að því hvaða dýr 

þau vildu vera og hvaða dýr þau vildu þar af leiðandi vinna með. 

Vika 2  

Hvert barn teiknaði furðudýr og skráð var það sem börnin sögðu. 

Vika 3  

Furðudýrin  mótuð í þann efnivið sem hvert barn valdi. 

Flest börnin völdu gips, önnur leir, sum pappa. Ferilinn 

skráður 

Vika 4  

Hafist handa við að mála á léreft eftir frummynd og 

skúlptúrnum með það að markmiði að hvert barn hannaði 

og saumaði sér furðudýrabúning. 

Vika 5  

Saumaskapur og hönnun. Leikskólastarfsmenn aðstoðuðu 

börnin við hliðarsaum og axlarsaum. Leikskólastarfsmenn 

aðstoðuðu börnin við eitt og annað hvað varðar höfuðfötin, 

en barnið var alltaf að stýra ferðinni og fékk að leika frjáls 

við alla sköpun.  

Við skiptum börnunum upp í nokkra hópa:   Helmingur 

kennara vann með börnunum í skúlptúrgerð þar sem 

teikningarnar umbreyttust í þrívíð form.  Hinn hópur kennara vann með börnunum í búningagerðinni.   
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Trölladalur, Huldudalur, Álfabjörg:   

Vika 1  

Sagðar furðudýrasögur – gerð hugarkort 

með öllum börnunum saman, sjónum 

beint að því hvaða dýr þau vildu vera og 

hvaða dýr þau vildu þar af leiðandi vinna 

með. 

Vika 2  

Hvert barn teiknaði furðudýr og skráð var 

það sem börnin sögðu. 

Vika 3  

Furðudýrin  mótuð í þann efnivið sem 

hvert barn valdi. Flest börnin völdu gips, 

önnur leir, sum pappa. Ferilinn skráður 

Vika 4  

Hafist handa við að mála á léreft eftir frummynd og skúlptúrnum með það að markmiði að hvert barn 

hannaði og saumaði sér furðudýrabúning. 

Vika 5  

Saumaskapur og hönnun. Leikskólastarfsmenn aðstoðuðu börnin við hliðarsaum og axlarsaum. 

Leikskólastarfsmenn aðstoðuðu börnin við eitt og annað hvað varðar höfuðfötin, en barnið var alltaf 

að stýra ferðinni og fékk að leika frjáls við alla sköpun.  

Við skiptum börnunum upp í nokkra hópa:   Helmingur kennara vann með börnunum í skúlptúrgerð 

þar sem teikningarnar umbreyttust í þrívíð form.  Hinn hópur kennara vann með börnunum í 

búningagerðinni.   

Dæmi um skráningu: 

 Hvernig vilt þú að þitt furðudýr líti út? 

Siggi: Stór með vængi. Þrjú augu og stórann munn. Dreki með eld. Þetta er strákur og hann heitir 

bara dreki. 

Sigga: Kisa. Hún er með vængi og tvö augu og stóran munn. Þetta er stelpa og hún heitir Ardís. 

Jonna: Fiðrildi með stóran haus, tvö augu og lítinn munn. Það er með stóra vængi. Þetta er gott 

fiðrildi og það heitir Gunnar. Vængirnir eru rauðir og búkurinn grænn og hausinn gulur. 

Jón: Hundur með litla vængi. Hann er með sex augu og fimm munna en engin eyru. Hann er með tvö 

fætur. Þetta er strákahundur og hann heitir Rikki. Hann á að vera appelsínugulur með gula vængi, 

fjólublátt hár og bláar lappir. 

Gunni: Fljúgandi fugl með fimm vængi, þeir eru litlir. Hann ætlar að eignast fuglabarn. Hann er 

með tvö augu og einn munn og tvö eyru. Þetta er pabbafugl sem heitir Járnfugl því að hann spýtir 

járni. Hann er með stórt skott. Hann er með stuttan háls og er gulur með rauða vængi og rautt 

skott. Ég vil hafa grænan haus og barnið hans er blátt. 
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Dæmi um skráningu: 
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Fyrsti og annar bekkur  
38 manna hópi skipt í tvennt.  

Kveikja:  Sýnt myndband af Youtube um munaðarlausa leðurblökuunga.  

https://www.youtube.com/watch?v=T84jdO8YrYA 

Umræður um leðurblökur.  Hvað vitum við? Hvað viljum við vita meira?  

Hóparnir:  Hamborgar og kanilsnúðar:   

Hvernig kúka leðurblökur? Hvernig er kúkurinn á litinn? Hvernig þær fljúga? Hvað lifa þær lengi? Hvar 

eiga þær heima? Hvenær sofa þær? Hvernig sjá leðurblökur? Hvað borða þær? Af hverju sofa þær á 

hvolfi? Hvað eru þær með í vængjunum? Hvernig rata þær? Eru pabbarnir eins og mömmurnar? 

