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Formáli 
Í Dalskóla er mikil áhersla lögð á öflugt, frjótt og lifandi skólastarf. Sköpunarkraftur og hug-

myndaauðgi 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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1.Inngangur 

Lestrarkunnátta er lykill að andans auði þjóðarinnar, og jafnframt gjörir hún menn færa að rétta 

þennan auð að öðrum. En hann er í því ólíkur öllum öðrum auðæfum, að hann eyðist ekki, þótt af 

honum sé tekið. Hann er líkur loganum, sem brennur jafnskært, þótt þúsundir komi og tendri ljós 

sín við hann. Sá sem er vel læs nýtur efnisins eins, þótt hann lesi hátt fyrir aðra. Hann þiggur og 

gefur og á meira eftir en áður.  

Guðmundur Finnbogason, 1903 

 

Grunnþættir í menntun skulu vera leiðarljós í almennri menntun og starfsháttum leik- grunn- og 

framhaldsskóla. Einn þessara grunnþátta er LÆSI. Læsi er mjög vítt hugtak og tekur bæði til 

merkingarsköpunar, lestrarkunnáttu og samskipta. Ef læsi væri fyrst og fremst merkingarsköpun gæti 

maður þá verið án  lestrarkunnáttunnar (að breyta bókstöfum í orð og setningar)? Eða ef læsi væri 

fyrst og fremst  lestur er maður þá læs ef maður getur ekki gert lesturinn merkingarbæran?  Ef lestur 

og merkingarsköpun hefur ekki samskiptatilgang í mannanna félagsheimi til hvers þá af stað farið? 

Ljóst er að lesandi sem vill gera textann merkingarbæran þarf alltaf að nálgast hann með alla sína 

lífsreynslu í farteskinu og þegar við erum að hugsa um lesanda sem er tveggja ára að þá er barnið að 

„líma allt á spjöld í minni“ (Þórarinn Eldjárn) og máta við fyrri  þekkingu til þess að ný reynsla öðlist 

merkingu. Í tilviki tveggja ára barns er bókin sem barnið er að lesa allt umhverfið auk táknmáls 

umhverfisins. Í tilviki tólf ára barns er merkingarsköpun umhverfið auk myndmáls og lesmáls. 

Reyndir kennarar og frístundastarfsmenn á öllum skólastigum hafa haft orð á því að íslenskunámið 

snúist mjög mikið um samskipti í víðum skilningi. Hvernig notum við íslenskuna, þekkinguna og  

reynsluna?  Halldór Laxness segir að læsi hafi verið ÍSLENDINGUM LÍFIÐ SJÁLFT.  Hún er því ekki úr 

lausu lofti gripin sú mikla áhersla sem lögð er á LÆSIÐ í nýrri aðalnámskrá.   

Í 6. kafla læsisrits aðalnámskrár segir: „Skólastjórnendur og kennarar þurfa að koma sér saman um 

læsisstefnu, setja sér skýr markmið og samræma aðgerðir, þ.e. ákveða hvaða þættir þurfi að fara á 

undan öðrum og huga að því hvaða ráð dugi best gagnvart tilteknum einstaklingum“ (bls.34 í LÆSI, 

ritröð um grunnþætti menntunar) 

Markviss málörvun og markviss kennsla í máltöku, málþjálfun, lestri og lesskilningi er undirstaða 

velgengni í LÆSINU en árangurinn verður enn meiri ef aðbúnaður, aðstaða og skipulagið í skólanum 

nær að skapa traustan grunn fyrir umbætur og þróun og festa slíka starfshætti í sessi. Ef ekki tekst að 

skapa skólamenningu sem einkennist af þróun, umbótum og lærdómsásýnd (lærdómsmenning) er 

hætta á að þróunarstarf verði skyndiáhlaup einstakra kennara og fálm skólastjórnenda og gagnast því 

ekki nemendahópnum sem heild og þá til lengri tíma. 

Blómleg skólamenning á að skapa ákjósanlegar aðstæður fyrir nám í málörvun, lestri og ritun og meiri 

líkur á að öllum nemendum fari fram. 
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1.1. Smiðjustjórar 
 Smiðjustjórar voru Arndís Gísladóttir fyrir leikskólahlutann og Auður Valdimarsdóttir fyrir 

grunnskólahlutann. 

Hlutverk þeirra var að safna saman:  markmiðum, leiðum, innihaldi og mati eftir að tímabilinu lýkur. 

Þau sáu um að gera samantekt um framkvæmdina, hvað gekk vel og hvað má betur fara.  

 

1.2. Niðurröðun starfsmanna og ábyrgðarmenn hópa 
Í leikskólahlutanum vann hver deild að markmiðum stakstætt undir stjórn deildarstjóra og Arndísar 

Gísladóttur verkefnastjóra.  

Fyrsti og annar bekkur vinna saman með Auði, Brynju, Heidi og Úlfi. 

Þriðji  og fjórði bekkur vinna saman með Gyðu og Elísu ásamt stuðningsfulltrúum. 

Fimmti og sjötti bekkur vinna saman með Bryndísi og Ástu 

Sjöundi og áttundi vinna saman með Hrund, Ragnhildi, Önnu Sigurrsós og stuðningsfulltrúm 

Níundi og tíundi vinna saman með Erlu og Þórdísi 

 

1.3. Húsnæði og notkun þess 
Í leikskólahlutanum: Börn af Dvergadal voru að taka þátt í sinni fyrstu smiðju og unnu á sínu 

heimasvæði. Huldudal unnu með eldri og yngri börnin í tveimur hópum. Börnum af Trölladal og 

Álfabjörgum var skipt niður í minni hópa sem fóru á milli stöðva í hringekju. Þeir hópar nýttu báðar 

deildir, auk matsals, Árdals og listasmiðju. 

Í grunnskólahlutanum voru heimastöðvar nýttar auk matsald og listgreinastofa. 
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2. Lestur er bestur – samfélags og bókmenntasmiðja.  
Dalskóli hefur þrisvar sinnum verið með lestrarssmiðjur sem tókust vel. Nú hefur verið ákveðið að 

Lestrarsmiðja fari fram annað hvert ár og þá samfélagsfræðitengdar. Það þýðir að skoðað verði 

sérstaklega þær samfélagsgerðir sem birtast í lesnum bókmenntatextum. Bækur voru lesnar ofan í 

kjölinn í þessari smiðju, þær greindar og túlkaðar og mikið samstarf var haft við foreldra um að fylgja 

eftir lestrarhvetjandi verkefnum.  Við í Dalskóla ætlum að feta aftur þá stigu sem við fórum veturinn 

2012-2013 en það var að lesa tiltekið bókmenntaverk og djúpvinna það. Í fyrsta og öðrum bekk 

verður reyndar tekið fyrir tiltekið fyrirbæri sem eru sjóræningjar og textar og sögur og ljóð unnin sem 

innihalda sagnir af sjóræningjum. En aðrir kynna sér höfunda sem verið er að vinna með en bæta um 

betur og tengja lesturinn og vinnuna við það umhverfi sem bókin eða textinn sprettur úr og tengja 

bókmenntirnar þannig samfélagsumræðum og samfélagslærdómi. Með fram þessu munum við lesa 

fjölbreytta texta, taka þátt í lestrarátökum semja örsögur, endurskapa verkin okkar, og virkja foreldra.  

