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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 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 
Smiðja TÖKUM FLUGIÐ er þriðja smiðja skólaársins 2016-2017. Smiðjan tengist flugi á ýmsan hátt, allt 

frá því að vera náttúrufræðismiðja sem vinnur með flug og fugla og yfir í að vera smiðja þar sem 

hugmyndaflugið er beislað.  

Í leikskólahluta skólans hefur verið unnið með borgina okkar og nemendur fara í ótal margar ferðir 

um borg og bý. Leikskólahlutinn starfar að þessari smiðju í samvinnu við Sæborg og Klambra og er 

verkefnið jafnframt tengt barnamenningarhátíð borgarinnar. 

Í grunnskólahluta skólans hafa 1. og 2. bekkingar unnið með þau dularfullu dýr sem leðurblökur eru. 

Þriðji  bekkur hafa unnið með íslenska fugla í náttúrufræðum og listum. Fjórði og fimmti bekkur vinna 

með Norðurlöndin. Sjötti og sjöundi bekkur fara til Evrópu. Áttundi bekkur tekur flugið á skapandi og 

skemmtilegan hátt, vinnur með krafta og flugog níundi og tíundi bekkur vinnur með Asíu. Rauður 

þráður aðalnámskrár að þessu sinni er sköpun og skapandi starf. 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. 
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1.1. Smiðjustjórar 
Í smiðjunni Tökum flugið 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.  

 

1.2. Niðurröðun starfsmanna og ábyrgðarmenn hópa 
Leikskólahlutinn: Allra deildir unnu að sömu Reykjavíkursmiðjunni í mismunandi hópum, Tröllabjörg 

og Vættarbjörg unnu saman. Í grunnskólahluta skólans unnu 1. og 2. bekkur saman, 3. bekkur sér, 4. 

bekkur og 5. bekkur saman, 6. og 7. bekkur var með sama efnið en unnu í sitt hvoru lagi, 8. bekkur sér 

og 9. og 10. bekkur saman 

Íris vann með 10. bekk.  

1.3. Húsnæði og notkun þess 
Í smiðjunni Tökum flugið störfuðu samvinnuhóparnir að mestu í heimastofum.  

 

 
 

2. Tökum flugið – náttúrufræði- og menningarsmiðja. 
Í aðalnámskrá leik– og grunnskóla segir: „ Listir og handverk eru svo sterklega samtvinnuð daglegu lífi 

okkar að oft á tíðum erum við ekki meðvituð um tilvist þeirra og áhrif“ Að virkja saman hug og hönd 

hefur alltaf verið mikilvægur þáttur í öllu starfi Dalskóla. Með því þroska nemendur með sér 

tilfinningu þess að taka virkan og mótandi þátt í samfélaginu. Þeir kynnast því að tjá sig myndrænt í 

handverki, hreyfingu, leik og tónum og átta sig á því að tjá má hugsanir, þekkingu og samtal á margan 

hátt. Styrkleikar nemenda liggja og á mjög breiðu sviði og viljum við í Dalskóla samtvinna list- og 

verkgreinar öðru námi. Þannig að list er kennd annars vegar listarinnar vegna en hún er líka nýtt sem 

miðill og aðferð í því sem oft er kallað bóknámsgreinar. Í yngri bekkjum grunnskólahluta skólans var 
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valið að vinna með flugið í gegn um náttúrufræðina og voru markmið aðalnámskrár í náttúrufræðum 

lögð undir, kennsluaðferðirnar voru mikið leikandi léttar, með áherslu að að búa til og tjá hlutina á 

fjölbreyttan hátt. Á miðstigi og í unglingadeild var flugið tekið á menningarlegan hátt og Norðurlöndin 

heimsótt auk Evrópu og Asíu. 

Með þverfaglegum SMIÐJUM  tengir DALSKÓLI  námið beint við menningu og náttúru og leitast við að 

kafa djúpt í verkefni með fjölbreytilegum samvinnuaðferðum þar sem hugur og hönd eru virkjuð af 

fremsta megni. 

 

Menningartengd smiðja hefur orðið að hefð í Dalskóla. Þá er samfélags- eða náttúrufræðin tekin og 

unnið er með markmið þeirra á menningarlegan máta: hugur og hönd, leikur og gleði. 

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.  Með því að tengja samfélag- og náttúrufræði við 

menningar- og listrænar nálganir vonum við að opna nýjar leiðir í námi og að börn finni betur hvar 

styrkleikar þeirra liggja. 

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 
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Í Þessari smiðju  leggjum við áherslu á skapandi starf.   

