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Í Dalskóla er mikil áhersla lögð á öflugt, frjótt og lifandi skólastarf. Sköpunarkraftur og hugmyndaauðgi nemenda er virkjað. Nemendur fá þjálfun til þess að takast á við ýmis verkefni þar sem
reynir á hæfni til þess að leysa vandamál og nota skapandi og gagnrýna hugsun. (Starfsáætlun Dalskóla)
Eins og fram kemur í starfsáætlun Dalskóla leggjum við mikla áherslu á að nemendur séu virkir og að
kennsluhættir séu fjölbreyttir. Til þess að ná þeim árangri höfum við valið þá leið að stór hluti starfs
okkar byggi á smiðjum.
Við köllum það smiðjur þegar við vinnum yfir ákveðið tímabil með eitt þematengt yfirheiti og leggjum
markmið aðalnámskrár leik- og grunnskóla til grundvallar.
Við kennum 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
Í Dalskóla hefur lífsleiknikennslu verið fyrirkomið í tengslum við vinnu með jákvæðan aga.
Einnig hefur lífsleikni jafnan verið kennd í tengslum við smiðjur með því að fást við ýmis
verkefni sem vísa beint í samfélagslega þátttöku og annað það sem gerir börn hæfari til þess
að skilja og takast á við ýmis samfélagsleg málefni og málefni sem snertir tilfinningar þeirra
og hæfni til að vera einstaklingur sem lifir til fulls.
Samfélagsfræði, lífsleikni, heimspeki og trúarbragðafræði eru námsgreinar sem skarast. Allar
hafa þær það sameiginlegt að gera nemendur hæfari til þess að skilja margbreytileika
mannlífs og samfélags.
Dalskóli hefur ekki kennt trúarbragðafræði, þó höfum við í tengslum við stórhátíðir kristinna
manna gert ýmsum þáttum kristindómsins skil en ekki með samfélags- eða heimspekilegum
áherslum og ekki höfum við heldur unnið neitt á þeim nótum með önnur trúarbrögð.
Tilgangur Dalskóla að skipuleggja smiðju þar sem trúarbragðafræði og heimspeki er lagt í
grunnin er eins og segir í aðalnámskrá að auka hæfni nemenda til þess að skilja veruleikann
sem hann hefur fæðst inn í, auka hæfni hans til að átta sig á sjálfum sér og þeirri mynd sem
hann gerir af sjálfum sér og auka hæfni sína til að skilja og virða mismunandi bakgrunn
samferðarmanna. Hann skilji hvað sameinar og er sammannelg reynsla og með þekkingu geti
hann tekið eigin afstöðu til ýmissa siðferðilegra mála.

1.1.

Niðurröðun starfsmanna og ábyrgðarmenn hópa

Álfabjörg: Vilborg,Gulla,Sunneva,Jóhanna María og Arndís.
Trölladalur: Sigríður, Joanna J, Kristín Ester og Arndís.
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Í grunnskólahluta voru ekki tilfærslur á starfsmönnum í þessari smiðju, Umsjónarkennarar sáu um
sína umsjónarhópa og í samvinnu við aldurshópa ýmist einu ári eldri eða einu ári yngri.

1.2.

Húsnæði og notkun þess

Leikskólahlutinn dreifðist um ganga og sali auk deildarstofa.
Í grunnskólahluta var allt húsnæði undir og líka frístundarými. Bíóphílíusmiðja var keyrð í 5. bekk og
dreifðist hún í myndmenntastofu, tónmenntastofu og textílstofu.

1.3.

Hópaskipting og flæði hópa

Tveir umsjónarhópar unnu saman í yngsta – og miðstigi í grunnskólahluta og var þeim yfirleitt skipt í
þrennt og stuðningsfulltrúi eða sérkennari var með einn hóp.
Leikskólahópar voru frá 4ra manna upp í 14 manna eftir verkefnum