 

3. Rauðir þræðir aðalnámskrár 
Í Þessari smiðju  leggjum við áherslu á læsi og sköpun. Tvo af sex 

rauðum þráðum aðalnámskrár.   

Börn eru félagsverur sem hafa ríka þörf fyrir samskipti við aðra.  

Þau hafa m.a. þörf fyrir að spyrja spurninga, skiptast á á 

skoðunum og ræða hugmyndir sínar, tilfinningar og líðan.  Í 

gefandi samskiptum og leik eykst félagsfærni og sjálfsmynd 

styrkist.  Læsi í leikskóla felur í sér þekkingu, leikni og hæfni 

barna til að lesa í umhverfi sitt og tjá upplifun sína, tilfinningar og 

skoðanir á fjölbreyttan hátt.  Auk tungumálsins nota þau til 

dæmis ýmiskonar hljóð,snertingu, látbragð og leikræna tjáningu, 

tónlist, myndmál og dans.  (Aðalnámskrá leikskóla, 2011) 

Markmið í starfi með börnum á leikskólaaldri í Dalskóla er að efla málþroska, auka orðaforða.  Efla 

ber hlustun og tjáningu barnanna, frásögn, sögugerð, þekkingu á bókstöfum og áhuga á ritmáli – og 

hugtakaskilning og þjálfa grunntækni læsis.  Í Dalskóla er lesið daglega og sögur sagðar í samræmi við 

þroska og áhuga barna á hverju aldursskeiði.  Notaðar eru loðtöflur, kubbar, myndir á spjöldum og 

dýr.  Börnin koma saman í litlum hópum þar sem  unnið er markvisst með málörvun,rím, þulur, 

söngva, sögur og framsögn.  Börnunum gefst kostur á að ná sér í bækur, ritmálið er haft sýnilegt og 

mál og texti er sjáanlegur auk mynda úr daglegur starfi.  Farið er í útikennslu þar sem notaðir eru 

pokar með ýmsu kennsluefni svo sem litaspjöldum, gróðurvísi , formum í náttúrunni og fl. Í 

vettvangsferðum gefst börnunum tækifæri til þess að tjá sig og ölast leikni í að lesa í umhverfið. 

Börn hefja grunnskólagöngu sína talandi á móðurmáli sínu, hvort sem er að ræða íslensku, táknmál 

eða annað tungumál. Strax á leikskólastiginu þarf skólinn að verða virkur þátttakandi í máluppeldi 

barnsins ásamt heimili þess. Á grunnskólastigi er mikilvægt að þjálfa góða lestrarfærni því hún er 

undirstaða ævináms og þess að geta aflað sér upplýsinga sem gera kleift að taka virkan þátt í lífi og 

menningu þjóðarinnar. (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011) 



7 
 

Markmið í starfi  með nemendum á grunnskólaaldri er áfram að efla málþroska og auka orðafora, 

þjálfa virka hlustun, tjáningu, frásögn og sögugerð. Með markvissri lestrar- og ritunarkennslu er lögð 

rækt við leið nemandans til sjálfstæðis svo hann geti valið sér fjölbreytt lesefni  og margskonar texta í 

tengslum við nám, þörf og áhuga. 

Í frístundastarfi er lögð áhersla á að vinna með bókmenntaarfinn, lesefni, tjáningu og framsetningu 

efnis á fjölbreyttan máta. Þar gefa börnin út skólablöð, sækja bókasöfn, hafa gott aðgengi að bókum, 

vinna með hugarkort til að setja fram verkefni og fleiri verkefni sem stuðla að læsi og góðum 

lestrarvenjum. 

Sjá nánar um markmið, hæfniviðmið, kennsluaðferðir og mat sett niður eftir aldri á heimasíðu 

Dalskóla www.dalskoli.is undir krækjunni lestrarstefna Dalskóla. 

 

3.1. Yfirmarkmið 
 Yfirmarkmið smiðjunnar LESTUR ER BESTUR  – bókmennta- og samfélagssmiðja eru að hvert barn: 

• auki hugtaka- og málskilning á íslenskri tungu 

• taki þátt í ýmsum verkefnum bókmenntaborgarinnar og Dalskóla 

• vinni með texta á fjölbreyttan og skapandi hátt 

• deili list sinni og hæfni innan sem utan skólans 

• fái aukna þekkingu goðafræði og ásatrú 

Við lok smiðjunnar LESTUR ER BESTUR – bókmennta- og samfélagssmiðja getur barnið: 

• flutt atriði, sagt frá eða lesið upp texta þar sem ný hugtök koma fyrir 

• samið sögur eða ljóð frá eigin brjósti með stuðningi mynda, texta, hluta eða, tónlistar 

• Leikið sér með málið og látið sköpunargáfuna og ímyndunaraflið njóta sín (nýyrðasmíði og 

fleira) 

• hlustað á ljóðalestur  og upplestur út um borg og bý 

• tekið þátt í lestrarverkefnum í skóla, innan heimilis og á bókasöfnum 

• sent frá sér  texta og sögur sem aðrir fá að njóta 

• skilið megininntak í völdum ljóðum og sögum, brugðist við og fjallað um efni þeirra 

• lesið og hlustað sér til gamans á margskonar ljóð og texta 

• nýtt orðaforða sinn til sköpunar í ýmsum listformum 

• lesið fyrir aðra (eldri börn lesi fyrir yngri börn) eða sagt frá (yngri segja frá sögunni) 

• Ftekið þátt í húslestri á heimili (heimanámsverkefni) 

• taki þátt í söngatriðum með skólasystkinum 

http://www.dalskoli.is/
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• kunni að leita sér heimilda og fara að fyrirmælum hvað varðar heimildanotkun 

• geti undirbúið kynningu og sýnt sjálfstæði í vinnubrögðum 

 

 
 

3.2. markmið aldurshópa / vinnustöðva  
Unnið er samkvæmt markmiðum aðalnámskrár grunn- og leikskóla og unnið í samhljómi við leiðarstef 

 Markmið Dverga- og Huldudals 

•  Bókapokinn ,,Lesum saman“  fer heim og fá foreldrana með í lið. 

• Farandbókasafnið Bókakoffortið tengi foreldrar 

og börn saman við lestur. 

• Æfa málhljóðin með Lubbi finnur málbein. 

• Þekki stafinn sinn og annarra í hópnum. 

• Þjálfist í að ríma. 

• Venja barnið við að hlusta, skrá bækur í 

,,bókaskáp“ sem eru lesnar inn á deild. 

• Örva ímyndunaraflið. 

• Bæta orðaforðann. 

• Æfa að segja sögur og geti endursagt hana á 

sinn hátt. 

