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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 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
Árlega hefur Dalskóli nýtt 1. smiðju skólaársins til náttúrufræðikennslu og til útináms.
Síðastliðinn vetur lögðum við að hausti áherslu á vistkerfi og að vori var áherslan á náttúru- og
átthagafræði. Í smiðjunni „Stórir og litlir heimar“ verða mismunandi verkefni í gangi í eftir aldri
barnanna. Þannig vinnur 3ja og 4ra ára hópurinn með fjöruna, 5 ára og 1. bekkur með veður og
áhrif þess á dýr menn og landslag. Annar bekkur lærir um höfuðborgina, þriðji og fjórði bekkur
vinnur með fjöllin, fimmti og sjötti bekkur tekur hvalina fyrir og sjöundi og áttundi bekkur vinnur
með líf í fersku vatni. Níundi og 10. bekkur vinnur með lífefnafræði. Rauður þráður aðalnámskrár
verður sjálfbærni og vert að tengja sjálfbærnina umræðum um náttúruna og vistkerfin.
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 unnu saman að undirbúningi smiðjunnar ásamt Arndísi myndlistarkennara.
Deildarstjóri Tröllabjargar skipulagði smiðjuna fyrir Tröllabjargarbörn og kennarar Álfabjargar og
umsjónarkennari 1. bekkjar unnu með Álfabjargarbörn og fyrstubekkjarbörn. Umsjónarkennari
annars bekkjar hélt utan um annars bekkjar starfið en þau voru stakstæður hópur í þessari smiðju.
Önnur vinna var skipulögð af teymum.
Edda myndmenntarkennari blandaðist smiðjum að þessu sinni.

1.3.

Húsnæði og notkun þess

Í smiðjunni Stórir og litlir heimar störfuðu samvinnuhóparnir að mestu í heimastofum. Auk þess sem
list- og verkgreinarými voru nýtt.

1.4.

Hópaskipting og flæði hópa

Dvergadalur tók ekki þátt í smiðju. Þau voru með aðlögun og lögðu áherslu á kyrrð og ró.
Huldudalur vann út af fyrir sig. Börnin voru 18 og var þeim skipt í litla vinnu hópa.
Tröllabjörg vann líka sér. Það voru 28 börn var þeim skipt í 4 hópa.
Álfabjörg og 1. bekkur unnu í fjórum hópum sem rúlluðu í smiðjunni í hringekjum.
Annar bekkur var einn með umsjónarkennara og stuðningi eftir þörfum. Með þessu fyrirkomulagi
voru þau frjálsari um að ferðast og taka smiðjuvinnu upp á ólíklegustu tímum.
Þriðja og fjórða bekk var skipt í þrennt og sáu umsjónarkennarar um hópana. Þetta voru 14 manna
aldursblandaðir hópar.
Í fimmta og sjötta bekk voru þrír umsjónarkennarar með ca. 53 börn sem unnu fjórum hópum sem
svo var skipt í minni hópa og mörg verkefni voru paraverkefni. Sjöundi og áttundi bekkur vann saman
og 9. og 10 bekkur vann saman.
.
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2. Stórir og litlir heimar – náttúrufræðismiðja.
Í aðalnámskrá 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 leið á nám nemenda og störf kennara.
Hvort sem litið er til efnahags eða atvinnumála, félagsmála og fólksflutninga eða tækni og samskipta
má finna deiglu og breytingar sem hafa áhrif á menningarlíf og þekkingu, menntun og uppeldi. Með
þverfaglegum SMIÐJUM tengir DALSKÓLI námið beint við náttúru , menningu og atvinnulíf og leitast
við að kafa djúpt í verkefni með fjölbreytilegum samvinnuaðferðum þar sem hugur og hönd eru
virkjuð af fremsta megni.

Náttúrufræðismiðja að hausti er orðið að hefð í Dalskóla. Náttúran hefur enn ekki lagst í dvala, veður
er oft skaplegt og kennarar fara mikið af bæ með hópana, fara á náttúrusöfn, fjöruferðir, hvalaferðir
og hvað eina sem styrkir reynslu barna af náttúrufræðináminu.
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. Nemendur eiga að hafa getu til aðgerða, kunna
vinnubrögð og efla ábyrgðarkennd sína á umhverfinu.
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.

3.

Rauðir þræðir aðalnámskrár

Í Þessari smiðju leggjum við áherslu á sjálfbærni. Menntun til
sjálfbærni miðar að því að gera fólki kleift að takast á við viðfangsefni
sem lúta að samspili umhverfis, félagslegra þátta og efnahagsþróun í
samfélagi.
Hvernig nýtum við jörðina og hvernig skilum við henni heilbrigðri og
heilli til næstu kynslóðar eru stórar spurningar sem mikilvægt er að
börn fái tóm til að hugleiða og þróa með sér eigin viðhorf til. Í öllum
aldurshópum var verið að vinna með hugtakið sjálfbærni – sérstaklega
unnu 5. og 6. bekkur í ár markvisst með hugtakið enda sukku þeir sér ofan í hvalveiðar og sjálfbærar
veiðar.
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3.1.

Yfirmarkmið

Yfirmarkmið smiðjunnar STÓRIR OG LITLIR HEIMAR eru að
hvert barn:
•
•
•
•

3.2.

Vinni með vistfræðileg fyrirbæri á skapandi og
upplifunarríkan hátt
Þjálfist í umræðum um vistkerfi og náttúrufyrirbæri (fjöruna, veðrið, Reykjavík, Fjöll, hvali og
líf í fersku vatni)
Tileinki sér ný hugtök í tenglum við námsefnið
Gangi út úr smiðjunni með nýja reynslu og þekkingu og áhuga á að vita meira

Markmið aldurshópa / vinnustöðva

Unnið er samkvæmt markmiðum aðalnámskrár grunn- og leikskóla og unnið í samhljómi við leiðarstef
Markmið Huldudals
Markmið barnanna í þessari fyrstu smiðju vetrarins voru að:

•
•
•
•
•
•

Kynnast nánasta umhverfinu.
Kynnast blómum og jurtum.
Læra nöfn á plöntum.
Upplifa náttúruna í gegnum leik og tilraunir.
Að athuga hvort náttúran breyttist frá sumri yfir í
haust.
Kanna hvort það sé hægt að smakka og borða
sem vex út í náttúrunni.

Markmið Tröllabjargar:
Markmið Tröllabjargar:
• Kynnast sínu nánasta umhverfi.
• Kynna heimili sitt fyrir öðrum og sjá hvar aðrir búa í hverfinu.
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Álfabjargar og 1. bekkjar
Nemendur:

-

læri ólík heiti yfir vind
kynnist mælieinguninni m/s

-

gera athuganir sem sýna áhrif veðurs og vinda á efni, t.d. að þvottur þornar fyrr og að pollar
gufa upp þegar sólin skín eða vindur blæs ;
ræða breytingar í náttúrunni sem eru vegna áhrifa veðurs
gera veðurathuganir yfir ákveðið tímabil og kanna hitastig, ofankomu og styrkleika vinds;
ræða hvaða hlutverki veðurspár gegna í íslensku samfélagi ;
þekki árstíðarnar fjórar
læri að á íslenskri tungu eru til mismunandi heiti yfir vind
geri vindmælingu með eigin vindmæli

-

Markmið 2. bekkjar
Að nemendur
•

•
•
•

Fræðist um fyrsta landsnámsfólkið og hverjir voru fyrstu ábúendur Reykjavíkur
• Kynnist sögunni um hvernig staðurinn
fékk nafn sitt - Reykjavík
• Kynnist og æfi að syngja ljóð um
Reykjavík
• Heimsæki og kynnist helstu kennileitum
höfuðborgarinnar
• Kunni skil á breytingum/þróun sem átt
hefur sér stað á höfuðborginni og umhverfi
hennar
• Kynnist mun á miðbæ og úthverfi
• Þekki staði og örnefni í nágrenni heimilis
síns og kunni skil á landfræðilegum hugtökum
Rati um umhverfi heimilis og skóla með því að fylgja munnlegum leiðbeiningum og nota
einfalda uppdrætti eða kort.
Kynnist loftmyndum
Læri að hver maður er einstakur en jafnframt hluti af heild, fjölskyldu, skólasamfélagi og
bæjarfélagi

Markmið 3.-4. bekkjar
Að nemendur
• Geti nafngreint nokkur íslensk fjöll.
• Átti sig á hvernig fjöll eru sýnd á landakorti.
• Þjálfist í að skoða landakort og finna staði á því.
• Velti fyrir sér hvað séu fjöll og læri ýmis heiti á hólum, hæðum og fjöllum.
• Auki orðaforða sinn og þjálfist í að fletta upp lykilorðum.
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• Skilji að fjöll eru mikilvægur hluti af íslenskri náttúru.
• Átti sig á að öll eru fjöllin ólík og hafa orðið til á ýmsa vegu.
• Fái að vita að það eru bæði innræn öfl (eldvirkni) og útræn öfl (rof) sem móta landið og
skapa fjöllin.
• Skilji að saga þjóðarinnar er samofin landinu, brot af þjóðarsögunni er tengt hverju fjalli,fólki sem
þar hefur búið, farið þar um, hræðst fjallið eða notið þess.

