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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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Ísland áður fyrr – undirbúningur og yfirmarkmið
Ísland áður fyrr er fjórða smiðja vetrarins 2012-2013. Það var ljóst frá því snemma vetrar að fjórða
smiðja vetrarins yrði smiðja sem yrði unnin út frá samfélagsfræðinni. Samfélagsfræði er sú námsgrein
eða námssvið sem fjallar um samfélög og menningu á upplýsandi og gagnrýninn hátt. Þær eiga sér
grundsvöll í þeirri skyldu hvers samfélags að fræða nemendur um gildi eins og jafnrétti, lýðræði,
umhyggju og virðingu og þýðingu þessara gilda fyrir farsælt líf.
Í nýrri aðalnámskrá er lögð áhersla á hæfni nemenda til að skilja veruleikann, umhverfið, söguna og
menninguna sem hann hefur fæðst inn í og byggist á þeirri reynslu sem hann hefur orðið fyrir.
Samfélagsgreinar eiga að efla þessa hæfni með því að víkka út og dýpka reynsluheim barnsins.
Í samfélagsfræði vinna fyrstu bekkir í grunnskóla meðal annars að verkefnum sem snúast um forna
búskapar- og lifnaðarhætti, jafnframt er lögð áhersla á það í samfélagsfræðinni að þjálfa hæfni
nemenda til að mynda og þróa tengsl sína við aðra og þjálfa börn í að virkri þátttöku í félagsheimi
sínum.
Elstu börnunum á grunnskólaaldri er ætlað að lesa eina fornsögu á ári og ákveðið var að sú saga yrði
gerð að þungamiðju í einni smiðju. Með því yrði unnið þverfaglega með samfélagsfræði og
bókmenntarfinn. Í þessu ljósi var ákveðið að vinna með Ísland áður fyrr á öllum skólastigum og yrðu
markmið mótuð út frá námskrám mismunandi aldursstiga.
Jafnframt var ákveðið að útikennslusmiðja að vori þ.e. fimmta smiðja vetrarins myndi tengjast
átthagafræðinni með áherslu á minjar, örnefni og lífið í Úlfarsárdal. Þannig myndu þessar tvær
smiðjur tengjast og kennarar myndu leitast við að tengja námið saman svo nemendur (sérstaklega
hin eldri) áttuðu sig á samhengi námsins við umhverfi sitt. (Sjá heftið um 5 smiðju: Landið sem lifir)
Þegar ljóst var hvert innihald smiðjunnar yrði og búið var að skipta nemendum og kennurum í
smiðjuhópa og yfirmarkmið væru ljós settust kennara og hópstjórar niður kynntu sér undirliggjandi
námsefni, viðuðu að sér fróðleik, settu fram námsmarkmiðin og völdu kennsluaðferðirnar. Einnig var
strax hugað að því með hvaða hætti það á að ganga út úr smiðjunni, hvað verður lagt fram fyrir
foreldra og hvaða leiðsagnarmat börnin eiga að fá.

Yfirmarkmið Ísland áður fyrr eru að hvert barn:





kynnist íslensku samfélagi áður fyrr með því að fást við fjölbreytileg verkefni
þjálfist í að miðla þekkingu sinni og uppgötvunum með því að tjá sig við kennara og
skólasystkin
gangi út úr smiðjunni með áhuga og löngun á að vita meira um íslenskt samfélag
nýti hæfni sýna og þekkingu á námsefninu til þess að taka þátt í samræðum og
rökræðum miðað við aldur og þroska

Okkur í Dalskóla er það mikilvægt að skilja eftir tilfinningu fyrir dásemdum ævintýrsins og
uppgötvana. Nám í gegn um fjölbreyttar leitandi og skapandi aðferðir gerir nemendur
næmari á gleðina sem felst í því að geta meira í dag en í gær á öllum sviðum.
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Tímarammi og hópaskiptingar
Smiðjuvinna í Dalskóla fer fram á fimmtudögum og föstudögum frá klukkan 10:00 – 12:00
Smiðjuvinnan er oft ígrunduð með umsjónarkennurum í eldri barnanna og smiðjuvinnan í
leikskólahluta skólans getur að auki farið fram á ýmsum öðrum tímum.
Nemendum var skipt á eftirfarandi hátt:
1.
2.
3.
4.
5.