2. AF ÁVÖXTUNUM SKULUÐ ÞÉR ÞEKKJA ÞÁ – trúarbragða- og
heimspekismiðja.
Yfirsmiðjuheitið Af ávöxtunum skuluð þér þekkja þá er úr Biblíunni og hefur sterka vísan í að við
getum þekkt hvert annað af gjörðum okkar. Með þessari trúar- og heimspekismiðju veljum við að
kynna fyrir nemendum okkar trúarbrögð meira á dýptina en við höfum gert áður. Þau fá sex vikur til
þess að vinna með þau trúarbrögð sem aldurshópnum er útdeilt.
Smiðjan verður svo endurtekin annað hvert ár þannig að þegar nemandinn hefur verið 10 ár í
skólanum hefur hann kynnst helstu trúarbrögðum heims og ætti að vera fær um ræða margar þær
hugmyndir og hugsjónir sem liggja til grundvallar mismunandi viðhorfum og lífsafstöðu fólks byggð á
trúarskoðunum.
Nemendur eru á hverjum degi alla skólagögnuna að máta gildi sín og lífsafstöðu við samferðamenn.
Börnin okkar eru þátttakendur í mikilli hnattvæðingu og þurfa að temja sér víðsýni um leið og þeir
byggja sinn eigin gildagrunn og æfa sig í að koma fram við alla sem jafningja og af skilningi.
Trúarbragðafræði er ætlað fyrst og fremst að auka skilining á ríkjandi trúarbrögðum og ólíkum
trúarhefðum með umburðarlyndi og víðsýni að leiðarljósi.
Í nánum tengslum við trúarbragðafræði er unnið á heimspeki- og siðferðilegum nótum svo rannsaka
megi siðræn gildi, efla siðvit og ræða saman um siðferðileg álitamál.
Álfabjörgin (5 ára) og fimmti bekkur tengdist þessari smiðju á annan hátt, en þau unnu í 12. vikur
með Bíóphlíu Bjarkar Guðmundsdóttur . Sjá nánar á heimasíðu skólans undir útgefið efni.
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3. Rauðir þræðir aðalnámskrár
Í Þessari smiðju leggjum við áherslu á lýðræði, mannréttindi,
jafnræði (jafnrétti) og sköpun.
Í fyrsta skipti er Dalskóli að vinna markvisst með trúarbrögð.
Trúarbragðasmiðjunni er ætlað að fræða börn um trúarbrögð en
ekki síður að vinna með siðræn gildi sem birtast í rauðum
þráðum aðalnámskrár og öllum námsgreinum.
Unglingarnir takast um hvernig ríkjandi hugmyndafræði í ýmsum
málum er samsett. Hvernig ýmsir hópar takast á í samfélaginu
um hvað sé rétt hugmyndafræði og hvað sé röng, eftir því
hvaðan er horft. Þetta tengist beint inn á lýðræðið og málfrelsi
og þeim tækifærum sem í því liggja. Miðstigið nálgast
heimspekina út frá sköpunarsögum ýmissa trúarbragða og velta fyrir sér sambandi táknmynda og
trúa. Yngra stigið í grunnskólahluta vinnur að mestu með Kristindóminn og vinnur hann á skapandi
hátt.
Leikskóladeildir vinna með sköpun í anda Bjarkar Guðmundsdóttur og örfa skynjun sína á margan
máta.
Dalskóli tekur undir með aðalnámskrá sem segir: „ Til þess að skilja menninguna og menningarsvæði
er mikilvægt að þekkja til trúarbragða. Trú og trúarlíf eru gjarnan samofin fjölskyldulífi barna og
unglinga“. Skólar verða að leggja niður fyrir sér hvernig þeir ætla að nálgast trúarbragðafræðslu með
víðsýni og mannvirðingu að leiðarljósi.
Við munum nálgast þetta með fræðslu, umræðum, skapandi verkefnum, heimsóknum með jafnræði,
lýðræði, mennréttindi og ekki síst virðingu að leiðarljósi.
Þar sem ágreiningur hefur staðið undanfarin ár um hlutverk þjóðkirkjunnar og samband hennar við
ríkið, ágreiningur hefur staðið um samskipti skóla og trúfélaga og ágreiningur hefur staðið um hvað sé
innræting, hvað sé trúarlíf og hvert sé hlutverk skólans.
Við í Dalskóla lítum á ágreining sem lærdómstækifæri. Skólinn þarf að nálgast þetta efni svo öllum
henti og það misbjóði engum. Það er gert með opinni samræðu og málefni ávörpuð af virðingu og
nemendur fá tækifæri til þess að horfa og skilja á sinn veg, skoða mál út frá margvíslegum
sjónarhornum og máta hugmyndir í samræðum. Við veljum að gera trúararbragða umfjöllum að 6
vikna smiðjuvinnu annað hvert ár.
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3.1.

Yfirmarkmið

Yfirmarkmið smiðjunnar AF ÁVÖXTUNUM SKULUÐ ÞÉR ÞEKKJA ÞÁ eru að hvert barn:







vinni með trúarbrögð á skapandi og upplifunarríkan hátt
þjálfist í umræðum um áhrif trúarbragða á menningu
tileinki sér ný hugtök í tengslum við námsefnið
þjálfist í samræðum um siðræn gildi sem endurspeglast í viðkomandi trú
gangi út úr smiðjunni með nýja reynslu og þekkingu og áhuga á að vita meira
vinni með skólasystkinum í skapandi framsetningu sem sýnir skilning á verkefnum

Leikskólabörnin vinni að skapandi náttúru- og vísindaverkefnum á fjölbreyttan skapandi hátt

3.2.

Markmið aldurshópa / vinnustöðva

Unnið er samkvæmt markmiðum aðalnámskrár grunn- og leikskóla og unnið í samhljómi við
leiðarstef.
Markmið Huldudals og Dvergadals
 Að örva snertingu og tilfinningu skynfæranna
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Markmið Trölladals
 Hverfisfuglinn, en það er samvinnuverkefni á

vegum Náttúruskóla Reykjavíkur og Reykjavík-iðandi af
lífi þar sem viðfangsefnið er fuglalíf borgarinnar.
Helstu markmið verkefnisins voru að auka vitund,
tengsl, virðingu og jákvætt gildismat leikskólabarna
um/fyrir/á náttúru í nærumhverfi sínu, að fræða
leikskólabörn um íslenska fugla sérstaklega
fuglategundir í Reykjavík, að efla útinám og setja í
samhengi við þemaverkefni, að hvetja til samstarfs
leikskóla Reykjavíkur á einfaldan hátt og að samtvinna
áherslur og viðmið ólíkra námssviða leikskólanna,
sérstaklega læsi og samskipti, sjálfbærni og vísindi, sköpun
og menningu.
Markmið Álfabjargar
Markmið smiðjunnar eru:





Vinna með líkamann í gegnum ólíka miðla (tónlist, myndlist og nútímatækni)
Að börnin þekki frumur, líffæri og viti að þrátt fyrir að við séum öll búin til úr sama efninu
séum við öll ólík ( erfðafræði, dna, frumur)
Þjálfa frumkvæði og sjálfstæði í skapandi vinnu
Að börnin þekki ólíkar taktmyndir í tónlist

Markmið 1.-2. bekkjar
Markmið smiðjunnar eru að nemendur:






þekki tvær sögur gamla testamentisins (Örkin han Nóa og
söguna um Adam og Evu) og áhrif þeirra á listamenn
vinni með helstu hátíðir kristninnar
læri um guðshúsið og munina þar (heimsæki Guðríðarkirkju)
læri um inntak gullnu reglunnar og tvöfalda kærleiksboðorsins
ræði saman og velti fyrir sér spurningum sem tengjast trú, lífsviðhorfi og breytni

Markmið 3.-4. bekkjar
Kynna fyrir nemendum
1. Að kynna nemendum líf og starf Jesús, hvers konar fólk hann lét sér annt um og hvernig hann
hjálpaði þeim sem voru hjálpar þurfi
2. Að kynna nemendum sögur úr lífi Jesús og kraftaverkum hans
Vekja athygli á því hvernig hann fór nýjar leiðir í samskiptum við fólk
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Markmið 5.bekkjar
Markmið er að nemendur




fjalli um helstu hátíðir kristininnar
fjalli um sköpunarsögur helstu trúarbragða heims
vinni í anda bíóphlíu Bjarkar Guðmundsdóttur þar sem vísinda- og hughyggja tengjast saman
með skapandi nálgun

Sjá nánar skýrslu um Bíóphlíu á heimasíðu skólans undir skýrslur og útgefið efni.