Markmið 5.-6. bekkjar

Að nemendur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

læri um hvalveiðar annarra þjóða við Íslandsstrendur
læri um hvalveiðar Íslendinga
kynnist hugmyndum um hvalavernd
læri um hvalaskoðun á Íslandi
læri um helstu hvalategundir við Ísland og þekki helstu einkenni spendýra í sjó
þekki nýtingu hvals áður fyrr
þjálfist í sjálfstæðum vinnubrögðum
þjálfist í að leita upplýsinga á netinu og í prentuðum textum
læri að skrifa ljóð
æfist í framsögn, upplestri og að miðla upplýsingum
þekki mismunandi hvalahljóð
noti mælikvarða og breyti milli mælieininga

Viðbótarmarkmið fyrir 5. bekk í ensku
Að nemendur
• Þekki ensku heiti helstu hvalategunda við strendur Íslands.

Markmið 7.-8. bekkjar
•

Að fræðast um ferskt vatn og lífverur sem í því
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Að gera athuganir á fersku vatni og lífríki þess
Að öðlast þekkingu á lífsferlum, aðlögun og líffræði lífvera í og við ferskt vatn
Að kynnast hugtökum íslenskunnar um ár og læki, hvenær verður lækur á t.d.
Að nemendur fari í gegnum skapandi vinnuferli
Að nemendur nýti fyrri þekkingu og færni í útfærslum sínum
Að nemendur sýni sjálfstæði í vinnubrögðum
Að vinna á skapandi hátt með fjölbreyttan efnivið
Að nemendur auki færni sína í að koma fram og undirbúa kynningar fyrir framan aðra
Að nemendur þjálfist í að vinna með öðrum
Að nemendur eflist í skilningi á viðfangsefninu og þjálfun í að greina aðalatriði frá
Aukaatriðum
Að nemendur kunni að setja fram og kynna upplýsingar með skipulögðum og áheyrilegum
hætti
Að nemendur þjálfist í meðferð, öflun og framsetningu heimilda
Að nemendur geti aflað sér upplýsinga um tiltekið efni með sjálfstæðum hætti og metið
ólíkar heimildir með gagnrýnum hætti

Markmið 9.-10. bekkjar

Að nemendur
• Að nemendur þekki flokka flóru Íslands
• Að nemendur öðlist frekari þekkingu á þeim flokki sem þeir kusu að vinna með
• Að nemendur fari í gegnum skapandi vinnuferli
• Að nemendur nýti fyrri þekkingu og færni í útfærslum sínum
• Að nemendur sýni sjálfstæði í vinnubrögðum
• Að vinna á skapandi hátt með fjölbreyttan efnivið
• Að nemendur auki færni sína í að koma fram og undirbúa kynningar fyrir framan
aðra
• Að nemendur þjálfist í að vinna með öðrum
• Að nemendur eflist í skilningi á viðfangsefninu og þjálfun í að greina aðalatriði frá
Aukaatriðum
• Að nemendur kunni að setja fram og kynna upplýsingar með skipulögðum og
áheyrilegum hætti
Námsþættir

Ferskt vatn og lífríki þess, einkenni ferskvatnslífvera, grunnvatn, hringrás vatns, sýrustig, hitastig og
uppgufun vatns, vatnasvið, vatnaskil, dragár, lindár, jökulár og mýrar. Skordýr; lífsferlar, þess að
kynna sér lif í fersku vatni hvar sem er í heiminum. Lífverur í ferskvatni, fiskar, fuglar og jurtir.
Nemendur unnu með heimildir og einfalda skráningu heimilda.
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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 Huldudals
Við fórum í vettfangsferðir í nágrenni skólans einu sinni í viku og skoðuðum
náttúruna og söfnuðum ýmiskonar náttúrulegum efniviði.

Kennsluefni og námsgögn fyrir Tröllabjörg
Farið var í vettfangsferðir í hverfið og skoðuð voru hús hvers barns fyrir sig.
Kennsluefni og námsgögn fyrir Álfabjörg og 1. bekk
Blaðgræna. Af hverju verða laufin marglit á haustin? Eftir Rannveigu Oddsdóttur.
www.vedur.is
http://www.vedur.is/vedur/frodleikur/greinar/nr/936
http://www.vedur.is/vedur/frodleikur/greinar/nr/992
http://www.totylkofizyka.pl/zabawy-z-wiatrem-kolko-w-szkole/
http://www.vedur.is/vedur/frodleikur/greinar/nr/1098
https://www.youtube.com/watch?v=10Jzw1hjOv4
Tónlist:
Berrössuð á tánum.
Drippedi dripp,
Hvínandi vindur: lög af diskinum
Drip drop, hvað er það sem rignir …..
Powerpoint skjal um vind, heiti vindstiga og lýsingar.
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Kennsluefni og námsgögn fyrir 2. bekk
- Landnámið (Komdu og skoðaðu), Námsgagnastofnun 2003
- Könnum kortin 1, Menntamálastofnun 2014
- Reykjavík barnanna, Salka 2008
- Myndir af byggingum, styttum, fjöllum og útivistaperlum Reykjavíkur
- Loftmyndir af Úlfarsárdal
- Kort af Úlfarsárdal og hverfum í Reykjavík
- Ljóð/söngvar um Reykjavík

Kennsluefni og námsgögn fyrir 3 - 4. bekk
Heimasíðan: http://vefir.nams.is/komdu/fjollin/fjollin_frames.htm
-

Kennslubækurnar Komdu og skoðaðu fjöllin
Landakortabækur
Myndir af íslenskum fjöllum
Ljóðið Fjallganga e. Tómas Guðmundsson
ruv.is – fréttir og myndbönd af eldgosinu í Holuhrauni
Myndband um ferðalag manns á Mt. Everest
https://www.youtube.com/watch?v=2_ybcAWTLeE

Kennsluefni og námsgögn fyrir 5.- 6. bekk
Kennsluefni: Innlagnir hjá kennurum, umræður og verkefnavinna nemenda í framhaldi.
Dæmi um heimasíður og myndbönd sem notuð voru við gerð verkefna og/eða sem kveikjur í byrjun
innlagna:
http://servefir.ruv.is/hvalir/
https://www.youtube.com/watch?v=kjDvaT5z1Lk
https://www.youtube.com/watch?v=tcXU7G6zhjU
https://www.youtube.com/watch?v=I3LpOw7p7wg
http://www.gulalinan.is/frettir/nr/261/
http://www.nat.is/Hvalir/hvalir.htm
http://servefir.ruv.is/hvalir/molar.htm
http://servefir.ruv.is/hvalir/molar.htm
http://listverse.com/2014/01/09/10-more-ridiculously-weird-facts-about-whales/
http://www.whale-world.com/facts-about-whales-for-kids/
http://www.visindavefur.is/svar.php?id=4716
http://www.elding.is/islenska/hvalir/hnufubakur/
Moby Dick: https://www.youtube.com/watch?v=P-cM6xo_NTU
Free Willy: https://www.youtube.com/watch?v=sTQTHWWVczU
Keikó:
http://www.ruv.is/frett/keiko-kom-til-landsins-i-c-17
https://www.youtube.com/watch?v=0vOUbIXTiUk
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https://www.youtube.com/watch?v=oTt3VVXgozQ&list=PLkV_EQaLDeFCYL97LHUZDlj5mfCzMdoqs&i
ndex=6
Að hitta hval: http://www.pressan.is/Frettir/Lesafrett/otrulegt-augnablik-kajakraedarar-enduduuppa-hval---myndband