Markmið Trölladals og Álfabjargar 

• Kynnast bókmenntum, þulum, sögum og ævintýrum 

• Skapa og tjá upplifun sína 

• Njóta þess að hlusta á og semja, sögur, ljóð, þulur og ævintýri. 

• Öðlast skilning á að ritað mál og tákn hafi merkingu. 

• vinna með hljóðkerfisvitund  

 

Markmið 1.-2. bekkjar 

Að nemendur: 

- kynnist áttavita og hlutverki hans 

- læri að þekkja áttirnar norður, suður, austur og vestur 
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Markmið 3. og 4. bekkjar 

Að nemendur: 

• kynnist íslenskum rithöfundi Andra Snæ Magnasyni. 

• þekki hugtökin rithöfundur, sögupersónur, upphaf, sögulok, söguþráður og sögusvið. 

• geti tjáð sig fyrir framan samnemendur með upplestri, frásögn og skuggaleikshúsi. 

• fjalli um boðskap í sögum og tilgangi sagna og verka 

• hafi skýran og áheyrilegan framburð. 

• geti samið leikhúsverk. 

• geti skapað persónur, m.a. lýst einkennum þeirra og hegðun. 

Markmið 5.og 6. bekkjar 

Að nemendur 

• geti tjáð sig fyrir framan samnemendur með upplestri, frásögn eða leikþætti. 

• geti hlustað á samnemendur.  

• geti samið nýja þjóðsögu út frá gamalli.  

• kynnist aðstæðum fólks á 19. öld (stéttaskipting, vesturfarar, búskaparhættir, aðstæður fólks 

í landinu). 

• geti unnið með og endursagt texta (annálar) í nútímabúningi.  

• öðlist aukinn orðaforða (skatthol, konungsveldi, varðandi veðurfar, vist, hreppsómagi, 

niðursetningur…..).  

Markmið 7. og 8. bekkjar 

• Hefur öðlast færni í að teikna og útbúa sögukort út frá sögusviði sinnar eigin skáldsögu. 

• Hefur öðlast færni í að skrifa ólíkar textagerðir, s.s fræðitexta, sögutexta og fréttatexta. 

• unnið á skapandi og gagnrýninn hátt, sjálfstætt og með öðrum. 

• Tekur tillit til annarra í hópvinnu og sýnir frumkvæði. 

Markmið 9. og 10. bekk 

 að nemendur 

• þjálfist í að lesa mismunandi textagerðir 

• þjálfist í að skrifa og setja saman mismunandi tegundir af textum með mismunandi tilgang 

• kynni sér frétta- og blaðaútgáfu á Íslandi 

• vinni með uppsetningarforrit 

• gefi út skólablað þar sem mismunandi textar og mismunandi nálgun viðfangsefna kemur fram 

• framleiði útvarpsþátt sem þjálfar áheyrilega framsögn og áhugaverða pistla. 

4. Kennsluefni – námsgögn 

Kennsluefni og námsgögn fyrir Dvergadal og Huldudal. 

• Lubbi finnur málbein, bókin og hljómdiskurinn.  

• Sögugrunnurinn.  

• Pétur og úlfurinn, Hljóðverk eftir Sergei Prokofiev, hljómdiskurinn,  bókinn eftir Bernd 

Ogrodnik, efniviður til að leika söguna. 
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• Orðagull úr sögunni Pétur og úlfurinn. 

• Upplestur á bókasafninu. 

• Spil, bingó og minnisspil með stöfum.  

• Stafir til að para saman bókstafi. 

• Plastaðir bókstafir. 

• Tröllaleir. 

• Ljóð eftir Jónas Hallgrímsson: Buxur, vesti, brók og 

skó. 

• Myndlistinni var myndskreyt örsögur eftir börnin. 

• Bókapokar með einum bókstaf, bangsa, tveimur 

bókum og stílabók sem foreldrar skrifuðu reynslu á 

að vera með poka. 

• Bókakofort frá Borgabókasafninu. 

 

Kennsluefni og námsgögn fyrir Trölladal og Álfabjörg. 

Bjuggum til sögu hillu þar sem geymdar voru 2 sögur í körfum ásamt leikmunum.  
Þannig gat kennari sagt börnunum sögu og notað leikmuni til þess. 
 
Sögurnar: 
®Pétur og úlfurinn, Hljóðverk eftir Sergei Prokofiev, hljómdiskurinn,  bókinn eftir Bernd Ogrodnik,  og 
ýmiskonar fundinn efniviður til að leika söguna. 
®Skrímsli í heimsókn eftir Áslaugu Jónsdóttur,Kalle Guettler og Rakel Helmsdal og ýmiskonar fundinn 
efniviður til þess að leika söguna. 
 
-Búnir voru til sögukassar sem börnin gerðu út frá sögunni sem þau sömdu sjálf. 
-Bókakofort frá Borgabókasafninu. 
 

Kennsluefni og námsgögn fyrir 1. og 2. bekk 

Allar bækur sem við komumst yfir um Sjóræningja. 

Kvikmyndir og söngleikir um sjóræningja, (úr Pétri Pan, úr Línu langsokk ofl), orðasúpur, 

stafarugl, krossgátur og önnur verkefnin sem tengjast læsi. Verkefni um áttavita. 

Kennsluefni og námsgögn fyrir 3 og 4. bekk 

Blái hnötturinn og aðrar bækur eftir Andra Snæ Magnason, leiðbeiningar um skapandi skrif. 

Málning, pappi, leiktjöld fyrir skuggaleikhús, i – paddar til upptöku og klippiforrit,Skáldsagan Milljón 

steinar og Hrollur í dalnum verður notuð til grundvallar í smiðjunni.  

Sögur frá leikhópnum Lottu, jarðleir, akrýlmálning, hugtakakort, sögurammar, skókassar, ýmislegt í 

föndur. 

Kennsluefni og námsgögn fyrir 5. og 6. bekk 

Vestur í bláinn eftir Kristínu Steinsdóttur 

Valdar þjóðsögur 

Annálar 
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Óskabarn bók um Jón Sigurðsson 

Fræðsla um rímur og rapp (af netinu) 

Vísur Vatnsenda-Rósu 

Kennsluefni og námsgögn fyrir 7. og 8. bekk 

Unnið með leiðbeinarrit fyrir heimildagerð, Hugmyndabók fyrir skapandi skrif 

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  fyrir Dverga- og Huldudal 

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

Úr Pétri og úlfinum; gin, kaðall, dimmur. 

Lubbi: bókstafirnir: A, M, B og N (höldum áfram að vinna með Lubba eftir smiðjulok.) 

Orð og hugtök  fyrir Trölladal og Álfabjörg 

• Þjóðsaga 

• Tröll 

• Kyrrlátt, klár, fryssandi 

• Heiti eins og torfbær, hellir,fjall, mói, hóll, hæð… 

Orð og hugtök  fyrir 1.- 2. bekk 

Unnið með orð jafnóðum og þau komu fyrir í sögunum. T.d. heigull, áflog, andvaka,  

Rithöfundur, sögupersónur. 