Markmið 6. og 7. bekkjar
Markmið er að nemendur







þekki helstu hátíðir í kristinni trú.
kannist við kirkjuárið í kristinni trú.
kynnist algengustu trúarbrögðunum, m.a. kristinni trú, íslamstrú, búddatrú, norrænni
goðafræði, hindúatrú og gyðingdómur
geti unnið verkefni í hóp
Vinni með sköpunarsögur trúarbragðanna á skapandi hátt
Kynnist forritinu Stop-motion pro.
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Markmið 8. -9. bekkjar
Markmið er að nemendur




kynni sér trúarbrögð og kynni þau fyrir samnemendum
vinni með rökræður til þess að kynna sér margar hliðar á viðkvæmum álitaefnum
þjálfist í framsögn og ræðumennsku

4. Kennsluefni – námsgögn
Hér koma aðföng, kennsluefni, kveikjur , ítarefni, vefsíður.
Kennsluefni og námsgögn Huldudals og Dvergadals
-opinn efniviður af margvíslegri tegund til að örva skynjun
Kennsluefni og námsgögn fyrir Trölladal
-Fuglavefur; http://www1.nams.is/fuglar/
-Fuglabækur,
-Fuglakíkir og greiningalyklar,
-Fuglaspil og fuglaminnisleikir.

Kennsluefni og
Álfabjörg
-Ýmiskonar
Youtube sem sýndu

námsgögn fyrir
myndbönd á
hljóð
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hjarta,tauga,heila,maga.
-Hollow lag Bjarkar Guðmundsdóttur.
-Biophilia kennsluefnið.
-Ýmiskonar myndir af frumum og frumugerðum.
-Ýmiskonar myndir og myndbönd af mannslíkamanum t.d blóðrás,beinagrind,taugakerfi og líffærum.
Kennsluefni og námsgögn fyrir 1.-2. bekk
Kristin fræði, Regnboginn. Námsgagnastofnun 2001.
Vefsíður – Pinterest.com, efnisveita kirkjunnar,
Myndband: Kata gamla (um einelti). Námsgagnastofnun.
Fyrstu jólin. Mál og menning 1996.
Barna Biblían. Bókaútgáfan Tindur 1995.

Kennsluefni og námsgögn fyrir 3 - 4. bekk
Kristin fræði fyrir grunnskóla
myndin: Josef, King og Dreams

Kennsluefni og námsgögn fyrir 5. bekk
Sköpunarsögur helstu trúarbragða heims

Kennsluefni og námsgögn fyrir 6. og 7.bekk
Nýtt var efni úr bókunum: Kristin trú, íslamstrú, búddatrú, norrænni goðafræði, hindúatrú og
gyðingdómur frá Námsgagnastofnun. Auk þess var efni af youtube og Vísindavefnum notað.
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Kennsluefni fyrir 8. bekk og 9. bekk

5. 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 Dverga- og Huldudals
Snerting, húð, ilmur,lykt, fnykur, óþefur, fallegt, mjúkt, hart, gaddar, stingur osfrv
Orð og hugtök fyrir Trölladal
Hverfisfugl, stél, goggur, farfuglar, búsvæði, fuglanöfn, hreiður, umgengni ofl.

Orð og hugtök fyrir Álfabjörg
Frumur, Vírus, blóðrás,beinagrind,taugar,taugakerfi,líffæri ofl
Orð og hugtök fyrir 1.-2. bekk
Trúarbrögð, kristin trú, traust, þakklæti, helgirit, Biblían,
Orð og hugtök fyrir 3. - 4. bekk
Orð og hugtök fyrir 6.- 7. bekk
Trú, trúarbrögð, spámaður, helgirit, biblían, gamla- og nýja testamentið, þrenningarhátíð, kirkjuár,
trúarhátíðir, fasta, langafasta, trúfélög.
Orð og hugtök fyrir 8. -9.bekk
Flóttamannavandi, hælisleitiendur, kvótaflóttamaður, bókstafstrú, kredda, fordómar, hryðjuverk,
hörmung, sjálfæbærni, mannúð ofl.
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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.
Huldudalur
Útikennslustundir fóru fram í nágrenni skólans.
Trölladalur
Útikennslustundir fóru fram við bakka Úlfarsár og í móanum í kring. Farið var í fuglaskoðunarferðir
upp að tóftum og Dalskólahringinn.

Álfabjörg
Katrín líffræðingur kom í heimsókn og
ræddi við börnin um starfsemi
líkamans og frumur og vírusa.

1.-2. bekkur
Þann 8. apríl var farið í vettvangsferð í Guðríðarkirkju, sem er
sóknarkirkja Úlfarsárdals og Grafarholts. Organisti og prestur
Guðríðarkirkju tóku á móti hópnum. Við lögðum af stað kl. 10:05
frá Dalskóla og komum heim aftur um hálf tólf. Börnin fengu að sjá
kirkjuna, organistinn spilaði verk sem túlkuðu gleði og sorg,
presturinn sagði frá og sýndi ýmislegt sem tengist kristinni trú og
helgisiðum henni tengdri.
3. og 4. bekkur
Farið var í vettvangsferði í Guðríðarkirkju.
5.- bekkur
Bíóphlíuverkefnið kallaði á margar vettvangsferðir og margir
listamenn komu í skólann. Þar má nefna Curver, Benna Hemm
hemm, kennara í vísindum frá Háskóla Íslands. Farið var á söfn, í bíó og á tónleika.
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6. og 7. bekkur
Í þessari smiðju var hvorki farið í vettvangsferðir né kom einhver í heimsókn til okkar.
8.bekkur og 9. bekkur
Í þessari smiðju var hvorki farið í vettvangsferð né að einhver kom í heimsókn sem tengdist beint
smiðjunni.