Kennsluefni og námsgögn fyrir 7. og 8. bekk

Ár og tjarnir myndband http://www.nams.is/Namsefni/Valid-namsefni/?productid=070a839d-dc634c8e-aade-c9bffb364640
Lífríkið í landi kennsluleiðbeiningar og hugmyndahefti
http://www.namsgagnastofnun.is/namsleidbeiningar/lifrikid_net.pdf
Lífríkið í fersku vatni-námsgagnastofnun
Hornsíli hefti -námsgagnastofnun
veraldarvefurinn og ýmsar bækur sem nemendur völdu sér sem ítarefni eða grunnefni.
Orkuveitan vatnsvernd http://www.or.is/umhverfi-fraedsla/vatnsvernd
Orkuveitan fræðsluvefurinn http://www.or.is/umhverfi-fraedsla/fraedsluvefurinn
Smiðjuverkefnin http://padlet.com/gvendargeisli16/smidja_1

Kennsluefni og námsgögn fyrir 9. og 10. bekk
Veraldarvefurinn og ýmsar bækur sem nemendur völdu sér.
Fléttur, myndband https://www.youtube.com/watch?v=yJhOQkWP8XI
Lúpínan víkur, myndband http://www.visir.is/lupinan-skilad-sinu-og-vikur-fyrir-nyjumgrodri/article/2016160719828

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 Huldudals
Orðaforði barnanna var efldur með því að leggja áherslu á þessi orð:
•

Tré,skógur,laufblað, reyniber, lyng.

Orð og hugtök fyrir Tröllabjörg
Í tengslum við verkefni smiðjunnar var lögð áhersla á þessi orð:
• Heimili,hús, fjölskylda.
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Orð og hugtök fyrir Álfabjörg og 1.bekk
Árstíðir, vetur sumar, vor og haust. Leggjast í dvala, blaðgræna, hringrás, vindur, andvari, kul, gola,
stinningsgola, logn, kaldi, stinningskaldi, allhvass vindur, hvassviðri, stormur, rok, fárviðri, ofsaveður,
baksa, blakta, titra, skrjáfa, bærast, lausamjöll, sveigjast, bárur. baksa, blakta, titra, skrjáfa,

bærast, lausamjöll, sveigjast, bárur.

Orð og hugtök fyrir 2. bekk
Landnám, höfuðborg, hverfi, miðborg, úthverfi, íþróttafélag, kennileiti, safn, einstaklingur, fjölskylda,
bæjarfélag, samfélag, kortalestur, áttirnar, einbýlishús, raðhús, fjölbýlishús.
Orð og hugtök fyrir 3. - 4. bekk
• Nöfn nokkurra íslenskra fjalla: Skjaldbreiður, Hekla, Öræfajökull, Dyrfjöll, Herðubreið,
Hornbjarg, Esja.
• Hugtök sem merkja hækkun á landslagi: fjall, hæð, hóll, ás, fell, bunga, þúfa, dyngja, hjalli,
haugur…
• Hálendi og láglendi
• Jökull, jökulá
• Eldstöð, eldkeila, gígur, kvika
• Þéttbýli
• Hæð yfir sjávarmáli

Orð og hugtök fyrir 5.- 6. bekk
Hvalveiðar, Hvalfriðun, Greenpeace, útrýmingarhætta, Skíðishvalir, Tannhvalir, Hvalverkun,
Hvalategundir, Steypireyður, Langreyður, Hnýsa, Andanefja, Grindhvalur, Háhyrningur, Hnúfubakur,
Hnýðingur, Sandreyður, Hrefna og Búrhvalur.
Orð og hugtök fyrir 7-8.bekk
Mýrlendi, Dragá, Lindá, Grunnvatn, Hringrás, Sameind, Sýrustig, Mengun, Efnablanda, Uppgufun,
Vistkerfi, Uppsprettur, Yfirborðsvatn.
Brunnklukka, Umhverfisþættir,

14

Orð og hugtök fyrir 9.-10.bekk
Flóra Íslands, Mosar, Fléttur, Byrkningar, Blómplöntur, þörungar, sveppir, tegundir, vaxtaskilyrði,
nytjamöguleikar.

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.
Dverga- og Huldudalur
Fóru í ýmsar vettvangsferðir í næsta nágrenni og söfnuðu efni til að flokka og föndra með.
Tröllabjörg
Fóru í vettfangsferðir í kringum hverfið og skoðuðu heimili hvors annars.
Álfabjörg og 1. bekkur
Gerðu veðurathuganir í næsta nágrenni skólans. Fóru út að skoða laufblöð með stækkunarglerum
2.bekkur
Gengum um hverfið okkar og skoðuðum hvar allir í bekknum eiga heima.
Tókum strætó til miðborgar Reykjavíkur og keyrðum því um hin ýmsu hverfi borgarinnar. Gengum
upp á Arnarhól og virtum fyrir okkur útsýnið og ýmiss kennileiti s.s. Esjuna. Skoðuðum styttuna af
Ingólfi Arnarsyni, borðuðum ávextina okkar og fórum smá stund í leiktækin ☺ Heimsóttum því næst
Safnahúsið við Hverfisgötu og þar var vel tekið á móti okkur. Við skoðuðum merka muni, fengum
fræðslu um hvernig Reykjavík og umhverfi borgarinnar hefur breyst í gegnum tíðina, sáum málverk
frá ýmsum tímum, sem öll áttu það sameiginlegt að vera af Esjunni – greinilega vinsælt viðfangsefni
listmálara.
3. og 4. bekkur
Þriðji bekkur gekk á Úlfarsfell og skoðaði fjallahringinn sem sást ofan af fjallinu. Fjórði bekkur var þá í
samræmdum prófum.
Reynt var að fá að fara í heimsókn á Veðurstofuna til þess meðal annars að fá að skoða
jarðskjálftamæla og sjá hvernig vísindamenn geta spáð fyrir um eldgos. Veðurstofan tekur einungis
við heimsóknum menntaskólanema, en í vor (2016) stendur til að hafa opinn dag á veðurstofunni
sem við höfum áhuga á að fara í.
5.- 6. bekkur
Þau fóru í hvalaskoðun með Eldingu. Þar sem þau voru svo mörg fórum við með þau í tveimur
hópum. Fyrri hópurinn sá ekki hvali en seinni hópurinn sá höfrunga og hnísu. Margir urðu sjóveikir,
við fengum foreldra með okkur sem var mjög gott þegar það þurfti að hjúkra þeim sjóveiku. Við
enduðum smiðjuna á því að heimsækja Hvalasafnið úti á Granda. Það var mjög vel heppnuð
heimsókn.

7. og 8. bekkur
Fórum á Borgarbókasafnið í byrjun smiðju og fundum til bækur um vörn og vatnakerfi.
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Fórum á listasafn og könnuðu sérstaklega vatnið í íslenskri myndlist. Úlfarsáin, Reynisvatn og önnur
vötn í nágrenni skólans. Auk þess var fjallað um vötn og ár sem nemendur þekkja af eigin raun.
9.-10. bekkur
Vettvangsferð á Úlfarsfell
Vettvangsferð á Kjarvalsstaði, á sýningarnar Vistkerfi lita eftir Hildi Bjarnadóttur og Kjarval- úr
safneign eftir Jóhannes Kjarval.

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.
Þetta er sá kafli sem er hin eiginlega KENNSLUÁÆTLUN og best að fylla hann fyrirfram og leiðrétta svo
í lokin.
Það er viðbúið að þessi kafli gæti orðið nokkuð ítarlegur fyrir hvern aldurshóp, því innan hvers
aldurshóps eru smærri hópar.
Huldudalur:
Tveir smiðjutímar voru í hverri viku, á fimmtudögum og föstudögum og svo notuðum við líka
þriðjudagana þegar myndlistin var í að vinna líka smiðjutengd verkefni. Við unnum smiðjuna inn í
Listasmiðju þar sem við skiptum börnunum í litla hópa. Einn hópur var að vinna smiðjutengd verkefni
á meðan hin börnin léku sér í Listasmiðjunni á meðan í sandinum,ljósinu og holukubbum.
Á fimmtudögum fórum við alltaf í vettfangsferð og unnum svo úr því sem við höfðum fundið eða séð
á föstudögum og þriðjudögum. Við fórum í stuttar gönguferðir í kringum skólann og svo var farið í
strætóferð upp að Reynisvatni og farið þar í skóginn til að tína efnivið og borðað nesti.
Lagt var mikið upp úr upplifun barnanna og þeim leyft að kanna efniviðinn að vild. Við sulluðum m.a
annars með efniviðinn og tókum skráningar af upplifum barnanna með myndbands upptökum

Sullað með efniviðinn:
Þórey Birta: Ég búa
til súpu.
Vigdís: Ég búa til
súpu.
Sara Bríet: Já við
erum að búa til súpu.
Svona er súpa.
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Við stimpluðum með efniviðnum,límdum hann inn í glær geisladiskahulstur,vefuðum hann inn í net
og gerðum náttúrukórónur.