Hvernig fæðast þær? Hvernig komast þær inn hjá fólki?  

Við vitum að: þær eru svartar, nota vængina sem teppi, sofa á daginn, vaka á nóttunni því þær sjá í 

myrkri eins og kisur. Búa í hellum og trjám. 

 

Hóparnir: Pizzur og hamborgarar  

 Hvar eiga þær heima? Hvað borða þær? Hvernig eru þær á litinn? Hvaða tegundir eru til? Hvernig 

fæðast leðurblökur? Er tenging á milli þeirra og vampíra? Hvað drekka leðurblökur? Hvar búa þær?Af 

hverju sofa þær á hvolfi og hvenær sofa þær?  

Við vitum að : Þær búa í hellum, koma stundum til Íslands. Þær búa ekki  á Íslandi. Sofa á hvolfi. 

Rugga sér í svefn þegar þær eru litlar. Rata með nefinu  þær finna lykt og eru með augu sem sjá í 

myrkri. 

 

Vika 1 

Föstudagur 13. janúar 

Bjuggum til 4 verkefni út frá vangaveltum barnanna frá deginum áður. Börnunum var skipt upp í fjóra 

hópa og var hver hópur ca. 25 mínútur á hverjum stað. 

1. stöð: Líffræði: Ecco. Hvernig heyra leðurblökur.  Bergmálshljóð með miklu hærri tíðni en 

manna.   

2. stöð: Hvernig líta leðurblökur út? Við Bjuggum til hangandi leðurblökur úr svörtum pappa til 

að hengja upp í stofu 

3. stöð: Vistfræði. Hvar búa leðurblökur.  Í hellum, í trjám, undir brúm, á dimmum stöðum, 

stundum í húsakynnum manna.   

4. stöð:  Líkamshlutar leðurblaka:  Skarpar tennur, fingur, tær, himna milli fingra, eyru, augu, 

munnur.  

Vika 2   

Föstudagur 23. janúar 

Unnið áfram með vangaveltur barnanna. 

Hvar búa þær, mismunandi tegundir leðurblaka. Lifa leðurblökur á Íslandi? Hvað borða þær?  

Bjuggum til Leðurblökuhöfuðfat.   

https://www.youtube.com/watch?v=T84jdO8YrYA
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Vika 3 

Fim. 29. jan. 

Edda tók helminginn af börnunum í grímugerð. 

Hinn hópurinn spáði í beinagrind hjá leðurblökum. Borin saman beinagrind hjá leðurblökum, fuglum 

og mönnum. 

Einnig voru skoðuð myndbrot af fæðingum hjá leðurblökum. Fræddumst um ákveðið hátterni hjá 

leðurblökunum. Hvernig kvenkyns blökurnar hópa sig saman eftir fæðingu en pabba blökurnar eru 

hvergi sjáanlegar. 

   

Fös. 30. jan. 

Unnið áfram með vangaveltur barnanna. 

Í dag fræddumst við um skít vampíra. Hvernig hann er nýttur og hvers vegna hann glitrar.  

Smiðjan var til 11:00 þennan dag vegna 100 daga hátíðar hjá 1.bekk.  

  

Vika 4 

fim. 5. feb. 

Edda tók helminginn af börnunum í grímugerð. 

Hinn helmingurinn fór til Ástu og Auðar. 

Hjá Auði fóru þau í leikræna tjáningu. Hópnum var skipt upp í minni 

hópa og áttu þau að útbúa lítinn leikþátt um leðurblökur. 

Leikþættirnir voru eins misjafnir og þeir voru margir. Þar mátti sjá 

ávaxtaleðurblökur laumast í ávexti, leðurblökur að fæða litlar 

leðurblökur. Einnig var eitt sakamálaleikrit. Það var ávaxtaþjófur sem 

hafði rænt öllum ávöxtunum frá leðurblökunum. 

Hjá Ástu gerðu þau verkefni um hvað leðurblökur geta, hvað þær hafa 

og hvað þær eru.  

Fös. 6. feb. 

Hópnum skipt upp í 3 stöðvar þar sem börnin unnu verkefni út frá 

þeirra vangaveltum.  

1.stöð  Fróðleikur um vampíruleðurblökur. Eyðufyllingarverkefni  í 

lokin. 
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2.stöð Teiknimyndasaga um leðurblökur 

3.stöð Framsögn æfð um það sem við vorum búin að læra um leðurblökur.  Markmiðið var að æfa 

þau fyrir vídeó upptöku til að senda heim í smiðjulokum.  Nemendum var skipt í hópa tveir og tveir 

saman og átti annar að látast vera fréttamaður og spyrja hinn hvað hann vissi um leðurblökur.  Síðan 

var skipt um hlutverk.  Skráð var  hvað hver sagði og sumir rituðu niður svör sín.   

Vika 5 

Fim. 12. feb. og fös. 13. feb. 

Settar voru upp stöðvar þar sem nemendur kláruðu gömul verkefni sem ekki höfðu náðst að klára. 