 

Orð og hugtök  fyrir 3.- 4. bekk 

Rithöfundur, sögusvið, sögupersónur, upphaf, sögulok, söguþráður og ýmis konar orð úr lesefni 

hverrar viku. 

Orð og hugtök fyrir 5. og 6. bekk 

Skatthol, konungsveldi, vist, hreppsómagi, niðursetningur, sjálfstæðisbarátta, þjóðfundurinn, 

þéttbýli, dreifbýli, hungursneyð, faraldur, vesturfarar, baðstofa, húslestur, Lýðveldi, stiftamtmaður, 

landshöfðingi 

Orð og hugtök  fyrir 7.- 8. bekk 

Sögusvið, tímalína, flétta, útdráttur, persónusköpun. 

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 

(eða koma inn með kynningar o.s.frv.) 

Dverga- og Huldudalur 

Huldudalur fór á dag íslenskra tungu í strætó ferð á bókasafnið þar sem við fengum að hlusta á 

upplestur. 
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Trölladalur – Álfabjörg 

Bókakassar frá Borgarbókasafninu. 
Farið var í Bókabílinn. 
Farið var á læsissýninguna Páfugl út í mýri í Norræna húsinu. 
5 bekkur kom og las fyrir Álfabjörg og 4 bekkur kom og las fyrir Trölladal. 
Fengið var leikefni frá „gamla tímanum“ til að setja í tröllahellinn í Árdal, eða leggi, kjamma og skeljar. 

  
 

 

1.-2. bekkur 

Rithöfundurinn Eva Þengilsdóttir heimsótti okkur og las bókina sína Nála –riddarasaga. 

Heimsóttum Norræna húsið og skoðuðum þar sýninguna Páfugl út í mýri. 

6.bekkur kom og las fyrir 1.bekk. 

 

3.- 4. bekkur 

Kristín Helga Gunnarsdóttir, rithöfundur bókarinnar Milljón steinar og Hrollur í dalnum, 

heimsótti okkur, sagði frá starfi rithöfunda, hvernig atburðir og persónur verða að sögu og 

sögupersónum og svaraði spurningum sem nemendur höfðu undirbúið. 

5.- 6. bekkur 

Grafið í hólinn – tveir fornleifafræðingar komu í heimsókn og við fórum með þeim að skoða 

fornminjar í Úlfarsárdal (Kálfhól), þar fengur krakkarnir kennslu. Við fórum síðan í Árbæjarsafn þar 

sem sömu fornleifafræðingar sýndu krökkunum fornminjar sem höfðu fundist í Úlfarsárdal og þau 

gerðu verkefni tengd því. Síðan skoðuðum við 19. aldar húsnæði í Árbæjarsafni. Ferð í 

Þjóðminjasafnið þar sem krakkarnir fengu leiðsögn um 19. öldina.  
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7.-8 bekkur 

Leiðsögn um safnið 874 

6. Framkvæmd og framvinda - kennslulýsing. 

Dvergadalur og 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.  

1.vika  

• Byrjuðum að kynna Lubba, sögðum söguna og sungum fyrsta bókstafinn sem er A. Börnin 

teiknuðu A og máluðu. Við vorum með einn staf í viku, þar sem við vorum að syngja og læra 

táknið og lagið. 

• Þennan tíma var börnin skipt í tvo hópa, hver hópur 

gerði tröllaleir og allir fengu plastaðan bókstafinn sinn 

og leiruðu hann.  

Við gerðum „Bókaskáp“ þar sem við setum nöfn og 

dagsetningu á bókunum sem við vorum að lesa í, alltaf lesið 

í hádeginu. 

Við sendum fjóra bókapoka heim yfir helgi og sendum heim 

allar helgarnar, til að allir fengu að fara heim áður en 

smiðjulokin væru. 

2.vika 

• Börnin voru skipt í þrjá hópa. Einn hópurinn spilaði minnisspil með stöfum, annar fór í stafa 

bingó og sá þriðji fór i salinn og í leik, para saman stafi. 

  
 

• Pétur og Úlfurinn sagður með leikmunum. Orðagull, tekin orð úr sögunni og útskýrt fyrir 

börnunum. Eftir að búið var lesa og rætt söguna þá var hlustað á tónverkið og leikið með 

leikmunum.  
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Þessari viku var læruðum ljóð eftir Jónas 

Hallgrímsson. Ljóðið var útskýrt og með myndum. 

Ríma og klappa atkvæði í samverustundum. Nýr 

bókstafur kynntur einnig í samverustund. 

3.vika 

• Dagur íslenskra tungu, bókasafnsferð með 

strætó og  við fengum að hlusta á sögu og 

skoða bókasafnið.  

• Börnum skipt í 3 hópa. Sögugrunnurinn notaður og allir gerðu sögu og myndskreyttu. 

4. vika 

• Börnin byrjuðu að búa til stafinn sinn úr leir sem 

harðnar og gerð var skráning með. 

• Starfsdagur.  

5.vika 

• Farið var út í Hlíð til að baka piparkökur í 

heimilisfærðisstofunni.  

• Börnin kláruðu verkefni og voru þau hengd upp. 

 

 

 

   

 

   

 

 
Eva Marín 
Stafurinn minn 

Læsissmiðja 

Nóv-des 2016 

Ég er að gera E. 

Ég á hann.  
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Trölladalur og Álfabjörg 

1.vika  

Kveikja: Farið í heimsókn á bókasafn og haldin sögustund. Þar voru börnin látin finna áhugaverðar 

bækur og ræða af hverju þau völdu þessa bók. Lesin var saga og farið með þulu og börnin lærðu fyrst 

línur þulunnar. 

Á föstudeginum var lögð inn fyrsta Pals stundin (pör að læra saman). Unnið var með sönglög, 

trommuslátt og hryn. Allir æfðu sig í að kveða að og telja atkvæði. Börnin komu með bangsann sinn 

að heiman og hann fór með í samsöng. 

2.vika 

Hringekja: Búðarleikur hjá Gullua, þar klipptu þau út stafi og merktu vörurnar. Hjá Joanna var verið að 

föndra með stafi og svo var  læsi og hreyfing í sal Vilborg ( fundum stafina s,t,m,a,r,i og settum í 

viðeigandi flokka – stafa og mynda Bingó). Pals allir saman.  

Á föstudeginum héldu sömu hringekjur áfram. 

3.vika 

Haldið áfram með Pals lestrarverkefni. Allir fóru í tónlist og sungu og kváðu að. ‚Utbúnar voru 

verkefnamöppur vegna smiðjunnar og vegna Pals. Það kom rithöfundur í heimsókn og las bókina um 

búðarferðina. Svo þetta varð mikil lyftistöng fyrir búðarleikinn sem Gulla hafði sett í gang fyrr í 

smiðjunni. Nú vildu börnin fullskrifa öll orðin sem áttu við vörurnar og verðmerkja líka. Mikill lestrar 

og samvinnuleikur sem hélt áfram langi dags og næstu daga. 