hópur – 2ja og 3ja ára börn unnu í föstum hópum með hópstjórum
hópur – 3ja, 4ra og 5 ára börnin unnu í föstum hópum með hópstjórum
hópur – börn í 1. bekk unnu sér
hópur – 2. og 3. bekkur unnu saman
hópur – 4.-6. Bekkur unnu saman

Hverjum hópi var skipt í smærri hópa (nema 1. bekkingum). Börn á leikskólaaldri unnu í sama
hópnum allan tíma með sama hópstjóranum, verkefni hópanna voru svipuð en sköruðust eftir áhuga
barnahópsins og styrkleikum og áhugasviðum hópstjóranna. Fjórða hópi var skipt í tvennt og á
meðan annar hópurinn var í tónlistarleikhúsi var hinn í kennslu og vinnu um gamla tímann og svo
skiptust þau á um viðfangsefni á hverjum degi sem smiðjan varði. Í 5 hópi var nemendum skipt upp í
smærri hópa til þess að nálgast námsefnið betur en sömu markmið í gangi í hverjum hópi.
Kennurum var skipt á eftirfarandi hátt:
1. hópur – Arndís og Sara með hluta hópsins og Þuríður og Birgitta með hinn hlutann til
aðstoðar voru Kristín, Joanna J, Hrafnhildur og Ingvar
2. hópur- Vilborg og Finna, Joanna G og Sunna, Berglind og Heiða og Gulla ásamt Berglindi
Söru og Hjördísi
3. hópur – Sigríður, Sólveig, Tinna
4. hópur – Elfa Lilja, Gummi, María, Edda Ýr, Siggi
5. hópur – Gunnar, Auður, Ragga

Á slóðum Egils Skallagrímssonar í Borgarnesi.
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Smiðjumarkmið
Hópur 1: 2ja og 3ja ára - þessi hópur vann sín markmið í 12 vikur sem spannaði tvær smiðjur

Álfahýbýli skreytt
Markmið smiðjunnar eru að börnin:
•






rannsaka fornleifar og beinagrindur.
auka skapandi hugsunarhátt með því að vinna með allskonar endurnýtanlegan „rusl“ efnivið.
auka orðaforða barnanna: Fornleifar, Fornleifafræðingur, rústir, minjar ofl.
þjálfa samspil augna og handa.
efla fínhreyfingar með ýmiskonar verkefnum
efla grófhreyfingar.

2 Hópur: 3ja- 5ára - þessi hópur vann sín markmið í 12 vikur sem spannaði tvær smiðjur

Gamaldags þvottavél
Markmið smiðjunnar eru að börnin:






kynnist gamla tímanum og hvernig fólkið lifði í gamla daga (fyrir um 100 árum)
fræðist um hvernig börn lærðu af fullorðnum
sjái og reyni hvernig ull verður að þræði
fræðist um fatnað og handverk í gamla daga
læri um skófatnað og skógerð til forna
7






fái að leika með og læra um leikefni langömmu og langafa
kynnist matargerð til forna t.d. smjörgerð
kynnist byggingu húsa og bæja
læri um víkinga

Hópur 3: 1. bekkur – sex vikna vinna

Smjörgerð
Markmið smiðjunnar eru að nemendur:




kynnist leik barna, húsakosti, matargerð, leikjum og fatnaði fólks á Íslandi á 18. og 19.
öld.
fái að upplifa söguna í gegnum áþreifanlega hluti, svo sem byggingar, minnismerki og
gamla muni.
kynnist algengum tímahugtökum eins og fyrir langalöngu, í gamla daga og einu sinni.

Hópur 4: 2. og 3. bekkur – sex vikna vinna

Markmið smiðjunnar eru að nemendur:
•
•

Beri saman húsagerð, klæðaburð, heimilislíf, menntun og lífshætti þá og nú
Vinni verkefni sem dýpkar skilning á samfélagi því sem var á Íslandi fyrir 200 árum
8

•
•
•
•
•
•

Taki þátt í tónlistarleikhúsi með því að flétta inn í gamalt ævintýri tilvísanir í nútímann
Skoði styttur bæjarins og fornar hetjur, velti fyrir sér fyrir hvað verða menn svo frægir að
gerðar eru af þeim styttur og velji sér hetju til að búa til styttu af.
þekki til gamalgróinna atvinnuvega landsmanna
auki orðaforða sinn á ýmsum gömlum hugtökum. (ljóri, baðstofa, kvöldvaka)
fái þjálfun í að setja sig inn í aðstæður fólks áður fyrr, ekki síst jafnaldra sinna,
viðurkenni að menningararfur Íslendinga er ekki aðeins dauðir munir á söfnum heldur felst
mikilvægur hluti hans í siðum og venjum, verklagi og vinnubrögðum.,