Tröllabjörg:
Farið var í stuttar vettfangsferðir í kringum nágrennið þar sem
stoppað var fyrir framan heimili hvers barns og tekin var mynd af því
fyrir framan heimilið sitt. Gerður var svo stór vefur þar sem myndin
var tengd við kort af hverfinu.

Unnið var síðan með heimilið þar sem gerðir voru óróar úr herðatré,pappír og ýmiskonar efniviði.
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Hvar áttu heima?

„Ég á heima í Sjafnarbrunni.
Það er númer 1. Það er stórt
og það er sko svart og
hvítt. Alveg eins og
steinar.“

Hvar áttu heima?

„Ég á heima í
Skyggnisbraut 8. Það er
grátt og hvítt og stórt
hús.“

Álfabjörg og 1.bekkur
Börnunum var skipt upp í 4 hópa. Unnið var á fjórum stöðvum þar sem hver hópur fór í tvö skipti á
hverja stöð. Hver vinnulota stóð yfir í u.þ.b. klukkustund.
Kveikja:
Börnunum var skipt upp í 4 hópa. Hverjum hópi fylgdu tveir kennarar. Kennarar þóttust vera í
vandræðum þeir væru búnir að steingleyma hvað þeir ættu að gera í þessari smiðju. Nú voru góð ráð
dýr! Sem betur fer þá fengu kennararnir vísbendingu sem krakkarnir áttu að leysa. Vísbendingarnar
voru í formi þula og vantaði ávallt síðasta orðið í þuluna sem var jafnfram vísbending um næsta stað.
Þarna reyndi á rímkunnáttuna. Dæmi um eina vísbendingu:
Ég er falleg og fín frú
klæði mig í kjóla og hatta
en stundum er ég út úr kú
og sparka í bolta úti á xxxxx
Svarið þarna væri því batta, eða úti á battavelli. Þegar út á battavöllin var komið þá fundu þau næstu
vísbendingu ásamt einum bókstafi. Þegar allar vísbendingarnar fimm voru fundar ásamt fimm
bókstöfum þá áttu þau að raða stöfunum saman og finna út orð. En orðið var Veður. „Já alveg rétt“
sögðu þá kennararnir, „við ætluðum að læra um veðrið í þessari Smiðjur!“
Vika 1 8. og 9. september 2016
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Gulla og Vilborg. Ratleikurinn var á fimmtudegi og eftir hann vorum við að leika frjálst úti og fórum
síðan hver í sína stofu.
Á föstudag kom stjörnu - hópur til okkar í álfabjörg og við settumst í hring og spurðum börnin
hvaðan rigningin kæmi. ýmsar hugmyndir voru uppi um það. AK. „Guð lætur rigninguna koma þegar
grátir, af því Guð er svo stór að Guð er heimurinn“. GE. „það sjúgast svona upp og fer svo aftur
niður“.
Ræddum síðan um hringrás vatns og Gulla sagði þeim söguna af dropanum sem gufaði upp og varð
að skýi og rigndi síðan aftur niður á jörðina. Skoðuðum mynd af hringrás vatn af vefnum „ komdu og
skoðaðu, hringrás“.
Sungum tvö lög, Drippedi dripp og Hvað er það sem rignir svo regnhlífarnar á.
Börnin teiknuðu uppáhaldsveðrið sitt og gerðum skráningu með því og byrjuðum að búa til Regnstaf
úr stórum hólki.
Auður : Árstíðarnar kynntar og staldrað við haustið og börnin spurð af hverju verða laufin marglit á
haustin? Börnin fengu því næst að hlusta á söguna um hana Blaðgrænu eftir Rannveigu Oddsdóttur.
Sagan segir frá fjölskyldu, pabba Stofni, mömmu Rót, ömmu Sól, Blaðgrænu og bræðrunum Karótín
og Santó og hvaða hlutverki hver og einn þjónar í þeirra fjölskyldu. Blaðgræna vinnur baki brotnu allt
sumarið og býr til mat handa öllum og fær þess vegna að ráða litnum á öllum
laufblöðunum/herbergjunum. En þegar Blaðgræna þarf að leggjast í dvala yfir haustið þá eru bræður
hennar ekki eins þreyttir og mála allt aftur í sínum litum, rauð,gul, appelsínugul og brún. Bræðurnir
lenda í háska en sem betur fer endar sagan vel. Því næst fengu nemendur stækkunargler og við
héldum út í garð að skoða laufin. Við vorum sérstaklega að leita eftir því hvort Blaðgræna , Karótín og
Santó væru sjáanleg. Börnunum þótti merkilegt að sumstaðar var Blaðgræna enn vakandi því laufin
voru ennþá græn. En flest trén báru þess þó merki að haustið væri komið því Karótín og Santó voru
búin að mála öll herbergin/laufin í sínum uppáhalds litum.
Brynja og Jóhanna María:
Hugstormun og umræður: Hvað er vindur? Hvað gerist þegar vindur blæs? Þekkið þið mismunandi
heiti á vindi? Kennari skráir svör nemenda í hugtakakort.
Nemendum sýnd powerpoint-sýning þar sem farið er yfir mismunandi heiti á vindi, myndir skoðaðar
og útskýrt hvað einkennir hvert vindstig. Í kjölfarið fengust allir við að setja saman vindapúsluspil
(heiti – tákn – mynd).
Í lok kennslustundar hófust allir handa við að gera sinn eigin vindmæli.

Vika 2 15.- 16. september 2016
Vilborg og Gulla
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á fimmtudag kom stjörnuhópurinn aftur til okkar og við kláruðum að gera regnstafinn. Börnin máluðu
hann bláan og bjuggu til stjörnur sem þau svo skreyttu hann með. Farið var í ýmsa leiki tengt veðri.
sungum drip drop lagið. Börnin fengu orð sem tengjast hringrás vatns og við reyndum að finna út í
hvað röð þau koma til að hringrásin virki rétt.
á föstudag koma sólarhópurinn og við settumst og gerðum hugarkort hvað hringrás vatn væri.
hugmyndir barnanna um hvernig rigning verður til var skráð. Ræddum síðan um hringrás vatns og
Gulla sagði þeim söguna af dropanum sem gufaði upp og varð að skýi og rigndi síðan aftur niður á
jörðina. Skoðuðum mynd af hringrás vatn af vefnum „ komdu og skoðaðu, hringrás“.
Sungum tvö lög, Drippedi dripp og Hvað er það sem rignir svo regnhlífarnar á.
Börnin teiknuðu uppáhalsveðrið sitt og gerðum skráningu með því og byrjuðum að búa til Regnstaf úr
stórum hólki sem við máluðum svo gulan eins og sólin.
Auður : Tíminn hófst á því að nemendur horfðu á 5mín langt myndband sem sýndi jörðina yfir
árstímabil. Þar mátti sjá greinilega þessar árstíðarbreytingar sem verða á náttúrunni. Þá kynntum við
inn orðið hringrás, er hægt að finna fleiri hringrásir en árstíðirnar? Börnin voru pöruð saman tvö og
tvö og fékk hver hópur einn poka. Þau fengu það verkefni og fara út að safna 20 laufblöðum en áttu
að reyna að finna mismundandi laufblöð. Þegar inn var komið þá áttu þau að flokka laufblöðin eftir
litum. Því næst fengu þau verkefnablað þar sem þau merktu inn á fjölda laufblaða í hverjum lit. Töldu
fjölda í hverjum flokk og drógu niðurstöður, í hvaða flokki var mest og hvar var minnst.
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Brynja og Jóhanna María:
Í þessari kennslustund kláruðu nemendur vindmælinn sinn. Í
framhaldinu fóru allir út, prófuðu vindmælana sína með aðstoð
kennara sem gerðu skráningu.