Edda lét þau festa teygjur á grímur, börnin sömdu fróðleiksmola og lásu upp fyrir kennara sem tók 

það upp á I-pad.  Búin var til leðurblökubók til að halda utan um öll verkefnin og teknar myndir af 

börnunum með grímurnar sínar. 

Utan smiðjutíma 

Tekinn var einn ensku tími í að vinna með leðurblökur. Orðaforði tengdur leðurblökum kenndur. Búin 

var til lítil leðurblökubók á ensku „My Itsy Bitsy 

Bat Book.   

 

3. – 4. bekkur 

Vika 1 

Kveikja: Náttúran í nýju ljósi – Flugið. 

Fræðslumynd af vef Námsgagnastofnunar: 

http://www.nams.is/Namsefni/Valid-

namsefni/?productid=4a769401-9262-4649-

9c9c-d0f4559d6bba#videofile 

Tveir og tveir saman skráðu alla fugla sem þeir þekktu.  

Fuglarnir okkar – ljósritað hefti úr Fuglabókinni og spurningahefti. Lesið saman um hrafn og heiðlóu 

og spurningum svarað. Fuglavefurinn. Nemendur fengu að vafra um vefinn, lesa sér til um og skoða 

mismunandi fugla. 

 

Vika 2 

Unnið í fjórum hópum. 

Myndlist: Einstaklingsvinna þar sem hver og einn útbjó sinn fugl, ýmist úr pappamassa eða tré. 

Bekkjarstofur: Nemendur völdu sér fugl, lásu 

sér til um hann og gerðu hugarkort. Unnið 

áfram í fuglabók og verkefnum (lestexti og 

spurningar). 

 

Vika 3  

Unnið í fjórum hópum.  

Myndlist: Fuglar. 

http://www.nams.is/Namsefni/Valid-namsefni/?productid=4a769401-9262-4649-9c9c-d0f4559d6bba#videofile
http://www.nams.is/Namsefni/Valid-namsefni/?productid=4a769401-9262-4649-9c9c-d0f4559d6bba#videofile
http://www.nams.is/Namsefni/Valid-namsefni/?productid=4a769401-9262-4649-9c9c-d0f4559d6bba#videofile
../../3.-4.%20bekkur/smiðjur/Fuglaverkefni%20eitt.docx
../3.smiðja%20Tökum%20flugið/3_4_bekkur/Fuglar_Ritun_hugarkort.pdf
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Einkenni fugla: Bein, goggar, vænghaf, fuglaflokkun.  

Í upphafi kennslustundar voru nemendur beðnir að reyna 

að útskýra fugl fyrir þeim sem aldrei hefði séð fugl. Orðin 

sem þau notuðu til að lýsa fugli voru m.a.: Fætur, klær, 

fjaðrir, vængir, goggur, fljúga, syngja, garga, tísta, blaka.  

Frætt var um bein, að þau væru flest hol að innan. 

Fuglavefurinn og fuglabein skoðuð. Talað um þróun fugla, 

frá því að þeir voru með tennur. Nemendur teiknuðu mynd 

af holu beini með skýringatexta. 

Umræður um mismunandi gogga. Myndir skoðaðar. Nemendur völdu þrjá ólíka gogga til að teikna. 

Vænghaf. Rætt um misstórt vænghaf fugla. Lesið úr Náttúrunni allan ársins hring, bls. 59 og af 

Fuglavefnum. Nemendur mældu „vænghaf“ hvers annars, báru 

það saman við vænghaf nokkurra fugla og teiknuðu mynd með 

skýringatexta.  

Nemendur flokkuðu alla íslenska fugla eftir flokkun Fuglavefsins. 

 

Vika 4 

Unnið með oddaflug, fjaðrir og fætur. 

Rætt um oddaflug fugla, ástæður þess og verkefni unnið. 

Nemendur brutu ferningslaga blað horn í horn, lituðu framhliðina 

bláa, límdu myndir af nokkrum álftum í oddaflug þar á og skrifuðu 

skýringatexta inn í blaðið. 

Lesið um mismunandi fjaðrir, tilgang þeirra og útlit. Lesið úr 

Náttúran allan ársins hring, bls. 59-60 og af Fuglavefnum. Unnið 

með krossglímu þar sem lykilorðið var „fjaðrir“. Ein fjöður valin til 

að skrifa stuttan texta um. 

Raunverulegir fuglafætur skoðaðir af hrafni, rjúpu, önd og gæs. Rætt um útlit þeirra og notagildi. 

Nemendur teiknuðu þrjá fætur og af hvaða fugli þeir eru. 

 

Vika 5 og nokkrir dagar til viðbótar 

Hver nemandi skrifaði samfelldan texta um fuglinn sinn út frá upplýsingum af hugarkorti og teiknaði 

mynd af honum. Þá hafa allir teiknað sinn fugl, unnið hann í þrívídd í myndlist, gert hugarkort með 

upplýsingum af Fuglavef og úr bókum og skrifað samfelldan texta út frá hugarkortinu. 