Hópur 5: 4.-6. bekkur – sex vikna vinna

Egilssaga numin
Markmið smiðjunnar eru að nemendur:

•
•
•
•

kynnist Eglu sem einni af Íslendingasögunum með því að lesa hana og ræða út frá
ýmsum sjónarhornum
kynnist þeim tíðaranda sem ríkti á Íslandi á landnámsöld
þjálfist í skipuleggja hugsun sína með því að útbúa hugakort og endur-segja/-rita
texta með eigin orðum
auki orðaforða sinn og færni í framsögn

Leiðir að markmiðum
Smiðjuupphafið var fimmtudaginn 28. febrúar en þá hittu hóparnir kennarana sína og verðandi
samferðarmenn í gegn um smiðjuna.
Allir kennarar á öllum stigum hófu vinnuna á að safna saman þeirri vitneskju sem viðkomandi
barnahópur hafði um gamla tíma, gerðu hugtakakort og veltu upp með börnunum því sem
framundan væri.
Það er ljóst að öllum börnum sama á hvaða aldri þau eru finnst fyrirbærið í gamla daga í mikilli móðu
og jafnvel stendur sumum stuggur af einhverju svo óræðu og óþekktu.
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Verðandi Eglulesendum sem áttu eftir að kynna sér samfélagið á Sögu- og Sturlungaöld í gegn um
Egils-sögu fannst erfitt að taka til sín og staðsetja sig svo langt í burtu í tíma.
Annars og þriðjubekkingum þótti erfitt að sjá fyrir sér birtuna af einum lýsisljóra á baðstofuloftinu og
gátu ekki annað en ímyndað sér að það hljóti að hafa verið hundleiðinlegt að vera barn í gamla daga,
hanga í myrkri í marga mánuði kannski upp í rúmi af því fötin voru blaut eftir útiveruna af því að
börnin áttu kannski ekkert til skiptanna.
Fimm ára börnunum fannst ótrúlegt að sjá fyrir sér að engar væru búðirnar og maður þyrfti að búa
allt til sjálfur.
Kennararnir veltu fyrir sér hvernig hægt væri að lýsa upp á jákvæðan hátt þessa gömlu tíma, þeir
veltu fyrir sér hvernig mætti kveikja áhuga og löngun barnanna til þess að ganga inn í þennan gamla
heim.
Allir hópar frá 2ja ára og upp í 6 ára völdu reynslumiðað nám. Það var ákveðið að börnin fengju að
búa til hluti og læra í gegn um reynslu um leið og samræður og uppgötvun ættu sér stað.
Annar og þriðji bekkur lagði áheslu á að máta gamla tímann við nútímann með tónlistarleikhúsi og
styttugerð í bland við fræðslumiðaðar innlagnir og skriflega verkefnavinnu
Kennarar í 4.- 6. bekk ákváðu að lesa Eglu saman með börnunum, útskýra orð og athafnir í smærri
hópum, láta börnin vinna úrdrætti og vinna nokkuð stífa greiningar- og verkefnavinnu. Jafnframt því
myndi hvert barn gera eitt langskip og í leiðinni lesa og kynnast ferð yfir opið haf, en Egill okkar
Skallagrímsson fór nokkrum sinnum í víking.

Með þeytispjald

Með þeytispjald
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Dæmi um undirmarkmið, verkefni og nálganir
Þuríður og Birgitta (Dvergadals og Huldudalsbörn):
Markmið:
•
•

•
•

að börnin kynnist sögunni um „Búkollu“
að börnin fari út í náttúrunna, tengi söguna
„Búkollu“
við umhverfið sitt og finna efnivið í verkefnin sín.
að börnin efli frásögn í gegnum verkefnin sín.
að börnin kynnist híbýlum fólks og fatnaði hér áður
fyrr í kringum aldamótin 1900.