 

4.vika 

Sögugrunnur settur í gang. Börnin bjuggu til sögur í litlum hópum. Þau tóku sig til og hófust handa við 

gerð smásögusafns sem á að koma út í lítilli bók. Alvöru rithöfundar hér á ferð. Hvert barn á að eiga 

sína eigin sögu í bókinni. Hver saga verður myndskreytt. 

 

Kökur 
saga eftir 

Karenu Líf Sævarsdóttur 
Læsissmiðja 

nóv-des 2016 

 

„Afi og bróðir minn og amma 

Magga og ég. Þau voru að halda 

afmæli mitt í Krakkahöllinni. 

Við leika okkur með dót. Svo 

var kökur,þrjár kakar og 

tvær súkkulaði kökur og það 

var trampólín og rennibraut.“ 

-Endir- 
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Mamma,pabbi,ég í Svíþjóð 
saga eftir 

Noeliu Sól Alioshasdóttur 
Læsissmiðja 

nóv-des 2016 

 

„Einu sinni var mamma ég og pabbi. 

Ég var að róla og pabbi var að 

ýta mér. Mamma var að hvíla sig 

í tjaldinu. Við vorum í Svíþjóð. 

Við vorum í fríi. Við fórum svo 

heim til Íslands.“ 

-Endir- 

 

 

5.vika. 

Vika bollalegginga og áframhaldandi sagnagerðar og Pals verkefna. Þau veltu fyrir sér hvernig bækur 

verða til, og hverjir mega vera rithöfundar, lærðu orðið kápa og forsíða, auk orðanna titill, 

söguþráður, sögupersónur, sögusvið, upphaf, atburðarás, endir. 

Hreyfiverkefni: allir drógu sér stafi og svo var farið í rannsóknarleiðangur og reynt að finna eins marga 

hluti og hægt var sem áttu þann staf í upphafi orðs. 

Í tengslum við Læsissmiðjuna var farið í Árbæjarsafnið til að fræðast um gamla tímann og skoða 

gamlar bækur frá sama tíma. Auðvitað var lesin saga í gamla Árbænum fyrir börnin. Í leiðinni voru 

gömlu jólin heimsótt. 

6.vika 

Farið var í heimsókn í Borgarbókasafnið í Spönginni. Verkefnum smiðjnnar safnað saman og þau sett 

fram til sýnis fyrir foreldra 

 

Fyrsti og annar bekkur 

 

1.vika 

Kveikja 

Börnunum hafði verið skipt í 3 hópa. Hildur skólastjóri hringir í bekkjarkennarana í miklum 

vandræðum. Sambandið virðist lélegt en kennarar heyra hana óska eftir hjálp. Kennari heldur af stað 

út með hópinn sinn í leit að Hildi. Þegar hópurinn nálgast kjallarann í Dalskólabyggingunni má sjá 

glitta í sjóræningjafána og opna hurð sem þykir mjög óvenjulegt. Hópurinn ákveður að fara inn í 

kjallarann þar sem blikkandi rauð ljós blasa við. Þegar komið er á leiðarenda finnst stór kista á gólfinu, 

kertaljós og margir einkennilegir gamlir hlutir. Að lokum finnst Hildur, ofan í kistunni, við mikla 

undrun! Hún segir þá sögu af draumi sem hana dreymdi og leiddi hana ofan í þessa einkennilegu 

kistu. Að auki segir hún sögu af hollenska Dan sem sigldi um höfin blá, kynntist sjóræningjum og lenti 

með þeim í ýmsum raunum. Þegar óveður geysaði komst hann lífs af og sagan segir að hann hafi 

komið að landi í Grafarvogi og sest að í Úlfarsárdal ☺  
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Áður en við kvöddum Hildi afhenti hún öllum leppa sem börnin klipptu til að settu teygjur í áður en 

kennslustund lauk. Arrrrr! 

Öll börnin fengu sín eigin sjóræningjanöfn sem þau báru bæstu sex vikurnar: 

Patrekur Þór – Pistólu Pétur 

Eiríkur Björn – Þrándur þríeygði 

Ásdís Mía – Petra Pistóla 

Birna María – Kolla krókur 

Patrik Óliver – Gullmola-Geiri 

Birnir – Danni drekabani 

Rebekka – Binna beinagrind 

Eddi – Gauti gulltönn 

Ívar – Valgeir valdamikli 

Arnór Logi – Sigurgeir sjóúlfur 

Chloe – Silla silfurskotta 

Kamilla – Begga blinda 

Sara – Brjálaða Bína 

María – Drauga-Dísa 

Mikael Hrafn – Bjössi byssupúður 

Evíta Eik – Ragga rauða 

Mikael Máni – Svanur Svartleggur 

Lilja – Ragna ráðagóða 

Sara Líf – Lukku Lára 

Aldís Erla – Sigurlína staurfótur 

Glódís – Þóra þríeygða 

Starkaður – Lánsami Lalli 

Sölvi – Halli heljarmenni 

Emilía Matthildur – Fjársjóðs-Fjóla 

Helena – Díana drekabein 

Klea – Hulda háværa 

Patrekur Óli – Lalli leppur 

Aþena – Hulda hættulega 

Daníel Árni – Rikki rýtingur 

Tómas – Sæmi Silfurskeggur 

Sævar Breki – Hallur hættulegi 

Andrea Lárey – Kata kylfa 

Valur – Tommi tálgari 

Ísold – Ólína ógnvænlega 

Sævar Karl – Brjánsi brjálaði 

Úlfar – Einsi eineygði 

Katrín Silva – Gullperlu-Gunna 

Ísabella – Sigríður Skonnorta 

Gunnar Bergur – Baldur blóðugi 

Birna Salóme – Fía fljúgandi 

Rúnar – Freysi fléttuskeggur 

Elma – Gróa gulltönn 

Þórhildur – Tinna tálgari 

Daníel Kári – Skúli skildingur 

Ari – Rúnar ráðagóði 

Heiðdís – Hilla hauskúpa 

Ísafold – Vopna-Villa 

Eiríkur Arnar – Kafteinn Krókur 

 

 

2.vika 

Fundnir voru skemmtilegir léttir sjóræningjatexta r og sjóræningja orð til þess að nýta til 

heimalestrar. Settur var í gang lestrarprettur með sjóræningjaþema. Þegar barnið hafði lesið í 

tiltekinn tíma þá fékk það sjóræningjapening. Nemendur fóru í gang með að vinna og föndra 

sjóræningjaleppa, sjóræningjasverð og gullksitu sem safnaði lestrarmynt. Lesin var sagan 

Sjóræningjar skipta ekki um bleyjur 
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3.vika 

Nemendur skráðu lykilorð úr sjóræningjabókum á litlamiða til þess að undirbúa það að geta tekið 

þátt í lítilli ritun og gert sína eigin sjóræningjasögu. Þau fóru um stofuna og þetta var sóknarskirft á 

meðan orðasöfnun fór fram. Einnig var hafist handa við að læra mikinn sjóræningjabálk úr  

sjóræningjaleikritum. 