Úr aðalnámskrá: handverksfólk og iðnaðarmenn, listaspírur og 

vísindamenn, ferðamálafrömuðir og fjármálaspekúlantar, 

ljósmæður, kennarar eða bændur. Allir sem nota hugann á 

krefjandi hátt við verkefni sín geta verið skapandi.  

Til þess að svo geti orðið þarf fólk að beita innsæi og ímyndun og 

taka jafnframt skref út fyrir rammann og inn á svæði þar sem 

viðteknar hugmyndir eiga kannski ekki við. 

Í dag er það þannig samkvæmt ýmsum bæði úr háskólum og 

atvinnulífi (t.d.Bob Geldof, Ken Robinson) að það er fyrst og 

fremst hvernig fólk beitir reynslu sinni og þekkingu í samfélagi 

með öðrum sem mestu máli skiptir um velgengni og hamingju. Það er ekki aðalatriðið hvað þú kannt 

eða hvað þú lærðir heldur hvernig þú kemur fram, hvernig þú vinnur með öðrum, hvernig þú hlustar 

og hvernig hugrekki menn hafa og hvert sjálfstraustið er. Skapandi áræðin hugsun er það sem talið er 

að veiti góðan árangur í nútíma tæknisamfélagi. Þessu erum við sammála og þverfagleg skapandi 

samvinna í smiðjum þar sem nemendur þjálfast í að vinna með ýmsum kennurum, ýmsum 

nemendum bæði eldri og yngri í krefjandi skapandi verkefnum.  

 

3.1. Yfirmarkmið 
 

 Yfirmarkmið smiðjunnar TÖKUM FLUGIÐ  eru að hvert barn: 

• Vinni með hug og hönd á skapandi og upplifunarríkan hátt 

• Þjálfist í umræðum um þá námsþætti sem unnið er með  

• Tileinki sér ný hugtök í tengslum við námsefnið 

• Gangi út úr smiðjunni með nýja reynslu og þekkingu og áhuga á að vita meira 

 

3.2. Markmið aldurshópa / 

vinnustöðva 
Unnið er samkvæmt markmiðum 

aðalnámskrár grunn- og leikskóla og 

unnið í samhljómi við leiðarstef. 

Í þessari smiðju þá tók leikskóla hlutinn 

þátt í samvinnuverkefni með tveimur 

öðrum leikskólum (Sæborg og 

Klömbrum). Verkefnið hét Reykjavík 

borgin okkar og voru allar deildar 

með sömu markmið. 



8 
 

Markmið 

Dvergadals,Huldudals,Tröllabjargar,Vættabjargar og Álfabjargar 

•  Að gefa börnunum tækifæri að rannsaka og kynnast Reykjavík á nýjan og fjölbreyttan hátt. 

• Að fá innsýn inn í hugmyndir barnanna og hvernig þau upplifa borgina okkar og hvað þeim 

finnst merkilegast. 

• Að gera börn og listsköpun þeirra sýnilegri í borginni. 

• Að samstarf þessara þriggja skóla efli og víkki út þekkingu kennara á samfélaginu, menningu 

og skapandi starfi. 

Markmið  1. bekkjar og 2. bekkjar 

Kynnist eina fljúgandi spendýrinu, leðurblökunni 

• kynnast og fylgjast með hegðun dýra, svo sem æxlun, félagslífi, umönnun, fari. 

• gera sér grein fyrir að dýr nærast á öðrum lífverum 

• átta sig á að lífverur þarfnast vatns, lofts, fæðu og búsvæðis til að lifa 

• gera sér grein fyrir að afkvæmi erfa eiginleika frá foreldrum sínum 

• sýna áhuga og ábyrgð á nánasta umhverfi og velferð lífvera 

• gera sér grein fyrir að maðurinn er hluti af náttúrunni og lífsafkoma hans byggist á samspilinu 

við hana 

• hafa þjálfast í að flytja mál sitt. 

• hafa þjálfast í að hlusta og endursegja 

• hafa fengið að túlka viðfangsefni munnlega og skriflega, í leik, myndsköpun, söng, tónlist og 

með leikrænni tjáningu fyrir bekkjarfélögum. 

