
Vísindasmiðja 
Smiðjustarf í Dalskóla í febrúar og mars 2012 

1. — 6. bekkur 

Kennarar: Gunnar, Sólveig, Sigríður, Guðmundur, Edda Ýr, Sigurður, Berglind 



 

     Vísindasmiðja 1.og 2. bekkur 
Aðalatriði og markmið smiðjunnar eru eins og 
segir í Aðalnámskrá grunnskóla að: „nemendur 
fái að kanna, upplifa og auka orðaforða“ í 
tengslum við náttúrufræði.  Aðalmarkmið 
smiðjunnar var að kynnast eftirfarandi: Andrúms-
loft, leysni efna í vatni, efnabreytingar (vatn, 
frost, hiti), heitir og kaldir hlutir, bylgjur í vatni og 
streng, kalda vatnið og jarðvarmi á Íslandi, 
hringrás vatnsins, áhrif sólarljóss á jörð, kraftur 
og hreyfing (flot). 

29.febrúar:  Sprengjugengið í heimsókn 

1.mars: Teiknuðu myndir frá heimsókn Sprengju-
gengisins og frásögn tekin upp á Flip-videó. 

7.-8. mars: Farið í hringrás vatnsins.  Tilraunir 
gerðar með leiðni vatns og leysni  efna í vatni, 
einnig með flot hluta  í vatni . 

14. mars:  2. bekkur í „Vísindasmiðju Háskólans“ 
     1. bekkur sá „Ævar vísindamann“ úr
      Stundinni okkar. 

15. mars:   1.bekkur fór í Vísindasmiðju HÍ 
2.bekkur velti fyrir sér hringrás vatns á verklegan 
hátt og bjó til klippimyndir af ýmsu því sem þau 
sáu í Vísindasmiðju Háskólans.  

21. mars: Bylgjur og hljóðbylgjur í vatni.  Gerðu 
tilraunir með hvorutveggja.  Bylgjur á streng.  
Áttuðum okkur á mismunandi bylgjum eftir háum 
og lágum tónum tókum upp til að sjá mismun 
bylgjuhreyfinganna.  Einnig hvernig hægt er að 
búa til hljóð með streng sem er snúið.  Myndast 
þá hljóð vegna áreksturs hljóðbylgjanna við 
andrúmsloftið. 

22.mars: Dósasími gerður úr bæði málm- og 
plastdósum og prófuðu til þess að átta sig á 
hvernig hljóðbylgurnar berast eftir streng  
símans. 



Vísindasmiðja 3.og 4. bekkur 

Markmið: 

 Að nemendur kynnist ólíkum efnum í nánasta 

umhverfi.  

 Að þeir átti sig á því að andrúmsloftið er efniskennt.  

 Átti sig á því að sum efni leysast upp í vatni en önnur 

ekki.  

 Átti sig á því að vatn getur skipt um ham. 

 Skilji að efni breytist gjarnan þegar þau eru hituð.  

 Að nemendur viti hvað bylgjur eru.  

 Kynnist því að sumir hlutir leiða rafmagn en aðrir 

ekki.  

 Kynnist því að rafmagna má hluti með núningi.  

 Geti fjallað um kalda vatnið, svo sem uppsprettur 

þess,  

 nýtingu og hreinleika.  

 Kynnist því að á Íslandi er jarðvarmi og viti hvernig 

hann er nýttur í daglegu lífi. 

 Þekki hringrásir vatns og birtingaform þess í 

náttúrunni.  

 Geti lýst áhrifum sólarljóss á jörðina.  