8. Framkvæmd og framvinda - kennslulýsing.
Hérna er almenn lýsing á framkvæmdinni, 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.
Huldudalur og Dvergadalur:
Alla þessa smiðju var unnið með skynfæri. tvær vikur í senn voru helgaðar hverju skynfæranna.
Þannig var unnið með augað og sjónina í tvær vikur, unnið með heyrn, unnið með lyktarskyn og unnið
með bragðskyn og unnið meðsnertiskyn.
Settar voru upp sjónræn áreiti með litum í glugga og á veggi, sett voru upp hljóð og
hlustunarverkefni, sett voru upp snerti verkefni af margvíslegum toga og bragð verkefni. Börnin settu
litarefni og bragðefni í vatn og frystu, sem þau síðan fylgdust með bráðna þau snertu, horfðu,
brögðuð, urða kalt og léku sér með ískubbana.

Trölladalur:
Vika 1 Kynna verkefnið um HVERFISFULGINN
fyrir börnunum. Börnunum var sýnt glæru
sýning og gerðum hugarkort um hvaða fugla
við þekkjum og hvað fuglar eru í umhverfinu
okkar.
Vika 2. Börnin gerðu sjónauka/ kíki til að taka
með í gönguferð. Rætt um fugla, hvernig þeir
eru og hvað einkennir fugla. Börnin voru með
það alvega á hreinu. Það sem einkennir fugla
er að þeir fljúga. Skoðaðar myndir af fuglum
og farið með heiti þeirra.
Vika 3. Pabbi hans Arnars Loga kom með
fætur af fuglum sem hann hafði veidd. Fætur
voru bornar saman og skoðað hvernig misunandi þær eru. Farið var í skemmtilega fuglaleiki og bækur
skoðaðar.
Vika 4. Hverfisfuglinn var valinn lýðræðislega, reyndar eftir umræður um fugla í umhverfinu.
Teiknaðar voru mynd af fuglinum, gerð var skráning um teikningarnar.
Vika 5. Byrja á sameiginlegum skúlptúr af hverfisfuglinum í myndlist. Spilað fuglaspil, sungið og leikið.
Við héldum áfram með að vinna með Hverfisfuglinn í næstu smiðju.
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Álfabjörg
Í þessari smiðju héldum við áfram að vinna í verkefninu Biophilia ásamt 5 bekk grunnskólans og
nokkura barna í 4 bekk í frístund. Við unnum tvö stór verkefni sem við sýndum svo á Biophiliu
sýningunni í Ráðhúsinu. Annars vegar unnum við með hljóð, gerðum hlustunarpípur og hjörtu sem
voru hljóðfæri og hins vegar einn risastóran líkama sem börnin settu beinagrind,taugakerfi, blóðrás
ofl inn í.

Hjartsláttur
Í þessu verkefni unnum við með hljóð og líkamann. Við
völdum okkur lagið Hollow af Biophiliu plötunni hennar
Bjarkar Guðmundsdóttur til að vinna með.
Lagið fjallar um frumur og DNA.
Við byrjuðum á því skoða lagið og leika okkur í appinu sem
fylgdi því. Síðan fórum við að spá í hvaða hljóð kæmu frá
líkamanum okkar.
Við fórum að grúska og fundum á allskonar líkamshljóð á
youtube t.d hjartslátt,garnagaul, hljóð frá taugum, hljóð frá
heila ofl sem við hlustuðum á í tölvunni.
Næsta skref var svo að reyna að hlusta hvort annað og
athuga hvort að myndum heyra sjálf þessi hljóð sem við höfðum heyrt í tölvunni. Ákveðið var því að
gera hlustunarpípu. Hlut sem myndi aðstoða okkur við að heyra þessi hljóð.

Hlustunarpípa
Við fundum okkur pappahólk,blöðru,stút af gosflösku og einangrunarlímband og hvert og eitt barn
gerði sína hlustunarpípu sem þau skreyttu síðan með litlum myndum sem þau teiknuðu,klipptu út og
límdu á pípuna sína.
Þegar hlustunarpípan var tilbúin þá var hún prófuð.
Kennari: Hvað er þetta?
Mikael Máni: Hlustunarpípa til að hlusta á
ragettuna í líkamanum inn í hjartanu.
Mikael Máni prófar hlustunarpípuna sína með því
að setja annan endann á pípunni við bringuna á
öðru barni og svo eyrað sitt við hinn endann.
Kennari: Hvað heyrist?
Mikael Máni: Ég heyrði búmm búmm, búmm

búmm í hjartanu. Því að þá er ragettan að
springa í hjartanu til að dæla blóðinu úr
hjartanu í líkamanum.
Þegar hlustunarpípan var tilbúin þá héldum við áfram með að vinna með hjartað og taktinn frá
hjartanu. Ákveðið var að gera lítil hjörtu. Hjörtu sem hægt væri að spila á.
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Hjörtu
Hvert barn fékk blöðru sem það blés upp og þakti svo með dagblöðum og veggfóðurs lími. Hjartað var
málað og síðan voru æðar teiknaðar á það.