Markmið 3. bekkjar  

Nemandi 

• þekkir helstu fugla landsins 

• þekkir mun á staðfuglum og farfuglum 

• þekkir mismunandi tegundir fugla 

• þekkir einkenni fugla (allra og mismunandi tegunda) 

• þekkir ólík búsvæði fugla 

• getur aflað sér upplýsinga er varða náttúruna 

• getur notað ólíkar heimildir við öflun upplýsinga 
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• getur skrifað samfelldan texta út frá hugarkorti 

• getur unnið sjálfstætt 

• er vandvirkur 

• gengur vel um efni og áhöld 

 

Markmið 4. og 5. bekkjar 

Nemendur 

• þekkja þau lönd sem tilheyra Norðurlöndum 

• þekki fána landanna 

• þekki höfuðborgir 

• þekki nokkur menningarleg einkenni hvers lands 

 

 

Markmið 6. bekkjar  

Nemendur 

• þekki Evrópu 

• þekkja helstu smáþjóðir Evrópu og staðsetningu þeirra á landakorti. 

• geta veitt öðrum upplýsingar þjóðir Evrópu. 

• geta aflað sér upplýsinga af ólíkum miðlum. 

• þekkja mismunandi gróðurfar í Evrópu og hugtök sem tengist því. 

• þekkja stærstu ár, fjöll og vötn í Evrópu og staðsetningu þeirra. 

• þekkja helstu breytingar sem hafa orðið á landsvæðum í Evrópu. 

• geta tjáð sig fyrir framan samnemendur. 

• geta komið frá sér upplýsingum á skapandi hátt. 

• geta unnið saman í hóp. 

• þekkja helstu lönd Evrópu og staðsetningu þeirra á landakorti. 

Markmið 7.-8. bekkjar 

Nemendur 

• geti lýst kröftum sem hafa áhrif á daglegt líf manna. 

• geti lesið og skrifað um hugtök í náttúruvísindum. 

• geti útskýrt áhrif tækni og vísinda á líf fólks. 

• geti tekið tillit til annarra í hópvinnu og sýnir frumkvæði. 

• geti nýtt hugbúnað/forrit við myndvinnslu, hljóðvinnslu og gerð myndbanda. 

• geti unnið á skapandi og gagnrýnin hátt, sjálfstætt og með öðrum. 

• geti framkvæmt einfaldar athuganir úti og inni.  

 

Markmið 9.-10. bekkjar 

Nemendur 
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• þekki Asíu. 

• þekkja helstu þjóðir innan Asíu og staðsetningu þeirra á landakorti. 

• geta veitt öðrum upplýsingar um þjóðir og menningu í Asíu. 

• geta aflað sér upplýsinga af ólíkum miðlum. 

• geta tjáð sig fyrir framan samnemendur. 

• geta komið frá sér upplýsingum á skapandi hátt. 

• geta unnið saman í hóp. 

• geta borið saman ólík lönd innan Asíu, matarmenningu, tónlist, förðun og tísku o.fl. 

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 fyrir 

Dvergadal 

Myndavélar 
Vettfangsferðir um hverfið 
 

Kennsluefni og námsgögn Huldudal. 

Myndavélar 
Myndbönd af Reykjavík af Youtube 
Myndbönd af strætó af Youtube 
Myndir af Strætisvögnum. 

Kennsluefni Tröllabjörg,Vættabjörg. 

Myndavélar 
Myndbönd af Reykjavík af Youtube 
Myndir skoðaðar af kirkjum á Íslandi 
Myndir skoðaðar af ýmiskonar bátum 
Myndir skoðaðar af sundlaugum í Reykjavík 
Myndir skoðaðar af  ýmiskonar flugvélum. 

 

Álfabjörg 

Myndavélar 
Myndir skoðaðar af kirkjum í Reykjavík 
Myndir skoðaðar af listaverkum í Reykjavík 
Myndir skoðaðar af ræsum,skolplögnum. 
Myndbönd af Reykjavík, ræsum, skolplögnum og veitum af Youtube 
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Kennsluefni og námsgögn fyrir 1. bekk og 2. bekk 

Kveikjan var þetta myndbrot https://www.youtube.com/watch?v=T84jdO8YrYA 

Annað kennsluefni var fundið á vefnum og íslenskað. 

 

Kennsluefni og námsgögn fyrir 3. bekk 

Náttúran í nýju ljósi – Flugið. Fræðslumynd af vef Námsgagnastofnunar: 

http://www.nams.is/Namsefni/Valid-namsefni/?productid=4a769401-9262-4649-9c9c-

d0f4559d6bba#videofile 

Fuglavefurinn af vef Námsgagnastofnunar: http://www1.nams.is/fuglar/ 

Náttúran allan ársins hring, eftir Sólrúnu Harðardóttur, bls. 50-53, 58-61. 

Fuglarnir okkar, e. Stefán Aðalsteinsson og Grétar Eiríksson. 

Íslenskur fuglavísir, eftir Jóhann Óla Hilmarsson. 

Íslenskir fuglar, eftir Brian Pilkington. 