Ekki tókst að ljúka öllum verkefnum í smiðjutímum, en unnið er áfram með þau í öðrum 

bekkjartímum. 
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5.bekkur  

   
 

Vika 1 

Kveikja: Myndbönd af Kvistir http://www1.nams.is/twig/ á vef námsgagnastofnunnar um 

uppbyggingu jarðar og landrekskenninguna.  Unnin verkefni í bókinni „Ísland veröld til að njóta“ sem 

tengjast uppbyggingu jarðarinnar og jarðfræði Íslands. 

 

Vika 2 

Myndbönd af „kvistir“ sem kveikjur:  a) um hringrás bergtegunda b) um jarðskjálfta og c) um eldgos.  

Unnin verkefni í bókinni „Ísland veröld til að njóta“ sem tengjast uppbyggingu jarðarinnar og þessum 

umfjöllunarefnum.  Bekknum skipt í pör sem drógu sér landshluta til að vinna með.  Pörin lesa sér til í 

bókinni „Ísland veröld til að njóta“ og útbúa kynningu á landshlutanum.  Kynningin fól í sér að teikna 

landshlutann upp og skrá inn á helstu bæi, fjöll og ár, jökla og áhugaverða staði.  Einnig átti að 

skipuleggja 2 daga ferð um landshlutann.  Að síðustu var bætt við landvættinum sem tilheyrði 

landsvæðinu. 

 

Vika 3 

Nemendur vinna að kynningu á landshluta. Kynningin fól í sér að teikna landshlutann upp og skrá inn 

á helstu bæi, fjöll og ár, jökla og áhugaverða staði.  Einnig átti að skipuleggja 2 daga ferð um 

landshlutann. 

 

Vika 4 

Nemendur vinna að kynningu á landshluta. Kynningin fól í sér að teikna landshlutann upp og skrá inn 

á helstu bæi, fjöll og ár, jökla og áhugaverða staði.  Einnig átti að skipuleggja 2 daga ferð um 

landshlutann.  Einnig var Ísland teiknað á maskínupappír í góðri stærð.  Það var litað og merkt inn á 

það helstu bæir.  Nemendur tóku myndir af hvort öðru og prentuðu út.  Hver nemandi setti mynd af 

sér á staði sem hann hafði komið til á Íslandi. 
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Vika 5 

Lokahönd lögð á kynningar.  Á smiðjulokum kynnti hvert par sinn landshluta og ferð fyrir nemendum 

og foreldrum.  Á eftir fór bekkurinn í "kahoot-könnun" um efni smiðjunnar gegn foreldrum, ásamt því 

að tengja saman hugtök á töflunni (líkt og keppt er í Útsvari) 

 

6. bekkur 

Vika 1: 

Kveikja: Tvö myndbönd, annað um breytingar á Evrópskum landamærum og nöfnum síðastliðin 100 

ár: https://www.youtube.com/watch?v=ecpIa7erMtI og hitt um hvernig hægt er að læra nöfnin á 

öllum löndum Evrópu með söguaðferðinni: https://www.youtube.com/watch?v=qdCu2sKhYfk. 

Nemendur unnu svo verkefni þar sem bókin Evrópa var til hliðsjónar. Verkefnin voru um gróðurfar og 

loftslag í Evrópu. 

Vika 2: 

Nemendur horfðu á jarð- og landafræðimyndbönd af Kvistir um loftslag og gróðurfar í Evrópu, 

loftslagsbreytingar og fleira. Eftir það unnu þau verkefni upp úr bókinni Evrópa um eyjar og skaga, ár 

vötn og höf í Evrópu. 

 

Vika 3 

Kennarinn las um Adolf Hitler og fyrri og seinni 

heimstyrjöldina og nemendur horfðu aftur á 

myndbandið um breytingar á landamærum Evrópu 

síðustu 1000 árin til að sjá betur þær breytingar 

sem urðu á landamærum á valdatímum Hitlers. 

Nemendum var skipt í hópa og hver hópur fékk 

úthlutað einni smáþjóð og hóf upplýsingaöflun um 

þá smáþjóð. Hugmyndin var að hver hópur væri 

ferðaskrifstofa sem vildi lokka til sín túrista og aðra 

til að skoða landið sitt. Það sem þurfti að koma 

fram í bæklingnum var  heiti smáþjóðar, fólksfjölda 

í landinu, tungumál þjóðarinnar, matarhefðir þjóðarinnar, upplýsingar um fallega staði, afþreyingu og 

hótel ásamt og fleiri upplýsingar að eigin vali.  

Vika 4 

Nemendur héldu áfram að vinna í bæklingnum sínum um smáþjóðirnar. 

 

Vika 5.  

