
Í aðalnámkrá leik– og grunnskóla segir: Í upphafi 21. aldar hafa orði gagngerar 

breytingar í íslensku samfélagi sem hafa bein og óbein áhrif  á skólakerfið og 

þá um lei ð á nám nemenda og störf kennara. Hvort sem litið er til efnahags 

eða atvinnumaála, félagsmála og fólksflutninga eða tækni og samskipta má 

finna deiglu og breytingar sem hafa áhrif á menningarlíf og þekkingu, menntun 

oguppeldi. 

Með þverfaglegum SMIÐJUM  tengir DALSKÓLI  námið beint við náttúru ,  

mennignu og atvinnulíf og leitast við að kafa djúpt í verkefni með fjölbreyti-

legum 

samvinnuað-

ferðum þar sem 

hugur og hönd 

eru virkjuð af 

fremsta megni. 

Smiðjulok eru 

mikilvægt sam-

tal skólasam-

félagsins um 

inntak náms og 

uppskeru. 

 

  

 

 

Stó rir óg litlir heimar. 

 Smiðja í  na ttú rúví sindúm 

haustið 2012. 

 

 

dalskóli 



DVERGADALUR 

Stórir og litllir heimar  -ÉG OG FJÖLSKYLD-

AN MÍN 

Markmið: 

 Að styrkja samband barns, foreldra og 
leikskóla 

 Að auka sameiginlegan skilning á fjöl-
skyldum barnanna 

 Að tala um ólíkar fjölskyldugerðir 

 Að vinna með sjállfsmynd barnanna 

Leiðir: Lögð var mikil áhersla á góða samvinnu á milli foreldra og leik-
skóla. Við teljum að góð samvinna sé forsenda fyrir árangursríkri dvöl 
barnsins í leikskólanum. Í haust óskuðum við eftir fjölskyldumyndum frá 
foreldrum  til að hengja upp á vegg hjá okkur á deildinni.  Foreldrar tóku 
mjög vel í þessa hugmynd okkar og komu með margar fallegar og 
skemmtilegar myndir. Börnin hafa verið dugleg við að skoða og tala um 
myndirnar. Með þessu styrkist sambandið á milli heimilis og skóla. 
Börnin gerður sjálfsmynd með því að mála mynd af sjálfu sér á pappa-
disk, síðan stimpluðu þau með höndunum og fótunum á blað. Útkoman 
var glæsileg eins og þeim einum er lagið.  Við höfum verið duglegar að 
tala um ólíkar fjölskyldugerðir eins og t.d. að skoða fjölskyldumyndirnar 
og spyrja þau hver sé á myndunum.  Dæmi: hvað heitir mamma þín, hvar 
er pabbi þinn á myndinni, áttu ömmu og afa o.s.frv.  Með þessu móti 

höfum við fengið börnin til að hugsa 
um mismunandi fjölskyldugerðir. Að 
lokum bjuggu börnin til boðskort til að 
bjóða foreldrum sínum og öðrum 
vinum að koma á smiðjulokin.   

 

FJÓRÐI, FIMMTI 0G SJÖTTI BEKKUR 

Stórir og  litlir heimar—HVALIR. 

Markmið  eru að nemendur: 

-læri um hvalveiðar annarra þjóða við Íslands-
strendur 

-læri um hvalveiðar Íslendinga 
-kynnist hugmyndum um hvalavernd 
-læri um hvalaskoðun á Íslandi 
-læri um  hvalategundir við Ísland og um helstu 

einkenni spendýra í sjó 
-þjálfist í sjálfstæðum vinnubrögðum 
-þjálfist í að leita upplýsinga á netinu og í 

bókum 
-þjálfist í stafsetningu  
-læri að skrifa ljóð 
-geri hljóðverk með hvalahljóðum 

 
 