Lesin var fyrir börnin þjóðsagan „Búkolla“. Sagan var sögð
fyrir þau í gegnum lítið leikrit með brúðum og frásögn.
Unnin voru verkefni út frá sögunni og tengdum við hana
einnig við myndir af fólki og híbýlum þeirra hér á Íslandi um aldamótin 1900. Farnar voru
vettvangsferðir þar sem efniviður var fundinn í tröll sem hvert og eitt barn gerði.

Margt býr í moldinni

Arndís og Sara (Huldudals,Trölladalsbörn og Álfabjargarbörn)
Smiðjurnar Ísland áður fyrr og Land sem lifir fléttuðust svolítið saman hjá okkur. Í fyrri smiðjunni var
verið að vinna með forneifar og beinagrindur og ákváðum við að vinna áfram með fornleifarnar og
fara út í steingervinga í síðari smiðjunni.

Markmiðin eru að fái að:
•
•

Rannsaka fornleifar og beinagrindur.
Auka skapandi hugsunarhátt með því að vinna með allskonar endurnýtanlegan „rusl“ efnivið.
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•

Auka orðaforða barnanna: Fornleifar, Fornleifafræðingur, rústir, minjar ofl.

Farið var af bæ í allskonar leiðangra:
•

•
•

fórum og skoðuðum rústirnar af bænum Úlfarsá
sem er hérna innar í dalnum og líka gamlar rústir
af útihúsum rétt hjá Reynisvatni.
fórum og skoðuðum beinagrindina á
Þjóðminjasafninu.
Fórum í smá uppgröft fyrir utan leikskólalóðina
þar sem við grófum upp ýmiskonar fjársjóð.

Verkefni og leiðir:
• Teiknuðum beinagrind með mynd af beinagrind
til hliðsjónar. Settum svo hvítan leir ofan í
útlínurnar af beinagrindinni.
• Gerðum sameiginlega risastóra beinagrind úr
ýmiskonar svörtum efnivið.
• Gerðum steingervinga með því að taka afsteypur í
gifs af hlutunum sem við fundum í fornleifar
uppgreftinum okkar.

Joanna G og Sunna: (Huldudals, Trölladals og Álfabjargarbörn)
Markmið: að vekja nemendur til umhugsunar um þær gífurlegu breytingar sem orðið hafa frá
sjálfsþurftarbúskap til hins fjölbreytta nútíma í kringum heimilið;
Að fræða börnin um:
•
•
•
•
•
•

daglegt líf krakka á Íslandi fyrir 100-200 árum síðan;
fræðslu og leiki barna, húsvitjun og hvernig börn lærðu til verka af fullorðnum;
matargerð, föt, handverk;
dýr sem hafa alltaf verið félagar Íslendinga;
byggingu húsa/bæja.
Framkvæmd og leiðir:

- leikföng búin til sem börnin
léku með í gamla daga,
- litabækur tengdar heimilinu
og fatnað barna og fullorðinna
og dúkkulísur klipptar út,
- smjörgerð,
- efni safnað til að byggja
torfbæ,
- bygging torfbæjar,
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- dýr búin til úr leir,
Farið var í þrjár vettvangsferðir:
- heimsókn á Þjóðminjasafnið,
- heimsókn í Árbæjarsafnið,
- heimsókn á Landnámssýningu.

Vilborg og Finna (Huldudals, Trölladals og Álfabjargarbörn)
Markmiðin voru að börnin:
•
•
•

Að börnin kynntust víkingum og ferðamáta þeirra
Að kynna börnunum fyrir Hrafna-flóka og Ingólfi Arnarsyni
Að börnin kynntust lífsháttum víkinga

Í upphafi var fjallað könnuð þekking barnanna víkingum,
komið var með tilgátur um fötin þeirra, matinn þeirra,
lifnaðarhætti og ferðalög. Ákveðið var að búa til
víkingaskip, skildi og hjálma. Börnin fræddust um ratvísi
víkinganna og um lifnaðarhætti og aukin þekking þeirra
og reynsla endurspeglaðist í verkefnunum. Lesnar voru
stuttar sögur um Hrafna flóka og Ingólf Arnarson,
ræddum stuttlega um hvernig lífið var á landnámsöld.
Baðstofulífi var einnig gerð skil og leikjum barna í gamla
daga.