Nemendur héldu áfram vinnu við bæklinginn ásamt því að útbúa stórt kort af Evrópu á 

maskínupappír og skrá inn stærstu fjöll, skaga, fjallgarða, ár og vötn. Nemendur teiknuðu fána 

smáþjóðarinnar sinnar og hengdu upp við kortið af Evrópu ásamt hnitmiðuðum upplýsingum um allar 

smáþjóðirnar. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ecpIa7erMtI
https://www.youtube.com/watch?v=qdCu2sKhYfk
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7 og 8. bekkur 

Árshátíðarsmiðja  

Smiðjan var tengd mörgum námsgreinum s.s.  

 Lífsleikni (samvinnan), dreifing verkefna og viðfangsefna 

 Tungumál – enska – unnið var með enska texta , enskar kvikmyndir, auglýsingar á ensku 

og  hugmyndir að skreytingum fundum við á enskum vefsíðum 

 Íslenska – handritsgerðin fyrir kvikmyndirnar, handrit kynna, auglýsingar og boðskort 

 Hönnun og sköpun – skreytingarnar, boðskortin, borðskreytingar, búningar ofl. 

 Samfélagsfræði – unnið var  með viðburði og samfélags tengdan viðburð Óskarinn 

sjálfan og ævintýrið um Mjallhvíti sem var staðfært af nemendum. 

 

Verkefnin voru unnin í ákveðnu ferli, jafnt 

og þétt.  Smiðjan var unnin á tímabilinu  

12 janúar til 12 mars sem var 

árshátíðardagurinn. Ferlarnir voru 1. 

Undirbúningur og val á viðfangsefni 

(drama, hryllings o.s.frv.). þá var skipti í 

hópa. Unnið að handriti og finna 

tökustaði og umhverfi myndarinnar. 

Þá tóku við upptökur og vinna við 

myndina.  

Síðan tók við undirbúningur að 

árshátíðinni sjálfri – skreytingar, dagskrá, matur og svo framvegis þetta var unnið í 

tónmenntatíma á mánudögum og smiðjutíma á fimmtudögum. 

Síðustu tvær vikurnar  fyrir árshátíð var námið helgað smiðjuvinnunni að miklu leyti. 

Byrjað var á vinnu og undirbúningi stuttmyndanna.   

Hér koma afurðir smiðjuvinnunnar  

Slóðir að myndunum. 

https://www.youtube.com/watch?v=3QE2fpLSfcU&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sS3K9rZeVwU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nXul0h0gryk 

 

Vinnuferlið: 

Við byrjuðum á því að ræða um árshátíðina, þema og 

velta fyrir okkur hvernig hægt væri að framkvæma 

hin ýmsu þemu. Úr varð að þemað Óskarinn 

(óskarsverðlaunin) varð fyrir valinu. 

Því næst var skipulagið rætt, þ.e. atriði á árshátíðinni. 

Ákveðið var að gera stuttmyndir. þemað var 

kvikmyndahátíðin. Kennarinn valdi 6 yfirefni sem 

nemendur kusu um að vinna eftir. Nemendur lásu 

úrdrætti úr ýmsum sögum á ensku. Þau kusu svo um 

https://www.youtube.com/watch?v=3QE2fpLSfcU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sS3K9rZeVwU
https://www.youtube.com/watch?v=nXul0h0gryk
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hvaða efni varð fyrir valinu. Það var sagan um 

Mjallhvíti. Hópnum var svo skipt upp í 4 hópa, eða 

fengu nemendur að velja sig sjálf í hópa. Ævintýrið 

um Mjallhvít var lagt til  sem grunnur að  

stuttmyndum og fengu nemendur að útfæra 

söguna á sinn hátt. 

 Einn hópurinn vann spennu-mynd um söguna um 

Mjallhvíti, annar drama-mynd, svo var hópur með 

gaman-mynd og annar með hryllings-mynd.  

Í framhaldi af því fórum við yfir handritagerð. Hvernig skrifar maður sögu. Upphaf, miðja, endir. 

Hvernig hugsar maður senur, samtal og ris. Um hvað er sagan, hvað gerist, hvernig verður flækja til, 

hvernig á leysa úr henni o.s.frv. Hvernig getum við látið okkar myndastíla skína í gegn.  

Því næst var farið  í handritavinnu þar sem hóparnir unnu og kennarinn gekk á milli og aðstoðaði 

þegar það þurfti. 

Þegar handritin voru tilbúin var farið yfir myndatökuefni. Hvernig vinnur maður bíómynd, sjónarhorn, 

senur, klippingu o.s.frv. 

Nemendur fengu svo frjálsar hendur við að taka 

myndirnar upp í nágrenninu og var það gert utan 

skólatíma og á skólatíma. 

Tónmenntatími og smiðjutími á fimmtudögum var 

tileinkaður  smiðjunni  og þá var komið að því að 

gera skemmtiatriði. Óskarinn var nýafstaðinn í 

Bandaríkjunum og ræddum við um það hvernig hann 

er uppbyggður.  