Unnið var með áttavita og höfuðáttirnar. Mikilvægt að geta siglt um heimsins höf. Einnig var mikil 

áhersla á kortalestur – það verður að vera hægt að finna gullkistur og skrá hvar maður felur þær 

Samdir voru dansar og voru þeir allir með hreyfingum. 

     

4.vika 

Áfram unnið með áttirnar: Nemendur fá kynningu á áttavita og því hvernig hann er notaður. Saga 

sögð af áttavilltum sjóræningjum og því hvernig áttaviti kom þeim til bjargar. Áttirnar úr 

skólastofunni skoðaðar (t.d. Úlfarsfell norðan megin við skólann og Mói austan við Hlíð) og merktar. 

Nemendur ganga um stofuna á sjóræningjafánum sem liggja á gólfinu. Hver og einn fær fyrirmæli um 

sína leið, t.d. eigi að ganga 3 skref í austur, 2 í suður o.s.frv. Þegar á leiðarenda er komið snúa 

nemendur við fánunum sem þeir lenda á og lesa þar sjóræningjanafnið sitt. 

Í kjölfarið búa allir til andlitsmynd á pappadisk (sjóræninginn ég) ásamt sverði sem þeir merkja með 

sjóræningjanafni sínu.  
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5.vika 

Áfram unnið að föndurverkefnum, ritun og að hlusta á sjóræningjasögur. Æfingar settar í gang fyrir 

smiðjulokin. 

 

 

Þetta lærðum við m.a: 

Bölvuð séu augu þín: algeng móðgun, vinsæl hjá sjóræningjum 

Bræður við ströndina: 

orð sem sjóræningjar notuðu um sjálfa sig 

Bólugemsi : sá sem er sóttveikur 

Dauðaljós : augu 

Gagghneta: hænuegg 

Sjóhundur: reyndur sjómaður 

Sjórotta : sjóræningi 

Ohoj: Halló 

 

3.- 4. bekkur 

1.vika 

Fimmtudagur 

Kveikja  

Allir nemendur komu saman í matsal. Þar lagði Edda myndmenntakennari 

inn söguna um Bláa hnöttinn og hugmyndina um plánetu þar sem bara 

börn búa. Nemendur gerðu vatnslitamynd um barnahnött og hlustuðu á 

Bláa hnöttinn á geisladisk.  

Föstudagur 

Hver umsjónarkennari var með sinn umsjónarhóp. Lögðum inn 

skuggaleikhús. Nemendur horfðu á myndbönd um skuggaleikhús og 

lærðu að gera skuggabrúður. Edda myndmenntakennari rölti á milli og 

kenndi nemendum.  
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Nemendum var líka skipt í 3.-4. nemenda hópa. Hver hópur fékk handrit upp úr Bláa hnettinum og 

byrjaði að finna hvaða persónur þau þyrftu að búa til.  

2. – 4. vika 

Þessar vikur fóru í að búa til skuggabrúður og æfa sig fyrir 

skugglaleikhúsið. Edda myndmenntakennari fór á milli hópa og 

aðstoðaðið þar sem þörf var á.  

Einnig unnir nemendur í skuggasettinu í myndmenntatíma. Unnið var 

jafnt og þétt með söguna af Bláa hnettinum, hún lesin og gerð ýmis 

verkefni til þess að auðga skilning og samræður. 

5.-6. vika 

Síðustu tvær vikurnar fóru í upptökur inni í myndmenntastofu, æfingar 

og klára ókláraðar skuggabrúður.  

 

 

5.-6. bekkur 

Tveir smiðjutímar voru í hverri viku, á fimmtudögum og föstudögum. Kennarar voru Bryndís, Hrund 

og Ragnhildur.  

Fornleifafræðingarnir gátu bara komið á ákveðnum tíma áður en smiðjan byrjaði formlega. Það að 

hitta þær var eiginleg kveikja að smiðjunni.  

Við byrjuðum að lesa bókina Vestur í bláinn í byrjun nóvember. Við settum upp kynningu á 

söguhetjunum í Word og fórum yfir hana áður en við byrjuðum að lesa þannig að krakkarnir myndu 

ná samhenginu. Þau voru mjög spennt fyrir bókinni og við lásum hana í nestinu og öllum stundum 

sem við gátum komið því við.  

Við blönduðum 5. – 6. bekk í þrjá hópa sem fóru á milli okkar kennaranna í rúllu. Við byrjuðum á því 

að fræða nemendur um 19. öldina og láta þau gera stutt verkefni.  

Bryndís vann með annála frá 19. öldinni á Íslandi með áherslu á börn, skólamál, menningu, 

kynjaskiptingu og dauðarefsingu. Kennslustundirnar voru að miklu leiti byggðar á umræðu þar sem 

kveikjan voru ljósmyndir, við fórum m.a. í leiki sem þekktust á 19. öld, í skriftartíma þar sem 

krakkarnir æfðu gamlan rithátt og settum upp kyrrmyndir. 

Hrund vann með landafræði Íslands og lét nemendur merkja inn á stórt Íslandskort upp á vegg, sýslur 

og helstu bæi á 19. öld. Nemendur merktu einnig inn á lítil kort. Ég var með innlögn (sjá PowerPoint) 

um mannfjölda á 19. öld, eldgos, faralda, bústaði, veðurfar, þorp og borgarmyndun. Nemendur fengu 

kynningu á Íslendingabók og fengu það heimanám að finna einn ættföður og eina ættmóður sem var 

uppi á 19. öld í Íslendingabók, við merktum síðan inn á stóra kortið hvar þetta fólk átti heima og 

gátum séð hvaðan allir voru ættaðir. Þetta var mjög skemmtilegt verkefni.   
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Ragnhildur- vann með kvöldvökur, vinnu og skemmtanir á 19. öldinni á Íslandi. Ég kynnti fyrir þeim 

ýmsar tegundir sagna s.s. útilegaumannasögur, ævintýri og sögur af huldufólki og draugum. Ég kynnti 

fyrir þeim vísur og rímur. Við lásum Vísur Vatnsendarósu, Núma rímur og Móðir mín í kvíkví. Til að 

bera saman skyldleika rímna og rapps hlustuðum við á Erp og Steindór Andersson kyrja saman. Ég fór 

með þeim í gegnum sjálfstæðisbaráttu Íslendinga. Stjórnarfar og stéttskiptingu á 19. öld og stiklaði á 

sögu Jóns Sigurðssonar. Nemendur kynntu sér sögu íslenska fánans og teiknuðu hann og lituðu. 

Fórum yfir gömlu mánaðarheitin og nemendur unnu verkefni þar sem þeir fundu m.a. í hvaða mánuði 

þeir eru fæddir samkvæmt gömlu tímatali.    

Þann 18. nóvember unnum við með Grasaferð Jónasar Hallgrímssonar og þá vikuna unnu nemendur 

að orðanýsköpun fyrir hluti sem ekki hafa verið nógsamlega íslenskaðir: Mp3 spilari, snapchat, 

gúggla, osfl  

Foreldrar voru beðnir um að tengjast Íslendingabók og voru nemendur beðnir um að velja tvo 

forfeður og kynnast lífi þeirra og störfum í samvinnu við ættingja fæðingar og dánardögum og hvar 

þau bjuggu. 