Patrekur Þór:
Hjartað dælir blóðir og lætur mann vera til.
Hjörtun voru svo notuð sem ásláttarhljóðfæri til að búa til takt.
Notuð voru tréprik til ásláttar.
Leikið var með hjartsláttinn og hjörtun og tekið upp á vídeó hljómfallið og takturinn. Einnig voru
notuð önnur ásláttarhljóðfæri til að búa til hjartslátt.
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Líkaminn
Við héldum áfram á Álfabjörgum að vinna með Hollow
lagið eftir Björk í þessu verkefni og skoðuðum allskonar
frumur,frumuveggi,hjartað og hjartsláttinn. Næsta skref
var svo að gera heilan líkama. Líkama sem væri úr allskonar
frumum og frumuveggjum.
Byrjað var á að fá einn nemenda til að leggjast á gólfið á
brúnan pappír og strikaðar voru útlínurnar hans. Því næst
var hann klipptur út og gerður í tvítriti. Líkamarnir tveir
voru síðan límdir á hvítan pappír (svo hægt væri að skoða
bæði fram- og bakhlið á líkamanum.)
Fyrsta verk var að setja beinagrindina inn í líkamann.
Börnin teiknuðu beinin á hvítan pappír sem þau klipptu út og límdu
inn í líkamann.
Þegar beinagrindin var komin þá var hafist handa við að setja
taugakerfið og heilann í líkamann. Börnin völdu greinar til að nota
fyrir taugar og ull fyrir heila.
DÆMI UM SKRÁNINGAR:
Patrik Óliver: Heilinn er mismunandi á litinn.
Kennari: Hvernig er heilinn á litinn?
Patrik Óliver: gulur
Grettir Þór: Nei hvítur
Hafrún Mía: Og rauður
Patrik Óliver: Og eitthvað ljósbleikur.
Það var vandasamt verk að láta taugarnar ná yfir í alla líkamshluta.
Patrik Óliver: Sjáðu þetta þarf að vera sonna og svo kemur önnur og
tekur við og svo alveg hingað niður. (sýnir kennaranum með því að
raða greinum eftir allri hryggjarsúlunni og niður að mjaðmagrind.)
Þegar því var lokið var hafist handa við að gera blóðrásina og hjartað.

Patrek Stormur: Það verður að koma blóð í heilann svo við getum
hugsið.
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Börnin ákváðu að setja tvær stórar æðar í miðjuna við hrygginn og svo minni út frá þeim.
Tómas Helgi: Þetta er svona með engu súrefni
(bendir á bláa bandið)og þetta er með súrefni
(bendir á rauða bandið.)
Rebekka Ósk: Og þetta er aðalæðin (bendir á stóru
rauðu æðina við hrygginn.)
Patrekur Þór: En við verðum líka að hafa litlu því
annars getum við ekki labbað.
Þegar blóðrásin var komin þá var komið að því sem
allir biðu eftir en það var að gera líffærin. Þau bjuggu til
lungu,lifur,maga,þarma og pissublöðru. Mest spennandi var þó að
gera matinn sem fór ofan í maga.
Edward: Hér er pítsa. Hún er á leiðinni.(setur pítsuna sína á
vélindað.)
Rebekka Ósk tók að sér að gera þarmana
Rebekka Ósk: Maturinn kemur svo hérna svona sikk sakk og svo
fer hann úr honum.

Þegar öll líffærin voru komin þá lokuðum við líkamanum með því að setja rifbeinin yfir allt saman.
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1 - 2. bekkur
Vika 1.
Fyrri dagur:
Biblían – helgirit kristinnar trúar.
Börnin fengu að kynnast helgiriti kristinnar trúar, Biblíunni, og skoðuðu tvö ólík eintök af henni um
leið og þau fengu að þreifa á þunnum, gylltum blaðsíðum hennar. Þau lærðu að Biblían skiptist í
Gamla testamentið og Nýja testamentið, að orðið Biblía merkir bækur og að það eru 66 rit í Bibliunni.
Börnin bjuggu til fallega forsíðu af Biblíu á svörtum pappír og skreyttu með björtum litum. Þau fengu
rauðan þráð og festu á blað. Síðan skrifuðu þau á blaðið lítinn texta sem er kallaður „litla Biblían“
vegna þess að hann dregur saman í stuttan texta um hvað Biblían fjallar (rauði þráðurinn í Biblíunni).
Við ræddum líka um gullnu regluna sem dregur saman í stutta setningu siðaboðskapinn í Biblíunni: Að
koma fram við aðra eins og við viljum að aðrir komi fram við okkur.
Nói og flóðið
Í upphafi var þeim sýnd mynd af örk. Örfáir gátu sér til um að þetta væri örkin hans Nóa.
Lesin var sagan um Nóa og syndaflóðið. Umræður um hvaða dýr tók hann með sér. Veljum okkur dýr ,
tvö og tvö saman (karl og kvendýr )og þau teiknuðu það upp á blað og seinna meir munu þau leira
það.
Í lok tímans var farið í leikinn Örkin hans Nóa. Þá eru stólar settir í hring og annað "dýrið“ fer fram og
bindur fyrir augun á sér. Hitt „dýrið“ kemur sér fyrir fyrir aftan stólinn. Sá sem stendur fyrir aftan
stólinn á nú að reyna að ná félaga sínum til sín með því að herma eftir því dýri sem þau fengu í sinn
hlut.
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Adam og Eva
Við gerðum veggspjald og skrifuðum fyrst hvað við vitum um Adam og Evu, því næst hvað við viljum
vita. Kennari las söguna um Adam og Evu fyrir nemendur og að því búnu gerðum við
teiknimyndasögu, þar sem teiknaðar voru myndir og settur skýringartexti undir. Síðan var þetta
heftað saman við rauða forsíðu, sem nemendur útbjuggu.
Seinni dagur:
Á seinni degi vikunnar tókum við sama efni og daginn áður með þriðja hópinn og síðan leiruðum við
dýr í örkina hans Nóa. Börnin völdu sér dýr, tveir og tveir saman og teiknuðu dýrið upp áður en þau
mótuðu það í leir.
Vika 2.
Í þessari viku var ákveðið að taka fyrir þrjár frásagnir úr Nýja testamentinu sem allar gefa tilefni til
umræðu og fræðslu um líf og starf Jesú Krists.
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Jesús og fæðing hans – stærsta hátíð kristinnar trúar.
Hvenær voru fyrstu jólin? Umræður. Lesin var bókin fyrstu jólin eftir G.Adams og A.Leplar. Ákveðið
var að útbúa leikþátt um fyrstu jólin. Sá hópur sem átti að útfæra þann leikþátt skrifaði niður öll
hlutverkin og þau röðuðu sér niður á verkin. Allt gert lýðræðislega og passað upp á að allir væru
sáttir. Í lok tímans var byrjað að búa til fjárhúsið sem Jesú fæddist í. (Klipp og lím verkefni)