2 m/s

Stig

Heiti

m/s

Áhrif á landi

0

Logn

0-0,2

Logn, reyk leggur beint upp.

1

Andvari

0,3-1,5

Vindstefnu má sjá af reyk, flögg hreyfast ekki.

2

Kul

1,6-3,3

Vindblær finnst á andliti, skrjáfar í laufi, lítil flögg bærast.

3

Gola

3,4-5,4

Breiðir úr léttum flöggum, lauf og smágreinar titra.

4

Stinningsgola

5,5-7,9

Laust ryk og pappírssneplar taka að fjúka, litlar trjágreinar bærast.
Lausamjöll byrjar að hreyfast.

5

Kaldi

8,0-10,7

Lítil lauftré taka að sveigjast. Freyðandi bárur á stöðuvötnum.
Lausamjöll hreyfist.

6

Stinningskaldi

10,8-13,8

Stórar greinar svigna. Hvín í línum. Erfitt að nota regnhlífar.
Lágarenningur viðvarandi.

7

Allhvass vindur

13,9-17,1

Stór tré sveigjast til. Þreytandi að ganga á móti vindi. Skyggni slæmt
í snjókomu.

8

Hvassviðri

17,2-20,7

Trjágreinar brotna. Erfitt að ganga á móti vindinum. Menn baksa á
móti vindi. Skyggni í snjókomu verður lítið sem ekkert.

9

Stormur

20,8-24,4

Lítilsháttar skemmdir á mannvirkjum. Varla hægt að ráða sér á
bersvæði. Glórulaus bylur ef snjóar.

10

Rok

24,5-28,4

Fremur sjaldgæft í innsveitum. Tré rifna upp með rótum, talsverðar
skemmdir á mannvirkjum.

11

Ofsaveður

28,5-32,6

Miklar skemmdir á mannvirkjum. Útivera á bersvæði hættuleg. Rýfur
hjarn, lyftir möl og grjóti.

12

Fárviðri

>= 32,7

Allt lauslegt fýkur, þar á meðal möl og jafnvel stórir steinar.
Kyrrstæðir bílar geta oltið eða fokið. Heil þök tekur af húsum.
Skyggni oftast takmarkað, jafnvel í þurru veðri.
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Vika 3 22.-23. september 2016
Gulla og Vilborg
á fimmtudag kom sólarhópurinn aftur til okkar og við fórum í ýmsa leiki tengt veðri og sungum
veðurlög. síðan skreyttum við regnstafinn okkar með sólageislum sem klippt voru út úr allskonar
gullitum pappír.
Á föstudag brutum við upp og allir hittust fyrir utan Dalskólalóðina þar sem útieldhús leikskólans
hefur verið og lékum okkur í vatnsleikjum. rennandi vatn var í slöngu og allskonar dót til að
drullumalla. Á sama tíma tókum við upp kartöflur.
Vika 4
Allir fengu nýja hópa og sömu verkefnin látin rúlla.
Vika 5
Nýr hópur á fimmtudag hjá öllum. Á föstudag fór 1.bekkur í gönguferð við Lambhaga til að skoða
haustlitina. Fundum fullt af sniglum og vakti það mikla lukku. Einnig hafði 1.bekkur unnið í sérstakri
Veðurbók. Þar skráðu þau veðrið í vikunni og leystu verkefni. Bókina tóku þau með heim og skráðu
helgarveðrið í hana.

Vika 6
Síðasti hópur á fimmtudegi og Smiðjulok hjá Álfabjörgum á föstudegi.

2. bekkur
Vika 1
Byrjað var á að ræða hugtökin höfuðborg, miðborg og úthverfi. Kynntum okkur hverfið okkar,
Úlfarsárdal, skoðuðum götukort og loftmyndir. Teiknuðum stórt kort af hverfinu, skráðum götuheiti
og fundum hvar allir áttu heima. Hver og einn teiknaði húsið sitt, klippti út og límdi á viðeigandi stað
á kortinu.
Vika 2
Héldum áfram að skoða kort af Reykjavík, ræddum hvernig borgin var í upphafi - hvernig og hvers
vegna hún stækkaði svo ört. Skoðuðum á kortinu hvernig borgin óx, hvaða hverfi byggðust fyrst og
svo koll af kolli. Ræddum hugtakið íþróttafélag, kynntumst hvað íþróttafélögin í Reykjavík heita og
hvar þau eiga sinn heimavöll. Öll vissu þau hvað íþróttafélag Úlfarsárdals heitir ☺
Þórdís hjálpaði okkur að æfa lög um Reykjavík, s.s. ljóðið Austurstræti eftir Tómas Guðmundsson og
Austurstræti, með Ladda.
Vika 3
Fórum í göngutúr um hverfið, gengum heim til allra. Æfðum okkur í að rata um hverfið og allir fengu
að vísa veginn heim til sín. Tókum mynd af hverjum og einum fyrir framan heimili sitt og verður
myndin síðan fest á götukortið, við hliðina á húsi hvers og eins.
Unnum í bókinni Könnum kortin, lærðum að þekkja áttirnar og unnum verkefni með götukort.
Héldum áfram að æfa okkur að syngja lögin um Austurstræti.
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Lærðum um fyrstu landnámsmennina, Ingólf Arnarson og Hallveigu Fróðadóttur, öndvegissúlurnar
þeirra, hvers vegna þau settust að í Reykjavík og hvers vegna nafnið „Reykjavík“ varð fyrir valinu.
Vika 4
Náðum ekki að ganga heim til allra í síðustu viku, en lukum því í þessari.
Bjuggum okkur undir vettvangsferð til höfuðborgarinnar. Ræddum um hvaða hverfi Reykjavíkur
strætisvagninn keyrir á leið okkar í miðbæinn og hvernig maður hagar sér í strætó. Áttum pantaða
leiðsögn um Safnahúsið við Hverfisgötu – ræddum hugtakið safn, að mikilvægt er að ganga rólega um
húsið því mikið af gömlum, viðkvæmum munum er varðveitt í safninu.
Fengum þetta fína veður í vettvangsferðinni, gengum upp á Arnarhól, virtum fyrir okkur
útsýnið…Höfnina…Esjuna…. Hörpuna…. og nutum þess að borða ávextina okkar í góða veðrinu.
Skoðuðum styttuna af Ingólfi og veltum fyrir okkur hvort útsýnið yfir borgina hafi ekki breyst frá því
Hallveig og Ingólfur komu til Íslands. Esjan hlýtur þó að hafa verið svipuð!
Skruppum aðeins í leiktæki sem voru í nágrenninu og héldum loks í Safnahúsið við Hverfisgötu, þar
sem vel var tekið á móti okkur. Hildur leiðsögumaður fylgdi okkur um allt húsið, við fengum að heyra
sögu hússins og hvernig Reykjavík leit út þegar húsið var byggt. Skoðuðum gamlar minjar og fengum
að skoða merka steina, skeljar og bein „með höndunum“ Uppi á efstu hæðinni voru málverk af
Esjunni frá mismunandi tímum - greinilega lengi verið vinsælt myndefni málara í gegnum tíðina. En
salurinn þar sem lessalur fyrsta bókasafns Reykjavíkur var staðsettur, þótti mörgum merkilegt - risa
stórir útskornir stólar og borð. Þar fengum við öll að setjast, skrifa nöfn okkar á spjöld og færa í
spjaldskrá hússins, skúffur í stórum og virðulegum skáp – allt í stafrófsröð. Þar með höfðum við skráð
okkur í gestabókina ☺ Krakkarnir voru til fyrirmyndar í Safnahúsinu og héldu allir glaðir heim á leið.
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Vika 5
Mikill áhugi var fyrir Ingólfi Arnarsyni og öndvegissúlunum, fundum myndir af netinu hvernig talið er
að öndvegissúlur hafi litið út, klæðaburð fólks frá þessum tíma og spjölluðum um ástæður fólks fyrir
að leggja í svona hættulega siglingu frá Noregi, yfir hafið til Íslands. Þessi umfjöllun var síðan færð í
myndir og rit sem þau unnu í „Stóru sögubókina“.
Hver og einn fékk að setja upp myndina sína á götukortið …… og unnið var í sameiningu að útbúa stafi
sem mynduðu setninguna „Úlfarsárdalur, hverfið okkar“ - yfirskrift fyrir götukortið.
Héldum áfram að æfa sönginn um Austurstræti.