Nemendur kynntust völubeini og lærðu að fara með eftirfarandi þulu: 

Segðu mér nú spákona mín, sem ég spyr þig að. 
Ég skal með gullinu gleðja þig og silfrinu seðja þig, ef þú segir mér satt. 

En í eldinum brenna þig, ef þú skrökvar að mér. 

Síðan er borin fram spurning og verður að vera hægt að svara henni með já-i eða nei-i. Því næst 
hneigir maður höfuð þannig að valan dettur á gólfið. Ef kryppan (á völunni) kemur upp er svarið: Já. 
Ef kryppan snýr niður þá er svarið: Nei. Ef valan leggst á hlið, þá er svarið: Veit ekki. 

Dæmi um rapptexta: 
Mamma af hverju bindirðu mig  

mer er alveg sama um þig  

18 barna faðir í álfheimum   

ekki drepa mig ég er sofandi djúpt inní djúpinu  
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ég er kafari ,þú fórst inn í mig  

ég er að rappa um þig 

allt þetta fólk í kringum mig squaa  

ég er ekki sofandi, ég lifi eins og þið umskiptingar í húsinu 

 Við ákváðum að ljúka þessari smiðju á leikþáttum tengdum efninu, það voru þrír leikþættir úr Vestur 

í bláinn ásamt nokkrum þjóðsögum og einnig voru nokkrir annálar kynntir. Desember fór í æfingar, 

smiðjutímar ásamt nokkrum íslenskutímum. Nemendur vor duglegir að finna sér búninga og undirbúa 

leikþættina, þetta var mjög skemmtileg vinna.  

 

7.-8. bekkur 

Í hverri viku voru innlagnir þar sem farið var yfir einkenni mismunandi texta, fréttatexta, fræðitexta 

og sögutexta og mismunandi gerðum sögukorta, sem notuð eru til að setja skrif niður fyrir sér 

skipulega.  Markmiðið var að hver nemandi myndi síðan flétta sömu persónuna inn í allar þrjár 

textagreinarnar.  Það tókst ekki alveg eins og til var ætlast.    

Í síðustu vikunum var haldið áfram að vinna með dagblaðagreinar og leiklestur líkt og vikurnar á undan. 

Seinni hluta vikunnar, fengu nemendur innsýn í ímyndaða heima úr m.a. sögum, kvikmyndum og 

sjónvarpsþáttum, þar sem búið er að útbúa kort eða myndir af 

sögusviðum. Að því loknu átti hver og einn nemandi að vinna 

sögusviðskort, þar sem hann bjó til sinn eigin heim og sögusvið og 

verður haldið áfram með þessa vinnu í næstu viku. 

Í lestrarsmiðjunni voru framleitt ansi mörg sögukort,  þau vætt í kaffi 

og brendur kantur í kringum þau til að láta þau líta út fyrir að vera 

gömul og snjáð. Einnig voru nemendur að búa til hinar ýmsu persónur 

í heim sögukortanna, útbjuggu sögur sem tengist sögusviði 

sögukortsins, þar sem persónurnar koma fram.  

Inni í þessa smiðju kom viku ferð á  Reyki við Hrútafjörð. 

Á degi íslenskrar tungu var farið í risa scrabble í allri unglingadeildinni 

 

9. - 10. bekkur 

Kveikjan var að skipta í hópa og hver hópur las mismunandi áhugaverðan texta og hinir hóparnir áttu 

að koma með hugflæði hvað einkenndi textann. 

Áherslan var að lesa fréttagreinar, ritrýna þær, og endurgera greinar í viðkomandi stíl. Samhliða 

þessu var unnið með að standa með sjálfum sér og geta ritað og skráð af hjartans list og leita af 

listamanninum í sér. Í tenglum við það kom hingað danslistahópur á vegum LIST fyrir alla og flutti 

dansverk sem gengur út á að fullorðinn karlmaður hafði dreymst sem ungur að dansa en það var ekki 

í boði vegna félagsþrýtsings og slakrar sjálfsmyndar. Sem fullorðinn fer hann og æfir dans og þetta 

verk var sá afrakstur. 
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Í smiðjunni var sett upp risa „skrabble“ mót fyrir alla unglingadeildina á Degi íslenskrar tungu. 

Þann 21. nóvmber var farið í vettvagnsferð á 

Fréttablaðið og séð hvernig blað verður til, rætt við 

fréttamenn. Tilgangur heimsóknarinnar var grunnur að 

útgáfu okkar fréttablaðs. Það var Þóra Tómasdóttir sem 

tók á móti hópnum og fræddi sérstaklega um ferlið á 

bak við fréttirnar. 

 

1. Smiðjulok og smiðjumat 
Smiðjulok í leikskólahluta voru haldin fimmtudaginn 4. 

Desember klukkan 15:00 til 16:00. Þá var opið hús og 

verkefni barnanna og skráningar af smiðjuferlinu til 

sýnis. Í Árdal var tröllahellirinn enn uppi og 

tröllaleikföngin til sýnis og öllum frjálst að leika með 

þau. Klukkan 15:30 var í matsal stutt leik- og söngsýning 

frá Trölladal og Álfabjörgum, en þau sungu tröllalög og 

höfðu samið stutt leikverk í kringum þau. Á sama tíma 

var bíósýning frá eldri hóp Dverga- og Huldudals í 

fyrstubekkjarstofu. Þar var boðið upp á ekta 

bíóstemningu og popp. 

fyrsti og annar bekkur 

Nemendur og foreldrar komu saman í matsal. Flutt voru 

sjóræningjalög í búningum og með hreyfingum af mikilli 

snilld.  

Að sýningu lokinni fóru foreldrar inni í bekkjarstofur og sáu verk barnanna og leystu ýmsar þrautir. 

Allir gengu plankann, foreldrar fengu að finna út sjóræningjanafnið sitt, það var keilustöð, sýndar 

voru myndir barnanna, sjóræningjaandlitin þeirra, sverðin þeirra, freygáturnar, fjársjóðskisturnar, 

sjónaukarnir og sjóræningjabókabúðin.  

 

Smiðjulok 3.-4. bekkur 

Fóru fram í Tónlistarstofu 

Foreldrar komu til smiðjuloka  

Nokkrir nemendur voru kynnar. 

Fyrsta atriðið var að allir röðuðu sér upp og 

sungu: Sautján þúsund sólargeislar 

 

 

Söngur:  Allir syngja 17. þús. sólargeislar 

Skuggaleikhús í 9. þáttum 

Sautjánþúsund sólargeislar. 