Viðbótarmarkmið fyrir 6. bekk 

-læri að skrifa heimildaritgerð eftir leiðbein-
ingum 
-þjálfist í að lesa upplýsingar úr töflum og nota 
þær við útreikninga 
-setji fram upplýsingar á myndrænan hátt 
-reikni með háum tölum í eðlilegu samhengi 
-leiti lausna á viðfangsefnum þar sem taka þarf 
mið af mörgum upplýsingum 
-kynnist hvernig stærðfærði tengist daglegu lífi 
og beiti töluðu máli, texta og myndritum til að kynna niðurstöður 
-noti mælikvarða og breyti milli mælieininga, rifji upp reikniaðgerðir eins og  samlagn-
ingu, frádrátt, margföldun og deilingu 
 

Leiðir: Unnin voru fjölbreytt verkefni, bókleg, verkleg og listræn til þess að ná mark-

miðum. Lesnir vouru vísindatextar og bókmenntatextar um hvali,  farið í vettvangsferðir, 

skráð og skrifað, gerð stuttmynd, myndverk, dans, hljóðverk og sett upp sýning. Einnig 

kom vísindamaðurinn Edda Elísabet Magnúsdóttir í heimsókn og hélt hvalafyrirlestur. 

Fræðst var um hvalveiðar og verndun hvalastofnsins og farið í heimspekilegar umræður 

og greiningar.  Sjöttu bekkingar gerður jafnframt heimildaritgerð og reiknuðu  allt milli 

himins og jarðar varðandi hvali. 



ANNAR OG ÞRIÐJI BEKKUR 

Stórir og litlir heimar— VISTKERFI  

Markmið smiðjunnar voru að nemendur: 

-Geti lýst nokkrum einföldum en ólíkum lífs-
ferlum lífvera. 
-Geti flokkað lífverur eftir auðsjáanlegum auð-
kennum s.s. fugla, skordýr og  plöntur (sveppi). 
-Geri sér grein fyrir að dýr nærast á öðrum líf-
verum; plöntum eða dýrum. 
-Þekki að atferli dýra þjónar ákveðnum tilgangi, 

s.s. farflug fugla. -Geri sér grein fyrir hvernig umhverfi lífvera og lífsskilyrði geta 
mótað einkenni þeirra, s.s. með samanburði á fuglum í votlendi og skógi. 
-Þekki og geti nafngreint helstu fugla, algeng smádýr í heimabyggð. 
-Geri sér grein fyrir hvernig lífverur lifa af veturinn á Íslandi. 
 
Leiðir: 
Í smiðjunni var farið í þrjár vettvangsferðir  þ.e.a.s. sveppaleit, fuglaskoðun og 
Náttúrusafn Kópavogs. 
Náttúra Úlfarsárdals og nærsvæði  var notað til þess að finna og tína sveppi til þess 
að búa til þrykk myndir og greina matsveppi frá eitruðum sveppum ásamt ítarlegri 
umfjöllun um sveppi, til dæmis hvernig sumir þeirra lifa sníkjulífi á öðrum plöntum 
og trjám og hvernig þeir hjálpa öðrum plöntum og dýrum.  
Farið var í fuglaskoðun með það fyrir augum að sjá ólíka fugla í návígi og atferli  
þeirra. Nemendur unnu svo ýmis verkefni  tengd fuglum. 
Í Náttúrusafni Kópavogs fengu nemendur leiðsögn og  fræðslu um fugla sem þeir 
voru búnir að undirbúa sig með spurningum og þurftu þeir meðal annars að fá skýr 
svör við hvað er stað/farfugl, mófugl, bjargfugl, heiðarfugl og ránfuglar sem dæmi. Í 
framhaldi var ráðist í að átta sig á vistkerfum þeirra fugla og má sjá afraksturinn í 
tilbúnum móa og fuglabjargi. 
 

HULDUDALUR 

Stórir og litlir heimar—TRÉ                                    

Markmið: 

 Að börnin skynji  og rannsaki  
    náttúruna í sínu nánasta  
    umhverfi. 

 Að börnin læri að nýta efniviðinn úr náttúrunni í verkefni. 
 Að börn efli skynvitund með ýmsum verkefnum. 