Vika 6
Skreyttum okkar eigin öndvegissúlur …. á örlítið annan hátt en gert var í gamla daga… notuðum
skrautlegt garn sem þau vöfðu utan um stóra trédrumba – mikil lukka ☺
Stilltum því næst upp í stofunni, sín hvoru megin við gamlan stól með ullargæru – Ingólfur hefði verið
mjög stoltur af þessu stórbrotna hásæti!
Foreldrar koma í næstu viku í foreldraviðtöl …. og fá þá tækifæri til að sjá afrakstur smiðjunnar.
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3. – 4. bekkur
Vika 1
Nemendur unnu í 3 hópum, - sem heita Gígar, Jöklar og Dyngjur.
Hver hópur kom einu sinni til hvers kennara.
Verkefni 1 var að ræða um landakort og velta fyrir sér hvað
litirnir á landakortinu merkja. Landakortabækur skoðaðar og rætt
um hálendi og láglendi. Hvernig skyldi hálendi og láglendi vera
merkt á landakorti? Hvað tákna litirnir á kortinu, ljósbrúnn,
dökkbrúnn, blár, hvítur, grænn? Nemendur lituðu sitt eigið
Íslandskort með tilliti til mismunandi hæða, merktu nokkra þéttbýlisstaði á kortið, jökla og jökulár.

Ásta sagði börnunum sögu af eigin reynslu úr gosinu á Heimaey
Anna fjallaði almennt um eldfjöll og börnin framkvæmdu tilraun þar sem framkallað var eldgos
Vika 2
Nokkur íslensk fjöll kynnt til sögunnar.
Öræfajökull. Nemendur unnu upplýsingar um Öræfajökul úr
bókinni Komdu og skoðaðu fjöllin og skráðu svör á blað. Byrjað á
Fjallabókinni,
Anna Sigurrós gerði klippimyndir með börnunum um Heklu og tengdi það umfjöllun um
flekahreyfingar.
Ásta vann með Skjaldbreiður á fjölbreittan máta.

Vika 3
Fimmtudagur: Æfing – undirbúinn gjörningur – hugmyndin þróuð.
Fjallabókin – nemendur unnu jafnt og þétt hver að sinni fjallabók.
föstudagur: æfing á gjörningi – og unnið að fjallabókinni
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Vika 4
Í viku 4 var 4. bekkur í samræmdum prófum og því var engin smiðja hjá þeim þessa vikuna.
Þriðji bekkur vann að fjallabókinni og listaverkafjallinu á fimmtudeginum, en á föstudeginum var farið
á Úlfarsfell og hálendi og láglendi skoðað ofan af fjallinu.
Vika 5
Fjallagjörningurinn æfður fyrir smiðjulok.
Dæmi úr verkum barnanna í fjallabókinni:
Skjaldbreiður
- hækkar jafnt og þétt upp í topp.
- er dyngja.
- er um tíu þúsund ára.
- lítur út eins og skjöldur.
- er kringlótt fjall.
Öræfajökull
- Sveinn Pálsson gekk fyrstur á Öræfajökul. Það var árið 1794.
- Öræfajökull er í suðurjaðri Vatnajökuls.
- Sveitin í kringum jökulinn heitir Öræfi.
- hét einu sinni Knappafellsjökull.
Snæfellsjökull
- Snæfellsjökull er virkt eldfjall.
- Jules Vernes, franskur rithöfundur, skrifaði sögu um Snæfellsjökul.
- Í Íslendingasögum segir frá Bárði. Hann kom frá Noregi og var að hálfu tröll. Hann settist að í
helli í Snæfellsjökli.
- hefur ekki gosið síðan land byggðist.

Í kjölfarið hófust nemendur handa við að útbúa spurningar úr textanum um fjöllin sem notaðar yrðu í
spurningakeppni þeirra á meðal.
Að auki unnu nemendur að ókláruðum verkefnum, hengdu upp og undirbjuggu smiðjulok.

26

Vika 6
Lokaundirbúningur og smiðjulok:
Foreldrum var boðið í heimsókn. Nemendur kynntu sig, smiðjuna, markmiðin og verkefnin sem unnin
voru. Í framhaldinu lásu allir staðreyndir/fróðleiksmola um fjallið sitt. Að loknum upplestri var sýning
á verkum nemenda. Hætt var við fjallagjörninginn vegna aðstöðuleysis – ógerningur að taka á móti
foreldrum allra barnanna á sama tíma á sama svæði.
Eftir smiðjulok fóru nemendur í spurningaratleik með teningum úti á skólalóð. Þar svöruðu þeir þeim
spurningum sem hópurinn hafði samið í smiðjuvinnunni. Númer voru sett um alla skólalóð,
nemendur köstuðu teningi og fundu töluna sem upp kom. Þá komu þeir til kennara og fengu
spurningu með því númeri. Því næst köstuðu þeir aftur og lögðu þá tölu við hina, og fundu það
númer. Þeir svöruðu næstu spurningu og unnu þannig koll af kolli.

5.-6. bekkur
Hvalasmiðja
Við unnum þetta í hringekju þar sem nemendum var skipt upp í fjóra hópa og hver kennari fékk alla
hópa til sín einu sinni í viku. Einn kennari lagði áherslu á hvali í bókmenntum, annar í myndlisum,
þriðji var með fræðslu um hvali á náttúrufræðigrunni og fjórði var með
Vika 1:
Bryndís
Vann með i-padda í hvalatengdum verkefnum sem voru tengd ýmsum námsgreinum.
hver nemandi fékk einn hval, kynnti sér hann og gerði power point kynningu Byrjað var jafnframt að
útbúa og hanna ýmis spil til þess að ítreka námsframvinduna

Edda: Hóf að vinna með hvalaþema og nemendur gerðu myndlistarverk, fyrst með blýanti þá bleki og
að lokum með vatnslitum. ‚a sex vikum náði hver hópur að ljúka við sína mynd. Auk þess fengu börnin
að leira hvali
Hrund:
Fræðsla um spendýr og þróun hvala. Notuð var Power point kynning sem var notuð síðast þegar
smiðjan var keyrð. Við skiptum nemendum síðan upp í 2 – 3 manna hópa og fékk hver hópur hval til
að vinna með. Þau fengu útprentaðan texta um hvalinn og gátlista um hvaða upplýsingar ættu að
koma fram, eins áttu þau að teikna mynd. Þessar upplýsingar áttu þau síðan að nota til að gera
kynningu í Ipad.
Ragnhildur
Var með bókmenntir tengdar hvölum. Byrjuðum á að lesa valda kafla úr Moby Dick. Meðfram
lestrinum rúlluðu power point myndir úr sögunni. Nemendur voru mjög áhugasamir og þurftu mikið
að ræða söguþráðinn og hvort þetta væri sannsögulegt. Nemendur teiknuðu og lituðu hvalamyndir á
meðan.
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Vika 2:
Nemendur héldu áfram í sínum hópum og rúlluðu á milli, Hópur Hrundar var þó á sjálfstýringu vegna
veikinda kennara.
Ragnhildur hélt áfram að kynna hvali í fleiri bókmenntaverkum. Sögur þar sem hvalir koma við sögu
s.s. Jónas í hvalnum, kaflann úr Gosa þar sem Gosi og faðir hans lenda í gini hvalsins. Einnig
þjóðsöguna Grjóthrunið úr Tindastóli. Við ræddum trúverðugleika sagnanna og söguþráð.

Vika 3
Áfram var haldið.
Fræðsla um skíðishvali. Nemendur héldu áfram að vinna hvalaverkefnin sín.
Nemendur unnu ljóðaverkefni um hval hjá Ragnhildi. Byrjað var á því að hver og einn hugsaði um sinn
hval þ.e. hvað einkennir hann s.s. stærð, útlit, þyngd, fæða, köfun, útbreiðsla, sérkenni o.s.frv.
Rifjaðar upp lýsingar á hvölum úr þeim sögum sem við höfum lesið. Nemendur skrá hjá sér lykilorð og
hugmyndir sem hafa kviknað við lesturinn. Hvað sjá þeir, hvað þeir heyra og hvaða lykt þeir finna af
hvalnum.