Frásögn af tollheimtumanninum Sakkeusi (efni – einelti, að skilja út undan).
Gyða tók söguna um Sakkeus (bls. 71-72 í Kristin fræði - Regnboginn). Sakkeus var óvinsæll og
óheiðarlegur tollheimtumaður, lítill vexti sem tók meira fé en honum bar af almenningi í Jeríkó. Hann
hafði áhuga á að kynnast Jesú en komst ekki að honum vegna þess að hann var lítill vexti og fólk hélt
honum frá. Þá vatt hann sér upp í tré til að sjá betur og Jesús gekk að honum, kallaði hann niður úr
trénu og bað um að fá að heimsækja hann. Síðan kynnumst við breytingunni sem varð á Sakkeusi við
það að kynnast Jesú. Sagan gefur tilefni til að ræða um einelti, að skilja útundan, að það er í lagi að
gera mistök, hve gott er að læra af mistökunum og verða betri maður.
Í tengslum við söguna skoðuðum við https://www.youtube.com/watch?v=R59GTcEnR2U, og
myndband um einelti sem Námsgagnastofnun hefur aðgengilegt á vef sínum og heitir Kata gamla.
Myndbandið er nokkurra ára, en krökkunum fannst gaman að horfa á það.
Við unnum líka tvö verkefni af pinterest.com um Sakkeus.
Rósa las söguna „Hvar eru hinir níu“, um holdsveika menn sem leita aðstoðar Jesú. Við ræddum um
hugtakið þakklæti og reyndum að finna nærtæk dæmi um þakklæti. Einn hópurinn byrjaði að
undirbúa leikþátt út frá sögunni og var dregið um hlutverk. Hver og einn skrifaði lítin þakklætisvott á
miða, sem við svo æfðum okkur í að lesa upp fyrir hina. Þetta verður síðan lesið upp í lok sýningu á
leikþættinum á smiðjulokunum.
Á föstudeginum máluðum við leir-dýrin sem börnin höfðu unnið vikunni áður.
Vika 3.
Það vantaði einn kennara og því var brugðið á það ráða að skipta nemendahópnum upp í fjóra hópa.
Auður og Gyða tóku sitthvorn hópinn í fræðslu á meðan tveir hópar fóru í Úlfabyggð og síðan var
skipt.
Á fimmtudeginum fræddumst við um Pálmasunnudaginn og Skírdag. Heyrðum söguna af Jesú og
sýndum glærur sem við fengum frá Sunnudagaskóla kirkjunnar ásamt glærum frá Skólavefnum.
Á föstudeginum fræddumst við um Föstudaginn langa og Páskadag.
Lituðum mynd.
Vika 4.
Gyða: Pétur fiskimaður – traust
Auður: Á fimmtudeginum byrjuðu hóparnir að útbúa örkina úr pappakössum og pappamassa. Á
föstudeginum máluðu þau örkina ásamt stórum Regnboga.
Vika 5.
Æfðum leikritin – fyrir smiðjulok
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Vettvangsferð á föstudeginum í Guðríðarkirkju.
Vika 6
Æfðum leikritin fyrir smiðjulokin – og héldum áfram með ókláruð
verkefni um fæðingu Jesú og fiskimennina.
Á föstudeginum voru smiðjulok (sjá síðar).
3. og 4. bekkur

Vika 1
Eftir innlögn Hildar skólastjóra var kveikjunni haldið áfram í
bekknum. Búið var að stilla upp helstu trúarritum heims og sýnt á
heimskorti hvar trúarbrögðin eru ástunduð. öllum skipt í hópa og hver hópur kynnti sér eina sögu af
Jesú og útbjuggu leikþátt um söguna sem þau fluttu fyrir hina hópana, í léttum leik.

Vika 2
Áfram unnið með leikritin, farið í búningagerð og handritavinnslu, og undirbúið að taka leikritin upp á
spjaldtölvur. Á meðan kennarar sinna hverjum hópi í leikritagerðinni eru í gangi ýmis verkefni sem
tengjast trúarbrögðum. lagðiur fram léttir lestextar, ritunarverkefni, bókargerð osfrv.

Vika 3
Áfram unnið með leikritin. Jafnframt unnu nemendur litlar bænabækur með faðirvorinu og þekktum
gömlum barnaversum.
Vika 4
Áfram unnið með leikritin. jafnframt unnið með helstu daga dymbilvikunnar.

Vika 5
Leikritin tekin upp. Unnið með söguna um Jósef úr Gamla textamentinu. Farið var í heimsókn í
Guðríðarkirkju.
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Vika 6
Lokahönd lögð á smiðjuna, veggspjöld kláruð, verk hengd upp og lokaæfingar .

5. – bekkur

Vika 1
Trúarbragðaþáttur smiðjunnar var lagður til hliðar framan af þar sem börnin voru í bóóphlíusmiðju í
anda menntaverkefnis Bjarkar Guðmundsdóttir. Þó var að auki lagt upp með að vinna með
sköpunarsögur ýmissa trúarbragða.