Börnin fóru í þrjár lengri vettvangsferðir: Landnámssetrið, Þjóðminjasafnið og Árbæjarsafnið.
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Ég er með víkingaskip. Það er dreki framan á. Það er að fara til Íslands, það var í
Austurríki. Feitur víkingur er í skipinu og hann er að labba um skipið. Hann á sverð en
engan skjöld.

Heiða og Gulla (Trölladals og Álfabjargarbörn)
Markmið var að börnin:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kynnist gamla tímanum og hvernig fólkið lifði í gamla daga (fyrir um 100 árum)
fræðist um hvernig börn lærðu af fullorðnum
sjái og reyni hvernig ull verður að þræði
fræðist um fatnað og handverk í gamla daga
læri um skófatnað og skógerð til forna
fái að leika með og læra um leikefni langömmu og langafa
kynnist matargerð til forna t.d. smjörgerð
kynnist byggingu húsa og bæja
læri um víkinga

•

Læri um jarðleifar, fornleifauppgröft, rústir og jarðgerðir.
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•
•
•
•
•
•

•

Leiðir og verkefni:
• Við skoðuðum sauðskinnsgæru, kembdum ull og þæfðum
ull
• Lærðum um fatnað í gamla dag, skoðuðum sauðskinnskó og
lepp, bjuggum til sauðskinnskó og lepp
• Þvoðum þvott með þvottabretti og bala og hengdum upp til
þerris
• Lékum okkur eins og í gamla daga með leggi, horn, kjálka og
skeljar
• Gerðum dúkkulísur og föt á þær eins og voru í gamla daga
Bjuggum til smjör og smökkuðum það ofan á kex
Bjuggum til þeytispjöld og lékum með þau
Prófuðum að grafa hluti ofan í sand og grafa þá aftur upp eins og forleifafræðingar gera
Bjuggum til steingervinga
Skoðuðum rústir af gamla bænum Úlfarsár hér í dalnum
Skoðuðum myndir af setlögum, fórum út og skoðuðum mismunandi jarðgerðir og bjuggum til
jarðlög í krukku
Lögðum áherslu á að læra að nota nýju orðin t.d. fornleifafræðingur, uppgröftur,
steingervingar,rústir, jarðlög o.s.frv.

Berglind, Joanna, Sunna og Hjördís (Huldudals, Trölladals og
Álfabjargarbörn)
Markmið var að börnin:
•
•
•
•

fái innsýn inn í baðstofulífið
Kynnist leikjum barna í ,,gamla daga“
Kynnist lifnaðarháttum fólks í torfbæjum
Kynnast fornminjum í nærumhverfi sínu
15

Hugstakið gamla daga var ekki skilgreint nánar og því var það frekar vítt tímabil í þeirra huga.













Byrjuðum á að skoða gamla mynd og bjuggum til hugarkort.
Við byggðum gamlan sjálf (fundum til efniviðinn) og fengum fræðslu um byggingu torfbæja
Smíðuðum húsgögn sjálf
Fórum á Þjóðminja- og Árbæjarsafnið til að fræðast meira og kynnast baðstofulífinu
Lærðum rétt handtök við saumaskap og ullarvinnslu
Lærðum vísur til að stytta okkur stundir við vinnuna
Við fengum svo að prufa gamla skinnskó og kynntum okkur gömul föt
Prufuðum að þvo þvott
Fengum að sjá gömul verkfæri á myndum og á söfnunum
Lékum okkur með leggi, kjálka, hor, skeljar og steina eins og börn í gamla daga
Bjuggum til litlar brúður af okkur sjálfum til að setja í bæinn.
Mótuðum dýr úr leir.
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Í smiðjunni LAND SEM LIFIR (jarðfræði- og átthagafræði) fléttuðum við gamla tímann við það sem í
landinu lifir og kynntumst fornminjum í umhverfinu.
Við fórum með börnunum yfir sögu bæjarins Úlfarsár og þau teiknuðu mynd samhliða frásögninni.
Hópurinn gekk síðan saman upp að bæjarstæðinu og skoðaði saman minjarnar. Þau gerðu svo
steingervinga með okkur og fengu fræðslu um hvernig steingervingar verða til.

1.bekkur - Kennsluáætlun (Sigríður og Sólveig María)
Markmiðin eru að:



Nemendur kynnist leik barna, húsakosti, matargerð, leikjum og fatnaði fólks á Íslandi
á 18. og 19. öld.
Nemendur fái að upplifa söguna í gegnum áþreifanlega hluti, svo sem byggingar,
minnismerki og gamla muni.