  Að börn efli fínhreyfingar 

Leiðir: Börnin á Huldudal byrjuðu smiðjuna á því að taka að sér tré í 
fóstur á grenndarsvæðinu fyrir neðan Dalskóla.  Áætlað er að fara reglu-
lega yfir árið og skoða þær breytingar sem verða á trénu og umhverfi 
þess þegar árstíðirnar koma og fara. 
Unnið var að verkefnum sem 
tengdust trénu þeirra og haustinu þá 
bæði úti við og inni, eins og 
laufblaðagerð úr ýmsum efnum og 
aðferðum, trjáagerð, leitað af litum 
úti í náttúrunni með hjálp litaspjalda 
og lagðar fyrir spurningar um sumar 
og haust.    

 

 



TRÖLLADALUR 

Stórir og litlir heimar —SKORDÝRIN Í UM-

HVERFI OKKAR 

Markmið að börnin: 

 viti hvaða skordýr búa í nágrenninu  

 þekki lifnaðarhætti þeirra  (fæðu, hreyfingu, heimili, lífsferil) 

 átti sig á mikilvægi þess að umgangast öll dýr og umhverfi 
þeirra af virðingu. 

Baksvið: Börn beita ýmsum aðferðum að skilja umhverfi sitt. Þau 
horfa, hlusta, snerta, bragða, handleika, flokka, vera saman, rannsaka 
og draga ályktanir. Ung börn læra í gagnvirkum samskiptum við um-
hverfi sitt . Byggja þarf á reynslu barna af umhverfinu  og skapa að-
stæður fyrir nýja og merkingabæra reynslu.  

Í skólum á að skapa aðstæður svo börn fái tækifæri til að vinna með 
og velta vöngum yfir:  

Lífverum í umhverfinu og lífsháttum þeirra. Hring-
rásum og fyrirbærum í náttúrunni.. Umgengni 
sinni og virðingu fyrir náttúrulegu og manngerðu 
umhverfi  (Aðalnámskrá leikskóla 2011  bls 44 kafli 9.3 
Sjálfbærni og vísindi  

Leiðir: Börnin tíndu ertuygglulirfur, og settu 
upp búsvæði fyrir þær í skólastofunni svo hægt væri að fylgjast dag-
lega með lífi þeirra og umbreytingum. 
Settar voru upp kartöflugildrur til þess að safna skordýrum og 
kannaðar tegundir og lifnaðarhættir þeirra.  
Unnið var með snigla og hvernig sniglar eru í 
bókmenntum og unnin listaverk 
Unnið með orma á kóngulær á fjölbreyttan 
hátt. 

ÁLFABJÖRG oG 1. BEKKUR  

Stórir og litlir heimar— HRINGRÁSIR 

Markmið að nemendur:  

 Læri um hringrásir í náttúrunni 

 Hringrás vatns, árstíðia og  lífsferla 
fiðrilda og köngulóa. 

Leiðir: Nemendahópnum var skipt í þrennt og var unnið í hringekjum. 

 Berglind sá um hringrás vatns. Markmiðið var að skilja og þekkja 
hringrás vatns í náttúrunni. Við lásum söguna af Dolla dropa og 
skoðuðum myndir af hringrásinni til að sjá fyrir okkur ferlið. 
Teiknuðum og máluðum með vatni, bjuggum til okkar eigin skýringa-
mynd af hringrásinni. Við gerðum tilraun til að láta vatn gufa upp og til 
að safna saman regnvatni utandyra. Við lékum okkur með vatn á 
skólalóðinni í þeim tilgangi að kanna hvernig regnvatn seitlast niður 
í jörðina á mismunandi vegu eftir jarðlögum og veltum fyrir okkur 
hvernig jörðin hreinsar sjálf vatnið og gerir það aftur hreint. 
  
Auður sá um árstíðirnar. Markmiðið var að þekkja allar árstíðirnar og 
hvernig náttúran breytist eftir þeim og að þau viti afhverju laufin 
verða marglit á haustin. Börnin skoðuðu söguna um blaðgrænu og 
lærðu um hringrás trés. Tóku ljósmyndir af ákveðnu tré úti í garði í 
nokkrar vikur og fylgdust þannig með breytingum. Bjuggu til tré og 
skreyttu eftir árstíðum. 
  
Heiða var með hringrás dýra í 