Við komumst að því að það er alltaf ákveðið upphafsatriði  á „Óskarnum“ o.s.frv.  Við skoðuðum 

upphafsatriði frá fyrri árum og hugsuðum hvernig við gætum gert eitthvað í þá átt. Hópnum var skipt 

upp í aðra hópa þar sem einn hópurinn gerði handrit af upphafsatriði, annar hópur vann tónlist fyrir 

matinn og fyrir  ballið um kvöldið og þriðji hópurinn vann annál þar sem farið var yfir árið í máli og 

gríni. 

Í framhaldi af því fórum við að huga að því hvað þarf að gera fyrir svona hátíð. Hvað á að vera í 

matinn, hvað kostar hann, hvað á að borga inn, hvað mikið. Hvernig á að skreyta, verðlaun, hver er 

dagskrá kvöldsins o.s.frv. Búin var til tímasett dagskrá, matseðill o.s.frv.  

Þá kom að vinnu við upphafsatriðið. Finna þurfti lög og klippa þau saman og tímasetja fyrir atriðið.  

Svo hittist allur hópurinn og æfði atriðið. Huga að búningum og skreytingum.  
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Á meðan að á ferlinu stór voru allir hópar velkomnir í tónmennt til að klippa myndina sína og var 

tónmenntakennarinn þeim til aðstoðar þar. Vikan fyrir Árshátíð var alveg helguð smiðjunni og mættu 

nemendur auk þess utan skólatíma 

 

Þegar líða fór að árshátíð fór tíminn í bæði æfingar fyrir atriðin og skreytingar. Það þurfti að búa til 

verðlaun, skreytingar á borð, loft, veggi o.s.frv. 

 

Á árshátíðardaginn voru nokkrar æfingar á sal og generalprufu. Nemendur hjálpuðust að við að setja 

upp hljóðkerfi fyrir diskótekið og að blása upp blöðrur, setja upp myndavegg, skreyta borð, ákveða 

sætaröð o.s.frv. Raða til sætis og yfirfara nafnspjöld þar sem raðað var 

til sætis. 

 

Árshátíðin gekk svo vonum framar. Allt gekk upp, tæknimál voru 

frábær, myndirnar, maturinn og stemmningin. Mikil ánægja ríkti.  

Atriði voru vel æfð, kynnar vel  undirbúnir og stuttmyndirnar slógu 

alveg í gegn. Maturinn var góðu og nóg af öllu. 

Þegar foreldrar fóru var slegið upp diskóteki  og fengu nemendur 

tækifæri til að dansa og spjalla. 

 

8. Smiðjulok og smiðjumat 
Mikilvægt er að búið sé að ákveða hvernig mat fer fram áður en smiðja hefst eða í undirbúningi 

smiðjunnar. Nemendur eiga að fá kynningu á því hvernig námsmati verði hagað í kringum smiðjuna í 

upphafi.  Þetta á sérstaklega við 3. bekk og upp úr. Á ekki við börn á leikskólaaldri. 

 

Fyrirkomulag smiðjuloka 
Í leikskólahluta skólans er öllum mæðrum stefnt á konudaginn í skólann til þess að sjá alla hina 

dásamlegu búninga, furðuverur og skráningar sem átt hafa sér stað. Í grunnskólahluta skólans er 

foreldrum ekki boðið til smiðjuloka, aðallega vegna þess að þessar vikurnar hafa verið foreldraviðtal í 

kjölfar námsviðtala og því valið að létta álag á foreldra. Hver aldurshópur metur þó smiðjuna, dregur 

saman verkefnin og fær fram samtal um námið, í einhverjum tilvikum er slíkt samtal flutt heim með 

viðtalsblöðum og matsblöðum.  
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Huldudalur, Dvergadalur, Álfabjörg og Trölladalur - smiðjulok 
  Smiðjulokin voru tvíþætt – annars vegar á öskudaginn þegar öll börn klæddust sínum 

furðubúningum og hins vegar á smiðjulokum þegar skráningar voru til sýnis, öll furðudýrin voru sýnd 

og börnin skörtuðu búningunum. Enn fremur var myndasýning.  

 

1. bekkur – 2. bekkur - smiðjulok 
Nemendur tóku með heim leðurblökubók með öllum þeim verkefnum sem þau unnu í þessari Smiðju. 

Einnig var send heim slóð inn á Vimeo síðu með upptöku af fróðleiksmolum um leðurblökur sem voru 

samdir af börnunum. 
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Þriðji og fjórði bekkur - 

smiðjulok 
Nemendur taka próf úr efni 

smiðjunnar, upp úr spurningahefti 

og vinnublöðum. Fuglarnir verða 

sýndir á Barnamenningarhátíð. 

Vinnubók verður send heim í 

vikunni eftir smiðjulok ásamt 

prófinu og mati á smiðjunni. 