Nemendur kynnist algengum tímahugtökum eins og fyrir langalöngu, í gamla daga og einu
sinni
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Vika 1 – fatnaður
Kveikja: Bréf frá ímynduðum dreng, Alexander Mána, sem lendir í tímaflakki og kemur á bæ á
Íslandi á 19. öld. Bréfið fjallar um hús og fatnað.
Skiptum í tvo hópa, en báðir hóparnir vinna bæði verkefnin. Annar byrjar á að skoða
mismunandi fataefni og veltir fyrir sér hvaða efni hafi verið notuð í fatnað áður fyrr.
Hinn hópurinn byrjar að gera umslög fyrir dúkkulísur.
Bréf frá Alexander Mána um föt.
Annar hópurinn byrjar á að þæfa lepp inn í „sauðskinnsskó“ en hinn litar og klippir út
dúkkulísur og föt frá fyrri tímum.
Endum á völuspá og kennum vísuna.

Smjörið strokkað
Vika 2 – leikir og leikföng.
Ferð á leikfangasýningu í Árbæjarsafni.
Rætt áfram um leikföng, bein, skeljar o.fl. Nemendur fá skeljar til að mála.
Þæfði leppurinn klipptur til.

Leikföng máluð
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Vika 3 – matur
Búið til smjör. Litlar glerkrukkur með glerkúlu í og rjóma. Smjörið smakkað á kexköku.
Útileikir.
Rætt um sauðskinnsskó. Skór búinn til úr pappír og leppurinn settur inn í.
Við fengum gefins gjafaöskjur frá listakonunni Ingu Elínu. Við máluðum þær og brutum
saman til þess að geyma skóinn, skeljarnar, dúkkulísurnar og bréfin frá Alexander Mána í.
Útileikir.
Eldhúsið. Umræður og myndir. Mynd lituð og pottar, hangilæri o.fl límt inn á með frönskum
rennilás.
Vika 4 – húsakostur og bústörf
Frágangur á verkefnum í öskju.
Teikna burstabæ, klippa út og líma á lok öskjunnar.

2. og 3. bekkur. (Guðmundur, Elfa Lilja og Edda)
Íslenskir þjóðhættir er m.a. að nemendur átti sig á þeim þætti Íslandssögunnar sem fór fram á
heimilum meginþorra Íslendinga um aldir. Þar mótaðist ýmiss konar íslensk alþýðumenning sem enn
er hluti daglegs lífs þeirra sem á landinu búa. Náttúrulegar aðstæður landsins, árstíðir, veður og
einangrun frá öðrum þjóðum, vinnu og venjur þjóðarinnar allt frá landnámi til seinni hluta 19. aldar.

Markmið að nemendur:
•
•
•
•
•

Beri saman húsagerð, klæðaburð, heimilislíf, menntun og lífshætti þá og nú
Vinni verkefni sem dýpkar skilning á samfélagi því sem var á Íslandi fyrir 200 árum
Taki þátt í tónlistarleikhúsi með því að flétta inn í gamalt ævintýri tilvísanir í nútímann
Skoði styttur bæjarins og fornar hetjur, velti fyrir sér fyrir hvað verða menn svo frægir að
gerðar eru af þeim styttur og velji sér hetju til að búa til styttu af.
þekki til gamalgróinna atvinnuvega landsmanna
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•
•
•

auki orðaforða sinn á ýmsum gömlum hugtökum. (ljóri, baðstofa, kvöldvaka)
fái þjálfun í að setja sig inn í aðstæður fólks áður fyrr, ekki síst jafnaldra sinna,
viðurkenni að menningararfur Íslendinga er ekki aðeins dauðir munir á söfnum heldur felst
mikilvægur hluti hans í siðum og venjum, verklagi og vinnubrögðum.