Má finna á facebook Borgarleikhúsið!  
Lag: Kristjana Stefánsdóttir 
Texti: Bergur Þór Ingólfsson 

 
Á hoppudjúpum himni stjörnur stukku 
en stráðust burt með feimnum kinnaroða 
er sólin sjálf hóf bjartan dag að boða 
með barmafylli af morgungeisla lukku 
 
Þá undur lífsins reis og fór á fætur 
og furður heimsins dönsuðu í ljósi 
þess hlýja dags er umvafði mig hrósi 
með hlátrasköllum fram til næstu nætur, 
næstu nætur 
 
Ég óska að sautjánþúsund sólargeislar 
klappi þér á kinn með sautjánþúsund 
sólargeislar happi vinur minn  
 
Svo eina nótt þá brást mér sólin bjarta  
Því blíðust morgunstund varð aldrei rauð 
sól sökk í hafið, drukknaði, var dauð 

og drottnaði hefur síðan nóttin svarta  
 
Nú hvorki tungl né skærar stjörnur skína 
því skýin hafa himin tekið yfir 
svo varla nokkurt strá hér lengur lifir 
Brátt lífið deyr ef ekki fer að hlýna, fer að 
hlýna 
 
Ég óska að sautjánþúsund sólargeislar 
klappi þér á kinn 
með sautjánþúsund sólargeislar happi 
vinur minn 
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Einnig voru settar upp vatnslitamyndir og annað sem börnin hafa gert 

Skuggaleikhúsið:  Hnöttur, sólir, jörð 

Kynnig  á höfundinum Andra Snæ Magnasyni og sýning á þeim bókum sem við eigum eftir hann, þó 

fyrst og fremst Bláa hnettinum. Kynnar lásu um Andra Snæ á smiðjulokum 

Við skráðum niður setningar eftir krökkunum um hver þeim finnst boðskapur sögunnar vera eða hvað 

þeim finnst merkilegast í sögunni og var það lesið upp á smiðjulokum t.d: 

• Ekki gera lífið ömurlegra fyrir aðra, en gott fyrir þig 

• græðgi er ógeð 

• ekki skemma hluti fyrir öðrum 

 

5. og 6. bekkur 

Smiðjulok hjá 5. og 6. bekk fóru fram föstudaginn 5. desember kl. 8.15. Nemendur lásu úrdrátt úr 

sögunni Vítahring og sýndu svo afrakstur smiðjunnar. Fyrst fengu foreldrar og aðrir að sjá 

stuttmyndina þeirra og svo fengu þau leiðsögn í gegnum spilin af nemendum og fengu að prufa þau. 

7. og 8. bekkur 

Smiðjulok hjá 7. og 8. bekk fóru fram í skólanum án foreldra. Hins vegar fengu foreldrar fréttablaðið 

sem börnin útbjuggu sent heim. Mat á verkefninu var tvíþætt annars vegar nemenda-

mat/kennaramat þar sem nemendur kynntu verkefni sín fyrir nemendum og kennara .  

 

10.1 Hvað gekk vel 
Í leikskólahlutanum: 
Vel gekk að sníða sér stakk eftir vexti, þrátt fyrir knappan tíma og vöntun á starfsfólki varð heilmikið 

úr þessari smiðju og uppskeran á smiðjulokum því afar góð. Einstaklega vel tókst til við að tengja 

daglegt líf og starf við efni smiðjunnar, gert var sérstakt leikrými í anda Gilitruttar í Árdal sem eldri 

börn leikskólans nýttu, og litlir lestrarkrókar í yngri hluta leikskólans ýttu vel undir aukið lestrarátak. 

Þá hékk uppi um allan skóla litlar myndir sem studdi vel við umræður um það efni sem tekið var fyrir 

á hverri deild. 

1.-2. bekkur: Mikill áhugi barnanna einkenndi smiðjuna, mikill fróðleikur og leikgleði.  

3.-4. bekkur: Smiðjan gekk vel og Blái hnötturinn höfðaði vel til barnanna. Einnig gekk vel að tenjga 

söguna og viðfangsefnin sjálbærni og mikilvægi þess að ganga vel um jörðina. 

5. og 6. bekkur 

Lestur bókarinnar gekk mjög vel. Sumir áttu í erfiðleikum með að tileinka sér orðaforða bókarinnar 

þar sem þeim þótti hann heldur erfiður. Þeir nemendur fengu aukna hjálp heimavið og hlustuðu 

einnig á hljóðbók meðfram lestri. Vinnan við lokaverkefnin, stuttmynd og spilagerð gekk mjög vel. 

Nemendur voru áhugasamir og fannst nálgunin á efnið áhugavert og skemmtilegt og sást það vel á 

afrakstrinum. Það sem hefði betur mátt fara er að við hefðum átt að vera búin að láta nemendur lesa 

bókina þar sem töluverður tími fór í lesturinn. Tími sem að hefði verið hægt að nota til að dýpka 
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skilning nemendanna á efninu til dæmis fara dýpra í samfélagstímann sem sagan gerðist á, sem fékk 

minna pláss en við ætluðum í upphafi.  

7.-8. bekkur: Leikandi smiðja þar sem sköpunarkraftur og hugmyndaflug fékk notið sín. Efnið var  

áhugavert fyrir flesta. 

9. og 10. bekkur. Notaleg smiðja, sem gekk vel. 

10.2 Hvað mátti betur fara 
 

Í leikskólahlutanum voru kennarar helst að glíma við óviðráðanlegar orsakir eins og veikindi sem helst 

kom niður á fjölda smiðjutíma og þar af leiðandi færri verkefnum með börnunum. Eins og áður sagði 

gekk þó vel að þenja smiðjuna yfir allt daglegt starf og því kom þetta minna að sök en ella. 

Í fyrsta og öðrum bekk var lítið sem hefði átt að fara öðruvísi einkar skemmtilegt allt saman. 

3.-4. bekkur: Eins og oft áður þá gengur börnunum misvel sjálfstæð vinna, en það er ferðalag sem við 

förum aftur í næstu smiðju og lærum af reynslunni. 

7.-8.bekkur 

Eftir á að hyggja hefði verið gott að fara í markvissari heimildaöflun. Vera með skýrari verkáætlanir. 

2. Lokaorð 
Árangurinn af smiðjunni er ótvíræður. Öll Dalskólabörn hafa fengið tækifræi til að vinna með lestur 

og bókmenntir. Mörg þeirra voru að fara í gegn um „stóra bók“ í fyrsta sinnið og þjálfuðust í að vera 

stoltir lesendur sem gátu rætt saman um texta. Þetta er þriðja árið sem við vinnum með sérstaka 

læsissmiðju samhliða verkefnum bókmenntaborgarinnar. Þessi vinna er sérstaklega skemmtileg enda 

eigum við Íslendingar marga ágæta barnabókarhöfunda auk þess sem til eru góðar þýðingar frá 

ástsælum erlendum barnabókahöfunum. Smiðja sem þessi er einnig mikilvæg til þess að minna 

foreldra á að setja markið hátt þegar lestur er annars vegar og taka þátt í samræðum við 

eldhúsborðið um margs konar texta. Það er von okkar að lestrarsmiðjur á hverju hausti séu komnar til 

að vera.  
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