Fimmti og sjötti bekkur – smiðjulok 
Nemendurnir útbjuggu kynningar fyrir hvort annað og á 

smiðjulokunum kynntu þau efnið sitt fyrir hvort öðru. Þau tóku 

einnig Kahoot könnun úr efninu. Nemendurnir fengu svo matsblað 

með sér þeim þar sem þau þurftu að meta vinnu sína og þekkingu 

eftir smiðjuna, sjálf og með foreldrum. 

Sjöundi og áttundi bekkur - smiðjulok 
Smiðjulokin okkar var uppskera verkefnisins – Árshátíðin sjálf.  Framkvæmd hennar var þannig að 

nemendur buðu foreldrum sínum og þeim kennurum og starfsfólki sem koma að kennslu í 

árganginum.   

Árshátíðin var haldin í Dalskólabyggingunni, nemendur skreyttu inngang, útbjuggu myndavegg og 

skreyttu matsalinn og útbjuggu skreytingar fyrir borðin. 
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Foreldrar  voru boðnir velkomnir með fordrykk kl. 18:30  kl. 19 var gestum boðið til sætis og búið var 

að útbúa nafnspjöld þannig að búið var að raða gestum í sæti. Hver gestur var með eftirnafn  frægrar 

persónu og fjölskyldur báru sama eftir nafn.  

  

Kynnar héldu utan um dagskrá  og skipulag skemmtiatriða.   

A matseðlinum var Nachos i forrétt, Lambalæri  og hasselbach kartöflur með  bernaisesósu og 

meðlæti í eftirrétt var  brownies og kökupinna. 

Foreldrar og gestir fóru um kl. 22 og þá var diskó sem Ásta tónmenntakennara stýrði  til kl. 23. 

Námsmat var umsögn og veittar voru viðurkenningar fyrir stuttmyndirnar á Árshátíðinni. 

9. Samantekt og niðurlag 
Að lokinni þessari smiðju hefur margt áunnist. Mismunandi var hvernig aldurshópar nálguðust  efnið 

og mismunandi hvaða námsefni lág undir. Aðalnámskrá leik- og grunnskóla var það leiðarljós sem 

stuðst var við og allt námið markmiðabundið. 
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10.1 Hvað gekk vel 
 

Leikskólahlutinn: 

Þessi smiðja fór fram úr björtustu vonum. Ferlið var vel hugsað, flæðið var gott og samstarf með 

ágætum. Börnin voru mjög áhugasöm. Þetta var mikil vinna en einstaklega skemmtilegt hve allir 

höfðu gagn og gaman af bæði börn og fullorðnir 

 

 

 

Fyrsti og annar: 

Leðurblökurnar voru spennandi viðfangsefni. Krakkarnir voru virkilega áhugasamur og skilaði áhuginn 

sér heim. Kennarar voru ánægðir með Smiðjulokin, þ.e.a.s. að senda verkefni heim og í formi 

myndbands. Hafa foreldrar lýst yfir ánægju með myndböndin. 

 

Þriðji og fjórði: 

Smiðjan höfðaði vel til nemenda og þeir unnu verkefnin af áhuga. Það var gott að fá Eddu til liðs við 

okkur, bæði myndlistarlega séð og hvað hópastærðir varðar. Við fengum góðar hugmyndir frá 

Naustaskóla að verkefnum sem nýttust okkur. Fuglavefurinn er frábær og það var gaman að nota 

hann. Töluvert var af bóklegri vinnu á móti myndlistinni og hvoru tveggja gekk vel. 

 

Fimmti: 

Það gekk vel hve afmarkað efnið var og hve markmiðin voru skýr. Þetta var landafræðikennsla með 

fjölbreyttum skapandi kennsluaðferðum. Jafningjavinna í námspörum yfir langt tímabil. Þar sem 

nemendur unnu flestir mjög vel saman varð til heilmikil samræða um landshluta, um jarðfræði og 

byggðaþróun. Öll námspörin sáu sóknarfærin í ferðaþjónustu, nýsköpun og framþróun fyrir sitt 

svæði. Hópurinn er vanur paravinnu og gaman að sjá að þau eru að verða færari í að skila góðri vinnu. 
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Sjötti: 

Kveikjan í fyrsta tíma höfðaði vel til krakkanna og fannst þeim gaman að sjá breytingarnar á 

landamærum ýmissa landa í Evrópu síðastliðin 1000 ár. Þeim fannst einnig gaman að tengja þær 

breytingar við seinni heimstyrjöldina og Adolf Hitler. Hópavinnan gekk vel og voru krakkarnir ánægðir 

með vinnu sína og afrakstur smiðjunnar. Kortið þeirra af Evrópu var flott og settu þau einnig inn 

mikilvægar upplýsingar t.d. hæsta fjallið, lengsta áin og svo framvegis. Það er mikilvægt að mínu mati 

að láta þau gera svona stórt kort til að hengja upp þar sem það gerir vinnuna þeirra mun markvissari 

og þau átta sig frekar á því hvar löndin eru og hvar hlutina er að finna sem þau eru að vinna með. 