Leiðin að markmiðunum var þríþætt. Ákveðið var í fyrsta lagi að nálgast gamlan tíma með því að setja
upp tónlistarleikhús og nýta gamalt ævintýri. Valin var sagan Litla nornin Nanna og komu 42 börn að
þeirri uppsetningu. Börnin tóku gamla tímann og létu Nönnu og persónur leikritsins flakka um í tíma. Í
öðru lagi var þessi hópur að vinna með fornar hetjur og skilja og greina fyrir hvað verða menn frægir
um aldir og ævi, þau ákváðu að reisa styttu af nútíma Íslendingi og búa þannig til fortíð þegar til
framtíðar sækir. Í þriðja lagi voru þessar tvær listanálganir tengdar saman með þjóðháttavinnu af
ýmsum toga.
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4.-6. bekkur – EGLA OG VÍKINGAR (Auður og Gunnar)
Markmiðin eru að nemendur:
•
•
•

kynnist Eglu sem einni af Íslendingasögunum og kynnist þeim tíðaranda sem þá ríkti.
þjálfist í skipuleggja hugsun sína með því að útbúa hugakort og endur-segja/rita texta með
eigin orðum.
Auki orðaforða sinn og færni í framsögn.

Vinna með Eglu tengist mörgum námsgreinum:
Íslenska: lestur, hlustun, þátttaka í umræðum, orðkýringar, hugarkortagerð, ljóðum, ritun og
bókmenntagreiningu .
Samfélagsfræði: samfélag á landnámsöld, sæmd, heiðri, hefnd, níð blóti, trú, siðum,
Valdabaráttu, lögum og reglum, orrustum.
Landafræði: landkostir, kennileiti, staðsetning sögunnar
Listgreinum: framsetning verkefna, að hlutgera ssöguna, láta hana lifna í myndum osfrv.
Leiðir:
Lesnir eru tveir kaflar á dag, bæði saman (upphátt) og einstaklingslega, stuttir fyrirlestrar voru
fluttir um sögusvið, útskýringar á ættum, fjallað um tengsl mannlýsinga og persónuleika.
Nemendur vinna orðalista og tóku þátt í umræðum, nemendur vinna spurningar heima,
vinnubókarvinna fór fram og gerð voru einstaklings- og hópaverkefni.
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Dæmi um ritunarverkefni:
1.

Mamma Egils litla hittir mömmu Gríms litla skömmu eftir knattleikinn. Egill er þá nýbúinn
að drepa Grím. Skrifaðu samtal kvennanna.

2. Þú ert Egill 12 ára og skrifar Þórólfi bróður þínum bréf þar sem þú lýsir atburðunum sem
sagt er frá í 4. kafla. (Skalla-Grímur drepur Þórð og Þorgerði brák, og reynir að drepa
Egil). Þú reynir að fá Þórólf til að koma heim frá Noregi.
3. Þú ert Egill og heyrir að Þórólfur bróðir þinn hafi beðið Ásgerðar. Þú verður bálreiður því
þú ert líka skotinn í henni. Þú sendir Ásgerði bréf og segir henni frá þessu og reynir að fá
hana til að hætta við að giftast Þórólfi.

4. Þú ert Gunnhildur drottning og þolir ekki Egil. Þú þarft að útskýra fyrir hirðinni hvers
vegna þú hatar Egil og hvers vegna hann má ekki koma inn í höllina. Þú sendir
hirðstjóranum þínum bréf þar sem þú útskýrir þetta.

Dæmi um Egluverkefni
1.

Þú ert íþróttafréttamaður og lýsir hólmgöngum Egils í beinni útsendingu.

2. Þú ert bókaútgefandi á 13. öld og gefur út kvæði Egils Skalla-Grímssonar. Búðu til
auglýsingu fyrir bókina.
3. Þú ert fréttamaður hjá Víkingaútvarpinu og færð það verkefni að greina frá bardaga
strákanna tveggja sem sagt er frá í 17. kafla. Þetta er aðalfrétt kvöldfréttatímans svo þú
mátt taka góðan tíma í að lesa fréttina. Þú gætir t.d. tekið stutt viðtal við einhvern um
þennan hræðilega atburð.
4. Víkingaútvarpið er með vikulega þætti sem heita ,,Svona er maðurinn”. Þá situr einn maður
fyrir svörum en annar spyr hann um ævi hans, áhugamál og fleira sem honum dettur í hug.
Þetta verkefni leysa því tveir nemendur saman, annar er stjórnandi þáttarins og mætir
með vel undirbúnar spurningar. Hinn er Egill (eða önnur persóna úr sögunni) og þarf að
svara eftir bestu getu. Þið getið hljóðritað þáttinn eða ,,sent hann út í beinni útsendingu” í
skólastofunni.
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5. Disney fyrirtækið hefur ráðið þig til að hanna Egluleikföng handa börnum. Þú átt að hanna
dúkkur (bæði karla og konur) sem eiga að höfða til barna á aldrinum 6-8 ára. Dúkkunum
þurfa að fylgja alls konar fylgihlutir, t.d. vopn. Fylgihlutina þarftu að teikna sérstaklega
því þeir verða seldir sér. – Athugið að þetta verkefni gæti bekkurinn allur unnið og skipt
með sér persónum og fylgihlutum.
6. Disney fyrirtækið ætlar líka að gera teiknimynd upp úr Eglu. Þú ert ráðinn til að aðstoða
við að teikna persónurnar. Þú þarft að byrja á því að skrifa stutta lýsingu á
aðalpersónunum.