Vika 4
Við fórum með helming nemendahópsins í hvalaskoðun með Eldingu. Við fengum foreldra til að
skutla okkur niður á höfn. Við lögðum af stað rúmlega 8:00 með samlokur og ávexti frá Hannesi. Það
fóru þrír foreldrar með okkur sem var gott því margir voru sjóveikir. Því miður sáum við ekki hvali. Við
tókum strætó heim og vorum komin aftur rétt fyrir kl. 14:00.
Edda
Hvalamyndir og leirhvalir á góðu róli.
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Ragnhildur:
Enn unnið með ljóðaverkefni um hvali. Ljóðaformið Hæka kynnt fyrir nemendum og allir semja Hæku
um sinn hval. Lokaafurð var veggspjald með frumsamdri hæku (1-4 erindi) og myndskreyting af hval.
Lífsbarátta Keikó rifjuð upp og við skoðuðum youtube myndbönd af ferli Keikós.

Vika 5
Bryndís
Nemendur leggja lokahönd á kynningar á sínum hval.
Edda og Ragnhildur
Fóru með seinni hópinn í hvalaskoðunarferð. Það gekk allt svipað og í síðustu viku en þó var meira líf
að sjá, sáum bæði hnísu, háhyrning og eitthvað fleira.
Hrund
Var með fræðslu um tannhvali. Nemendur kláruðu verkefnin sín og héldu áfram að vinna að Ipad
kynningu.
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Vika 6
Fór í að undibúa smiðjulok og kynningar á powerpoint verkefnum, hengja upp ljóðin, kúka við öll
spilin sem áttu að nýtast til að styrkja þekkingu.
Lögð lokahönd á Ljóðaverkefni og margir lásu upp sín ljóð og bættu við skreytingum á veggspjaldið
sitt. Gerðum einnig samstæðuspil með hvölum. Nemendur myndskreyttu bakhlið en að framan voru
útprentaðar myndir af hvölum. Samstæðuspilin voru að lokum plöstuð svo að þau endist betur.

7. og 8. bekkur

8- 13 sept.
Vika eitt fór í umræður og hugmyndavinnu. Farið var á bókasafn og leitað að bókum um vötn og
vatnakerfi. Ræddum um ár og vötn á Íslandi og nemendur miðluðu eigin reynslu af veiðum, umhverfi
og öðru sem þau tengdu vatninu eða ánni. Skipt í hópa, nemendur voru tveir til 4 í hóp. 8 bekkur
saman í hópavinnu og 7. bekkur saman.
Farið yfir hugtök t.d. skilgreininguna á, á og læk, jökulá, lindá. kennslubókin kynnt og farið yfir
kaflana í henni og mismunandi verkefni sem finna má þar, skoðuðum bækurnar sem við tókum á
bókasafninu sem margar fjölluðu um lífríki Þingvallavatns og ræddum um vatnið, virkjunina og
gjárnar auk annars. Mývatn var einnig vinsælt.
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15-20 sept. Vika 2 Hópavinna, nemendur fóru í hugmyndavinnu og horfðu til þess sem þau vildu gera
í sínu verkefni 8. bekkur fór í fermingarferð og missti aðeins úr þá daga.
horfðum á myndefni á vef bæði á vef orkuveitunnar, fræðsluvefnum og einnig á náms.is.
Margir vildu fjalla um ferskvatn á annan hátt og skoða vötn , vatnasvæði og lifverur í um allan heim.
Sem var áhugavert – þar með gátum við fjallað um sannleika heimilda og hvaða heimildir við gætum
nýtt sem sannleika og hvað ekki.

22-27 sept. vika 3. samræmd próf – 8 bekkur hélt áfram í verkefnavinnu – skipulögð var ferð en hún
féll niður vegna veðurs. Farið var yfir möguleika í útfærslu og padlet kynntur enn nemendur skiluðu
öllum verkefnum á padlet. Nemendur skila öllum verkefnum á tölvutæku formi og farið var yfir
möguleika í t.d. skjásýningum, upptökutækni fyrir þá nemendur sem vildu skila hljóðglærum, vistun
og möguleikum í skilum.
Hér gátum við nýtt fréttaflutning af t.d. gosinu í holuhrauni og umræður um flóðahættu og afl vatns.
Vatnsvirkjanir og hvaðan orkan okkar kæmi. Hreinleika vatnsins og hve gamalt vatnið væri þegar það
kæmi úr krananum heima hjá okkur.
Reglulega sest niður með hópunum og farið yfir hvernig verkefnið þróaðist.
29sept. – 4. okt. Vika 4 – 7 bekkur á Reykjum – 8 bekkur í verkefnavinnu. Hóparnir unnu verkefni
fara átti í ferð enn við felldum hana niður vegna veðurs. Unnið var með vistun gagna og geymslu
gagna því heimasvæði nemenda hafa ekki verið aðgengileg og þau ekki alltaf með sömu tölvurnar.
Hvað gerist þegar gögn týnast eða vistast ekki.
það voru nokkur veikindi þannig að tveir hópar sameinuðust og gerðu eitt stórt verkefni.
6. -11.okt. Vika 5 upplýsingaöflun, frágangur og samantekt á vinnu og verkefnum
Farið yfir verkefnaskil og innihald verkefnis og þeir nemendur aðstoðaðir sem vantaði heimildir, vildu
skipta um viðfangsefni eða breyta einhverju í verkefninu sínu.
Haldið var áfram með verkefna vinnu og heimildaöflun.
13-18.okt vika 6 frágangur og samantekt á verkefnum.
20-24.okt vika 7 og smiðjulok og sýning http://padlet.com/gvendargeisli16/smidja_1
Nemendur fullunnu verkefni sín, undirbúningur kynninga gekk mjög vel , aðeins bar á feimni á
smiðjukynningunni enn það gefur nýja vídd og framsögn er alltaf eitthvað sem má bæta og byggja
við. Einnig þarf að vinna meira með til dæmis uppröðun í stofu og setja fundarstjóra þegar kynningar
fara fram.
Nemendur unnu mikið með tölvu og upplýsingatækni.
-Verkefnin voru áhugaverð, ólík og það sem stendur upp úr er hve ólik þau eru og útfærslan líka.
Gefin var einkunn fyrir smiðjuna nemendamat 50% og kennaramat 50%
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9.-10. bekkur
vika 1
Nemendur fóru í vettvangsferð upp á Úlfarsfell til að kanna nærumhverfi og þær jurtir úr flóru Íslands
sem vaxa nálægt byggð. Nemendur fengu fræðslu um megin flokka flóru Íslands og völdu í kjölfarið
flokk til að fræðast frekar um og völdu sig í hópa.

Vika 2-3
Nemendur unnu sjálfstætt að verkefnum sínum, öfluðu sér heimilda og settu upp tímaætlun. Hver
hópur valdi hvað hann vildi gera og hugmyndirnar sem nemendur komu með voru m.a. ritgerð,
skyggnusýning, myndbönd og veggspjöld.
vika 4
Hóparnir horfu á tvö myndbönd um flóru Íslands og útbjuggu spurningakeppni sem spiluð var í
tímanum.
Nemendur héldu áfram að vinna sjálfstætt, tveir hópar völdu að útbúa mat og fengu aðgang að
heimilisfræðistofu og tóku myndir og myndbönd af ferlinu.
vika 5
Ferð á Kjarvalsstaði á sýningarnar Vistkerfi lita eftir Hildi Bjarnadóttur og Kjarval – úr
safneign.Vistkerfi lita fjallar um flóru Íslands sem útgangspunkt. Plönturnar á landinu safna
upplýsingum frá jarðveginum og andrúmsloftinu í gegnum rætur, laufblöð, blóm og krónublöð.
Þessar upplýsingar yfirfærast í litinn sem Hildur vinnur úr plöntunum og notar í verkin á sýningunni. Í
sýningu Kjarvals er útgangspunkturinn íslensk menning og þjóðararfurinn. Nemendur fengu tækifæri
til að lesa úr verkum hans íslenska flóru og hvernig jurtir og náttúra spilar stórann þátt í útkomu
verkanna.
vika 6
Nemendur leggja lokahönd á verk sín og kynna þau svo í lok vikunnar.
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9. Smiðjulok og smiðjumat

Fyrirkomulag smiðjuloka
Smiðjulokin í leikskólahluta voru föstudaginn 14 október. Þá höfðum við opið hús seinnipartinn þar
sem foreldrar gátu komið og skoðað afrakstur smiðjunar.
Smiðjulokin voru glæsileg að vanda, margt sýnt af því sem börnin höfðu verið að fást við. Skráningar á
leikskóladeildum jafnframt til sýnis og er það til vitnis um mikla fagmennsku.