Vika 2
Bíóphlíuvika – Ræktuð voru bakteríusýni – gerður skúlptúr í tengslum við líkamann og geiminn sem
verður sett inn í hologram. Auk þess var unnið tónlistarverk
Vika 3
Kynntar nokkrar sköpunarsögur og ákveðið að vinna leikverk í tengslum við þær og stefna á að taka
þær upp. Miklar umræður um tilgang þess að í meira og minna öllum trúarbrögðum sé farið til
upphafsins og gerðar sköpunarsögur.
Vika 4
Farið í sjóferð og lífríki sjávar skoðað með sjávarlíffræðingi. Einnig var farið á listasýningu/leikrit í
Tjarnarbíó: Trashedy Performing Group með sýningu með hárbeittum húmor.
Vika 5
Unnið með orð sem hafa fengið neikvæða merkingu og nýtt þannig og velt fyrir sér fordómum sem
felast í merkingarbreytingum og notkun orðanna: brjálaur, fatlaður, geðveikur,negri hommi, lessa
osfrv.
og að auki var verið að ljúka við bíóphlíuverkin, þó ýmis frágangur sé eftir.
Vika 6
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Sköpunarsögrunar klipptar til sýningar á smiðjulokum.
6.-7. bekkur
Vika 1

Við byrjuðum á kristna trú fyrir páska en eftir páska kynnumst við öðrum trúarbrögðum. Við
hófum smiðjuna á því að safna samana hvaða vitneskju nemendur hafa á kristinni trú og
öðrum trúarbrögðum. Síðan skoðuðum við kirkjuárið þar sem nemendur fengu að spreyta sig
á því að setja saman kirkjuhringinn með öllum helstu dögunum og hvenær hver hátíð er. Það
reyndist þrautinni þyngri en nemendurnir stóðu sig samt vel og lá mesta þekkingin þeirra í
tveimur hátíðum kristinnar trúar, jól og páska.
Einnig var farið yfir páskana og jólin, fæðingu og dauða Jesús, ýmist með upplestri,
sóknarskrift eða umræðum.

Vika 2

Nemendum var skipt í tvo hópa og fóru til Sigurborgar og Gunnars sem fóru yfir nýja og
gamla testamentið með þeim. Einnig var farið í muninn á sögum í gamla og nýja
testamentinu og um hvað þær fjalla. Í framhaldinu skiptu nemendur sér í smærri hópa til
þess að vinna með eina sögu úr annað hvort gamla eða nýja testamentinu og flytja fyrir hina
hópana.
Vika 3
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Nemendur æfðu og sýndu síðan sýndu nemendur hvort öðru afrakstur hópavinnu þar sem unnið var
með sögur úr gamla og nýja testamentinu.
Vika 4
Nemendur fengu kynningu á öðrum trúarbrögðum en kristinni trú og unnu síðan áfram í hópum að
því að kynna „sína trú“ á plaggati um trúna sína og einnig með stuttmynd / stop-motion á
spámanni/mönnum trúarinnar.
Vika 5
Nemendur unnu áfram í hópum að kynningu á „sínum trúarbrögðum“ .
Vika 6
Nemendur unnu áfram í hópum á kynningu á „sínum trúarbrögðum“ fyrri daginn og kynntu síðan fyrir
hvort öðru sín trúarbrögð í kjölfarið var farið í lauflétta spurningakeppni/könnun í kahoot á efni og
umfjöllun kynninganna.

8. og 9.bekkur
Mikið var unnið með ýmis álita og ágreiningsefni í íslensku þjóðfélagi. Nemendum var skipt í
rökræðuhópa þar sem menn áttu að vera með og á móti mótttöku flóttamanna.
Að þessum kappræðum loknum var slíkt hið sama gert hvað varðar hryðjuverk og hópar sem áttu að
sýna fram á að þau væru réttlætanleg. Að tilgangur gæti helgað meðalið.
Samfara þessu kynntu nemendapör sér tiltekin trúarbrögð og kynntu þau.
Mikið var verið að vinna með fordóma og reynt að lesa okkar eigið samfélag nær og fjær hvað varðar
fordóma. Reynt að finna dæmi úr lífi nemenda þar sem þau sáu að viðkynning, fræðsla, reynsla ,
upplýsing og þekking væri mikilvæg til þess að stækka sjóndeildarhringinn og minnka fordóma.

9. Smiðjulok og smiðjumat
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Fyrirkomulag smiðjuloka
Huldudalur og Dvergadalur
Foreldrar litu við í lok dags og sáu verkefnin um skynfærin. Þetta var lágstemmt þar sem ákveðið var
að vera með vegleg smiðjulok tveggja smiðja við skólalok í vor.

Trölladalur
Smiðjulokin okkar var opið hús 10. júní þar sem við buðum í vöfflur og kaffi. Börnin sungu fyrir
foreldra í sumarlegum fuglabol sem börnin máluðu sjálf á. Hildur skólastjóri spilaði undir sönginn og í
lokin sungu foreldrarnir með. Sýning af verkum og myndasýning.
Sameiginlega listaverkið okkar var á sýningu niður í Ráðhúsi á Stóra Leikskóladaginn.

Álfabjörgin
Smiðjulokin okkar voru Biophilía sýningin niðri í Ráðhúsi sem var 2-5 júní. Þar gátu börnin farið með
foreldrum sýnum og skoðað sýninguna í ró og næði .
Þar sýndu börnin innsetningu en búið var að hengja allar hlustunarpípurnar og hjörtun upp í loftið
ásamt 10 stórum A3 myndum af nokkrum börnum vera að hlusta hvort annað með
hlustunarpípunum. Viðtal var svo við nokkur börn í sjónvarpi um hlustunarpípurnar.
Líkaminn var líka til sýnis með beinagrind, blóðráðs og öllu tilheyrandi. Með honum fylgdi lítið
myndband sem sýndi ferlið þ.e sýndi hvernig líkaminn varð til og hugmyndir barnana á meðan þau
voru að búa hann til.
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Fyrsti og annar bekkur – smiðjulok
Smiðjulok voru haldin föstudaginn 15. apríl í Dalskólabyggingunni. Börnin voru búin að æfa þrjú leikrit
upp úr frásögnum í Biblíunni og sýndu þau fyrir hvert annað og fyrir 5 ára börnin. Fyrst sýndi myrruhópurinn leikrit um fæðingu Jesú og jólin. Gullhópurinn sýndi leikrit um frásöguna af Sakkeusi, en
hann var óvinsæll tollheimtumaður sem sneri við blaðinu og valdi að vera heiðarlegur eftir að hafa
komist í kynni við Jesú. Reykelsishópurinn bjó til leikþátt út frá sögunni um Jesú og líkþráu mennina
tíu sem Jesús læknaði, en einn sneri við til að þakka fyrir sig.
Síðan lásu börnin upp sínar eigin þakkir og þökkuðu meðal annars fyrir foreldra og fjölskyldu, lífið,
tómstundir sínar og margt fleira. Leikritin voru tekin upp og eru til vistuð á sameign undir smiðjum.