Smiðjulok
Það er hluti af smiðjuvinnu í Dalskóla að bjóða til smiðjuloka. Það er hluti af mati á vinnu nemenda og
árangri. Þá er foreldrum boðið að líta á afraksturinn og eru það formleg námslok tímabilsins.
Smiðjan ÍSLAND ÁÐUR FYRR tók sex vikur fyrir börn á grunnskólaaldri og voru smiðjulokin haldin þann
5. apríl 2013.
Það eru m.a.þau markmiðum sem felast í smiðjuvinnunni um að nemendur geti viðhaldið forvitni
sinni og rætt námið við foreldra sína og að foreldrar fái innsýn í námsaðferðirnar og það
reynslumiðaða nám sem fer fram í smiðjum sem kallar á aðkomu og upplýsingu til foreldra.
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1. bekkur bauð foreldrum sínum á sýningu, þar sungu þau gamlar vísur sem þau lærðu og
foreldrar sáu afrakstur smiðjunnar, gullakistuna þeirra með smjöri, leppum, fróðleik og
gömlum leikföngum
2. og 3. bekkur bauð foreldrum sínum til tónlistarleikhúss, auk þess sem þau litu verkefni þeirra
hvað varðar gamla þjóðhætti. Afhjúpun Vilborgarstyttunnar fór ekki fram fyrr en á
barnamenningarhátíð föstudaginn 26. Apríl við hátíðlega athöfn
4.-6. bekkur fræddi foreldra sína um Eglunámið með að leggja fram verkefni og úrdrætti.
Smiðjulok leikskólahluta skólans fóru fram þann 23. Maí þar sem skil smiðjanna LANDIÐ SEM
LIFIR og ÍSLAND ÁÐUR FYRR VAR FLÉTTAÐ SAMAN.
Það var gert með að foreldrar komu seinni hluta dags og sáu verkefni og skráningar barnanna.

Tónlistarleikhús í öðrum og 3ja bekk.
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Niðurstaða
Smiðjan Ísland áður fyrr var vel heppnuð. Kom þó fljótt í ljós að efnið var mjög yfirgripsmikið fyrir
yngri börnin og svo ótal margt hægt að vinna með að sex vikur var ekki nægur tími. Því var ákveðið að
tengja fimmtu smiðju vetrarins jarðfræði og átthagafræðismiðjuna (LAND SEM LIFIR) við fjórðu
smiðjuna – samfélagsfræðismiðjuna (ÍSLAND ÁÐUR FYRR) fyrir börn á leikskólaaldri.

Dalskólabörnin fengust við margt eins og þessi skýrsla ber með sér, samræður, hópvinna, listrænir
gjörningar, fræðsla, söngvar, sýningar og vettvangsferðir.
Smiðjulok einkennast af stolti og það er von starfsfólks Dalskóla að foreldrahópurinn nýti þau
tækifæri sem gefast til þess að gera nám barnanna sinna enn merkingarbærara en við í skólanum
náum að gera.
Það er best gert með því að sýna námi og starfi barnanna áhuga, ræða við þau um allar þær
uppgötvanir sem þau eru að gera og vera óþreytandi við að tengja námið inn á daglegt líf og athafnir
fjölskyldunnar.
Nám gengur hvað best í jákvæðu glöðu umhverfi þar sem tengsl manna eru uppbyggjandi og þar sem
samskipti byggjast á virðingu og trausti. Lærdómur sest vel og varðveitist ef barnið fær tækifæri til
þess að tala um námið sitt og máta hugtök og þekkingu sína við daglegt líf.

Reykjavík 22. maí 2013
Hildur Jóhannesdóttir, skólastjóri
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