Í þriðja og fjórða bekk var farið um víðan völl. Fyrst 
var unnið með Vatnið og hringrás vatns. Nemendur 
unnu verkefni um vatn ásamt því að teikna 
hringrásina upp. Næta viðfangsefni var efna-
breytingar, þá skoðuðu nemendur myndbönd af 
Netinu og gerðu tilraunir. Einnig voru gerðar 
tilraunir með mismunandi leysni efna í vatni. Þar 
fengu nemendur þær niðurstöður að efni eins og 
salt og sykur leystust mun betur upp en kaffi og 
kanill. Þá var komið að því að fjalla um drykkjar-
vatnið og jarðvarma á Íslandi. Nemendur horfðu á 
fræðslumyndbönd og bjuggu út frá þeim til sögu um 
heitt og kalt vatn. Þegar sú saga var tilbúin bjuggu 
nemendur til myndasögu út frá henni. Næst lærðu 
börnin um það hvaða áhrif sólin hefur á jörðina. Þar 
voru sérstaklega tekin fyrir þrjú atriði. Þar var fjallað 
um mikilvægi sólar í raforkuframleiðslu, ljósstillífun 
og fæðukeðjur. Þá var komin tími til að vinda sér í 
rafmagnið og lærðu nemendur nokkur hugtök í 
rafmagnsfræði. Eins gerðu þau rafmagnstilraunir og 
skráðu um þær skýrslur eins og sannir vísindamenn. 
Að lokum var fjallað um bylgjur á vatni og á streng. 
Að auku fóru nemendur í Vísindasmiðju Háskóla 
Íslands, horfðu á sýningu Sprengjugengisins og 
sýningu Ævars vísindamanns. 

Skráning fór þannig fram að nemendur skráðu 
vinnuferlið jafnóðum niður  í tölvur ásamt því að 
teknar voru ljósmyndir. Skráningin var svo sett í 
Stóru vísindabók 3. og 4. bekkjar.  



Vísindasmiðja 5. og 6. bekkur 

Tilgangur smiðjunnar var að vinna með markmið 
aðalnámskrár í náttúrufræðum með áherslu á 
fræðilega og verklega nálgun. Áhersla var lögð á að 
vekja forvitni og áhuga, styrkja orðaforða og 
vönduð vinnubrögð, tengja námsefnið við daglegt 
líf og hvetja til vandaðrar skráningar. 

Námsþættir: Ljós, speglar og linsur, rafmagn og 
seglar, hljóð og tónar. 

Námsefni: Auðvitað 1 og 2. 

Markmið námsþáttarins um ljós, spegla og linsur 
voru að nemendur: 

 geri tilraunir og skoði dæmi í nánasta 
umhverfi sem sýna að til þess að hlutir sjáist 
þarf ljós að berast frá þeim til okkar 

 kynnist ljósspeglun og ljósbroti með því að 
vinna með speglun og mismunandi gagnsæ 
efni 

 þekki hugtökin kúptur spegill, holspegill, 
safnlinsa, dreifilinsa og brennipunktur 

 

 

 

Markmið námsþáttarins um rafmagn og segla 
voru að nemendur: 

 fylgist með tilraunum sem sýna að hlutir eru 
með tvenns konar hleðslu eftir því hvernig 
þeir eru meðhöndlaðir  

 fjalli um áhrif rafnotkunar á samfélagið
  

 vinni með rafhlöður, ljósaperur, tengivír og 
rofa til að komast að niðurstöðu um hvað 
þarf til að mynda rafstraum 

 búi til áttavita  

 geri tilraunir þar sem segull er búinn til með 
rafstraumi 

 hafi skoðað hvaða hlutverki segulmögnuð 
efni þjóna við mismunandi aðstæður 

 ræði um hvað er líkt með stöðurafmagni og 
seglum 

Markmið námsþáttarins um hljóð og tóna voru 
að nemendur: 

 þjálfist í að mynda og hlusta á margvísleg 
hljóð  

 geti lýst bylgjuhreyfingu á vatni með því að 
nota hugtökin öldutoppur, öldudalur, 
bylgjulengd og sveifluvídd 

 geri athuganir á strengjahljóðfæri, þar sem 
greint er á milli lágra og hárra tóna 

 geri athuganir sem sýna styrk hljóðs. 