Krakkarnir voru ánægðir með nálgunina að kynnast smáþjóðunum í Evrópu. 

 

Sjöundi og áttundi:  

Smiðjan gekk vel, að gera menningartengda árshátíðarsmiðju og taka náttúruhlutann út fyrir sviga 

kom vel út. Skapandi ferli yfir langan tíma með hápunkti í endann kom mjög vel út. Árshátíðin var hin 

glæsilegasta, börnin öll með mörg hlutverk: í undirbúningnum, í þjónustu við foreldra sína, á sviðinu 

og í frágangi. 

 

10.2 Hvað mátti betur fara 
 

Leikskólahluti: 

Það var álag að framkvæmda þessa smiðju enda mjög háleit markmið. Þegar boginn er vel spenntur 

og ofan í koma veikindi starfsmanna skapar það álag. En í þessari smiðju var ákefðin svo mikil að trúin 

færði fjöll. 

 

Fyrsti og annar:  

Kennarar eru  sammála um að tímaskortur hafi haft nokkur áhrif á undirbúning smiðjunnar. Námsmat 

kom þarna inn í sem tók allan undirbúningstímann.  Einnig settu veikindi starfsmanna strik í 

reikninginn. 

Þriðji og fjórði: 

Það hefði verið gaman að fara í vettvangsferðir og 

fuglaskoðun og e.t.v. gefst tækifæri til þess í vor. Við 

höfðum hugmyndir um að gera flugdreka og spil, sem 

ekki gafst tími til að gera. Álag var í upphafi vegna 

námsmats og námsviðtala, en þá reyndum við að hafa 

þægilega bóklega vinnu sem krafðist ekki mikilla 

útréttinga eða efnisöflunar.  

 

 

Fimmti: 

Það hefði hugsanlega verið hægt að vera með meiri 

fjölbreytni hefði sama efnið verið hugsað fyrir 5. og 6. 
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bekk. Í þessari smiðju var nánast engin blöndun á milli en það urðu kennaraskipti. Fimmti bekkjar 

kennarinn kenndi 6. bekk og öfugt. Þetta þýddi að allur undirbúningur lenti á einum og því gekk 

maður kannski ekki jafn langt og ella 

 

Sjötti: 

Það hefði verið gaman að gefa sér meiri tíma til að kynnast Evrópu en tíminn er stuttur og því 

mikilvægt að afmarka efnið.  

 

Sjöundi og áttundi 

Við vorum mjög sáttar við smiðjuverkefnin og hvernig smiðjan var unnin. Við lengdum tímann þar 

sem við fengum að hafa tvær smiðjur á sama tíma, samhliða, sem að okkar mati kom mjög vel út. Við 

skiptum verkefnum niður á milli námsgreina sem tilheyrðu hvorri smiðjunni fyrir sig. En sú smiðja 

sem keyrð var samhliða yfir 12 vikna tímabil var náttúrufræðismiðja. Það sem skipti líka máli að við 

vorum tvær að vinna að árshátíðarsmiðjunni og það munar mjög miklu bæði í utanumhaldi og eins er 

kemur að stuðningi við nemendur. Þetta er annar veturinn í röð sem árhátíðarsmiðja er keyrð fyrir 

elstu börnin okkar. Það var mjög gaman að sjá á þessu öðru ári unglingadeildar að nemendur voru 

komin með fastmótaðar 

hugmyndir um inntak og 

efnistök. Þau voru 

aðdáunarlega flink í að virkja 

alla. Þetta eru í alls 20 

nemendur og hvert og eitt 

einasta var virkt í flest öllum 

þáttum smiðjunnar. Þau tóku 

öll þátt í stórglæsilegu 

opnunaratriði, þau gerðu öll 

stuttmyndir í litlum hópum og 

þau náðu að gera þessa 

árshátíð algjörlega að sinni 

hátíð. 

10. Loka orð 
Eins og sjá má á þessari skýrslu voru mjög fjölbreyttar nálganir í þessari  smiðju. Menning, náttúran, 

skapandi nálganir og gleði í fyrirrúmi. Smiðjurnar eru ómissandi þáttur í skólastarfinu. Þær tryggja 

„pönkið“ eins og kennarinn nefndi. Þær reyna á, það er oft erfitt að sjá fyrir endann á þeim eins og 

títt gerist í skapandi vinnu. Við njótum ferðalagsins og með góðum markmiðum, frábærum 

barnahópi, styðjandi foreldrum og einmuna faglegu starfsfólki hefur okkur enn á ný tekist að skapa 

smiðju sem gefur börnunum tækifæri til náms og tjáningar. 

Lokahnykkur þessarar smiðju verður tekinn á Barnamenningarhátíð þegar leikskólahlutinn og 3. og 4. 

bekkur sýnir afrakstur sinn í Ráðhúsinu. 
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