Huldudalur
Huldudalur var með smá atriði þar sem
börnin stóðu og sungu eitt lítið lag „Út
mó“ og báru á höfði
náttúrukórónurnar sínar (kórónur sem
unnar voru úr náttúruefniviði.)

í

Síðan var myndband sýnt af börnunum
vera að sulla inn í Listasmiðju ásamt
því að búið var að hengja upp verk
barnanna um skólann.
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Myndbrot úr sull myndbandi.

Tröllabjörg
Var með opið hús.

Álfabjörgin og 1. bekkur - smiðjulok
Lögðu fram vinnubækur og skráningar og verkefni af ýmsum toga. Álfabjörg með opið hús. 1.bekkur
hafði verkin til sýnist á Námsviðtala degi ásamt því að senda Veðurbók heim.
Það sem við erum ánægðust með eftir smiðjuna er
Það sem betur mætti fara og við getum lært af:

Annar bekkur - smiðjulok
Nemendur buðu foreldrum upp á smá kynningu um Reykjavík. Þau lásu hvert um sig lykilsetningu og
tókst það mjög vel. Að því loknu sungu þau saman Austurstræti og fengu foreldrar svo að sjá
afraksturinn sem var mikill að vexti.

Þriðji og fjórði bekkur - smiðjulok
Í þriðja og fjórða bekk var foreldrum ekki boðið til smiðjuloka. Fjallasmiðjunni var lokað með
spurningakeppni úr viðfangsefnum smiðjunnar.
Spurningar birtust á töflu og börnin svöruðu á
spjaldtölvur í gegnum Kahoot forritið. Þau unnu
saman í þriggja til fjögurra manna hópum og mikil
spenna ríkti á meðan
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Fimmti og sjötti bekkur – smiðjulok
Smiðjulok voru þannig að við fórum á Hvalasafnið á Granda. Þar fengu nemendur góða fræðslu um
hvali og það var greinilegt að þau höfðu lært mikið því þau gátu svarað spurningum þess sem var með
fræðsluna auðveldlega.

Sjöundi og áttundi bekkur - smiðjulok
Nemendur voru með kynningar á smiðjulokum .
Nemendur unnu matsblað varðandi verkefnið og gáfu sér einkunn fyrir valin atriði (sjá vinnuplögg
smiðju). Sjálfsmat nemenda gildir 50% á móti kennaramati (sjá vinnuplögg smiðju).
Bekkjarfundur nýttur í umræðu um smiðjuna, verkefnin og viðfangsefnið.

10. Samantekt og niðurlag
Að lokinni þessari smiðju hefur margt áunnist. Mismunandi var hvernig aldurshópar nálguðust efnið
og mismunandi hvaða námsefni lá undir. Aðalnámskrá leik- og grunnskóla var það leiðarljós sem
stuðst var við og allt námið markmiðabundið.
Í fimmta og sjötta bekk smiðjan gekk mikið út á hópavinnu sem gekk mjög vel. Kynningarnar og spilin,
sem nemendur útbjuggu um hvali, gengu mjög vel. Það var gaman að sjá hvað nemendur voru fljótir
að mynda sér skoðun á heitum umræðuefnum eins og hvalfriðun gegn hvalveiðum.

10.1 Hvað gekk vel
Á leikskóladeildum gekk smiðjan mjög vel, það var mikið starfað og allir iðnir. Smiðjulokin tókust líka
vel, foreldrar stöldruðu við á föstudagseftirmiðsegi og nutu afraksturs sýningarinnar. Gaman hve
börnin voru ræðin mörg hver og gátu sagt frá. Skráningar þær sem héngu á veggjum og Sull
myndbandið á Huldudal vöktu líka áhuga foreldra og urðu uppspretta samtals.
Í öðrum bekk gekk vel að vinna í við gerð húsa, myndamyndskreyta ljóð æfa söngva og semja texta.
Í þriðja og fjórða bekk fannst kennurum og foreldrum smiðjuvinnan skila sér í auknum áhuga og
þekkingu. Börnin gátu sannarlega dýpkað þekkingu sína og urðu sérfræðingar í a.m.k. einu fjalli.
Verkefnin gengu vel og nemendur voru alla jafna jákvæðir. Það var þó ákveðið að vera ekki með
smiðjulok fyrir foreldra en mál þeirra var að smiðjan skilað sér vel heim.
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Í fimmta og sjötta bekk smiðjan gekk mikið út á hópavinnu sem gekk mjög vel.
hvalaskoðunarferðirnar voru einnig gleðilegar. Víst er að þekking barnanna á hvöllum er miklu dýpri
með þessari vinnuaðferð, það er svona margvíslegar nálgangir með sama efni í gegn um
þekkingarleit, uppgötvunarnám, listrænt nám,ljóða- og sagnagerð og bókmenntir.
7-8. bekkur – Upplýsingaleit og miðlun gekk mjög vel, nemendur voru duglegir að miðla því sem þeir
uppgötvuðu hvort sem það sneri beint að þeirra viðfangsefni eða viðfangi annarra. Tíminn sem gefinn
var í smiðjuvinnuna var hæfilega langur. Efnisleit var tiltölulega einföld og margt í boði er koma að
vali á verkefnum þannig að hver og einn gat valið verkefni út frá áhugasviði eða öðru. Nemendur
höfðu mikið val innan verkefnis um útfærslu sem var mjög skemmtilegt.

10.2 Hvað mátti betur fara
Það þarf allt að vera í mjög föstum skorðum og einfalt. Það þarf að vera skýrt hvað hver fær og gerir
og svo að allt gangi vel. Þegar við vorum að flokka myndir fóru t.d. krakkarnir að deila um hver ætti
að fá hvaða myndir. Við prófuðum að skrifa texta í tölvum sem var of erfitt verkefni fyrir 2. bekk.
Líkan af götumynd Úlfarsárdals lenti í höndum kennarans svo lærdómurinn er að ætla sér ekki um of í
smiðjuvinnunni.
Í 3. og 4. bekk mátti þetta betur fara:
•
•
•

Kennarar eru allir sammála um að tímaskortur hafi haft nokkur áhrif á undirbúning
smiðjunnar.
Vegna samræmdra prófa í 4. bekk misstum við eina viku úr.
Tölvur og nettenging voru til vandræða og því lítið hægt að notast við það.

5-6.bekkur – Þetta var stór hópur sem var margskiptur og allir fengu að reyna allt – sem er bæði
jákvætt og neikvætt – hvert barn varð þó sérfræðingur í sinni hvalategund og það var vel en það er
sumt sem verður yfirborðslegt á svona stuttri yfirferð um mikið efni. .
7-8.bekkur – við vorum í vandræðum með tölvumálin í upphafi sem var leist farsællega og mjög vel.
Nemendaferðir og próf slitu smiðjuna aðeins í sundur. Samræmd próf komu inn í smiðjuna,
Skólabúðir hjá 7. bekk og fermingarferð hjá 8. bekk.
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-það hefði verið gott eftir á að hyggja að fara í verkefnavinnu í bókinni og vinna meira með hugtök og
fara í gegnum alla kafla hennar í umræðutíma og einnig vinna úr verkefnum sem þar er að finna.

11. Loka orð
Eins og sjá má á þessari skýrslu voru mjög fjölbreyttar nálganir í þessari smiðju – hvalir,Reykjavík, fjöll,
hringrásir og náttúra, - en samtenging alls þessa var hugtakið stórir og litlir heimar.
Upphafssmiðja á haustin er tengd því að ýta skútunni á flot – verið er að taka inn og aðlaga bæði ný
börn og nýtt starfsfólk. Í haust gekk þetta vel og ótrúlegur árangur okkar frábæra starfsfólks.
Verkefnin voru frumleg, skapandi og skemmtileg þar sem börnin fengu að snerta á ýmsu. Veðrið var
yfirleitt gott og hægt tókust vettvangsferðirnar vel.
Það er óskandi að þessi smiðja sitji í nemendum, en gaman væri að taka í vor umræðu með
börnunum um smiðjuinntakið og átta sig á hve umræðuglöð þau enn eru um viðfangsefnin.
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