Á smiðjulokunum var til sýnis örkin hans Nóa sem
búin var til í smiðjunni. Í örkinni voru tvö dýr hverri
tegund sem börnin bjuggu til úr leir og máluðu.
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Þriðji og fjórði bekkur – smiðjulok
Foreldrar mættu 15. apríl og horfðu á vídeólistaverk um sögurnar af Jesú. Einnig voru til sýnis
veggspjöld, bænabækur og þakkarbækur auk ýmissa trúarrita og tilvitnana.

Fimmti bekkur – smiðjulok

Smiðjulok í 5. bekk áttu sér stað að loknu skólaári og þá í Ráðhúsi Reykjavíkur.

Sjötti og sjöundi bekkur – smiðjulok
Foreldrum var boðið í skólann þar sem hver hópur kynnti plaggat um mismunandi og „sín trúarbrögð“
og sýndar voru stuttmyndir nemenda um spámann/menn sinnar trúar.
Áttundi og níundi bekkur – smiðjulok
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Smiðjulok í unglingadeild tengdust handraðaviðtölum. Nemendur unnu rafrænar kynningar á
verkefnum vetrarins og buðu foreldrum sínum til samtals um nám vetrarins. Drógu saman allar
smiðjur vetrarins og þau verkefni sem þeim fannst markverðast að taka samtal um.

10.

Samantekt og niðurlag

10.1 Hvað gekk vel
Álfabjörg:
Það sem gekk vel í Biophiliu verkefninu var að við gátum kafað djúpt niður í viðfangsefnið því að við
fengum lengri tíma en áður til að vinna verkefnið. Eins þá fannst okkur gaman að blanda tónlist og
myndlist saman í þessu verkefni.
Grunnskólahlutinn:
Það gekk vel að vinna þetta efni, mjög auðvelt að vinna það á skapandi hátt, mjög auðvelt að vera
með samræður þar sem gildi og lífssýn koma við sögu. Einnig er til mikið efni bæði í bókum og á neti.

10.2 Hvað mátti betur fara
Álfabjörg:
Okkur fannst endarlokin þ.e sýningin vera frekar stutt miðað við þetta veigamikla verkefni (aðeins 4
dagar). Sýningin hefði mátt vera mun lengur og á betri stað. En okkur fannst ráðhúsið ekki alveg
henta fyrir þessa sýningu.
Grunnskólahlutinn:
Þar sem tveir aldurshópar (5.-7, bekkur) unnu sköpunarsögur þarf að endurskoða það að tveimur
árum liðinum svo yngri hópurinn (5. bekkur) geri ekki sama hlutinn aftur
Við vorum að keyra þetta í fyrsta skipti og varð vinnan mikið kristinfræðitengd í yngri hópum og
náðum að gera þokkalega röklega uppbyggingu sem þó mætti fínpússa næst.






fyrsti og annar með gamlatestamentis sögur
þriðji og fjórði með dæmisögur
fimmti með sköpunarsögu og heimspeki
sjötti og sjöundi með sköpunarsögur og kynningar á helstu trúarbrögðum
áttundi og níundi með kynningar á helstu trúarbrögðum og rökræður um álitamál á
heimspekilegum nótum auk þess að vinna með fordóma
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Næst munum við örugglega festa þetta betur og setja upp meiri sýningu og fá til okkar ýmsa presta,
preláta, gúrúa og svo framvegis. Gaman væri að setja upp pallborð og fá undirbúnar spurningar til
trúarleiðtoganna.
Einnig væri gaman að setja upp rökræður á milli nemenda með foreldra sem áhorfendur

11.

Loka orð

Þessi smiðja rann ljúft. Efnið allt mjög aðgengilegt. Við óttuðumst aðeins í byrjun að foreldrar gætu
efast um fagmennsku okkar hvað varðar hlutleysi, en ekki bar á neinu slíku síður en svo. Markmið
allra trúarbragða er öðrum þræði að gera heiminn betri, gera hann andlega nærandi og styrkja góð
gildi. Auðvitað má ná þessum markmiðum mjög vel með trúleysi og voru allir þessi þættir ræddir, þó
sérlega meðal eldri barnanna.
Það verður gaman að takast á við þetta efni á ný eftir tvö ár, beturm bæta það og verða öruggari í að
skila innihaldsríkri smiðju sem eykur víðsýni nemenda okkar.

Smiðjumenningin hefur náð að festa sig í sessi. Kennarar eru orðnir færir í að samþætta
smiðjumarkmiðin við allar námsgreinar. Að fá gesti, bæði fræðimenn og listamenn er orðin
sjálfsagður þáttur í Dalskólalífinu og starfsmenn eru einkar iðnir og útsjónarsamir við að bjóða
börnum upp á upplifunarríkt nám utan skólaveggja.
Það sem þó alltaf háir svona miklu verki er að skipulag og undirbúningur er unnin á hlaupum vegna
mikilla anna við að koma skólanum af stað á hverju hausti. En eina ferðina enn hafa starfsmenn lyft
grettistaki eins og þessi skýrsla ber með sér.
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