Ránfuglar, eftir Robin Kerrod. 

Ýmsar fuglabækur til að skoða myndir. 

 

Kennsluefni og námsgögn fyrir 4. og  5. bekk 

Ýmsar námsbækur um Norðurlöndin 

vefsíður um Norðurlönd 

ferðaskrifstofubæklingar og auglýsingar 

 

Kennsluefni og námsgögn fyrir 6. bekk 

Evrópa, eftir Hilmar Egil Sveinbjörnsson 

Evrópa- Vinnubók pdf tekið af mms.is  
 
Landabréfabók 

Ferðahandbækur yfir lönd Evrópu 

Breytingar á landamærum í Evrópu síðastliðin 1000 ár: 

https://www.youtube.com/watch?v=ecpIa7erMtI 

Valin kennslumyndbönd um landa- og jarðfræði af Kvistir: http://www1.nams.is/twig/ 

Microsoft Publisher 2010 

Dagbók Önnu Frank 

The boy in the striped pyjamas – bíómynd tekin af Netflix+ 

 

Kennsluefni og námsgögn fyrir 7.  bekk  

Youtube myndbönd um sögu flugs og lögmál Bernoullis. 

Kennslubókin Auðvitað – Á ferð og flugi 

 

kennsluefni og námsgögn fyrir 8. bekk 

You tube myndbönd um sögu flugs og lögmál Bernoullis. 

https://www.youtube.com/watch?v=T84jdO8YrYA
http://www.nams.is/Namsefni/Valid-namsefni/?productid=4a769401-9262-4649-9c9c-d0f4559d6bba#videofile
http://www.nams.is/Namsefni/Valid-namsefni/?productid=4a769401-9262-4649-9c9c-d0f4559d6bba#videofile
http://www1.nams.is/fuglar/
https://www.youtube.com/watch?v=ecpIa7erMtI
http://www1.nams.is/twig/
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Kennslubókin Auðvitað – Á ferð og flugi 

 

Kennsluefni og námsgögn fyrir 9.-10. bekk 

Valin mismunandi myndbönd af You tube til að kveikja áhuga á mismunandi menningu innan Asíu. Að 

öðru leiti höfðu nemendur frjálsar hendur varðandi heimildaleitir.  

 

  

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 Dvergadals 

Reykjavík, vatn, snjór 

Orð og hugtök  fyrir  Huldudal 

Reykjavík, Strætó. 

Orð og hugtök fyrir Tröllabjörg og 

Vættabjörg 

Reykjavík, borg, skip, flutningaskip, 

skemmtiferðaskip, varðskip, seglbátur, 

fiskiskip, kirkja, Hallgrímskirkja, turn, 

sundlaug,Árbæjarlaug,flugmaður,flugvél. 

Orð og hugtök fyrir Álfabjörg 

Reykjavík, borg ,Fríkirkja, kirkjugarður, turn, ræsi, skolp, veggverk, graffití, skemmdaverk, veggjakrot 

(hver væri munurinn á veggjakroti og list). 

Orð og hugtök fyrir 1. bekk og 2. bekk 

Vampírur, ávaxtaleðurblökur, skordýraleðurblökur, spendýr, bráð, heimkynni, tegund. 

Orð og hugtök  fyrir 3.  bekk 

Kjörlendi, vænghaf, farfugl, staðfugl, að skipta um ham, oddaflug, laupur, hræ. 

Orð og hugtök fyrir 4. og 5. bekk 

Tímabelti, gróðurbelti, lappar, samar, atvinnuvegir, samfélagsgerðir, stjórnmál, helstu áksoranir í 

hverju landi. 

 

Orð og hugtök fyrir 6. bekk 

Innhaf, úthaf, meginland, þéttbýli, dreifbýli, landamæri (náttúruleg og stjórnmálaleg), 

Golfstraumurinn, loftslag, Norðurlönd, heimstyrjaldirnar (fyrri og seinni), þjóðernishyggja, Fasismi, 

nasismi, Kommúnsimsi, helförin, Gyðingar, bandamenn, öxulveldin, Adolf Hitler 



13 
 

Orð og hugtök  fyrir 7. . bekk 

Þyngdarkraftur/aðdráttarafl, Isaac Newton, lyftikraftur, massi, þyngd, núningskraftur, lögmál 

Bernoullis, loftmótsstaða, loftþrýstingur, straumlínulögun 

 

Orð og hugtök fyrir 8. bekk 

Þyngdarkraftur/aðdráttarafl,Isaac Newton, lyftikraftur, massi, þyngd, núningskraftur, lögmál 

Bernoullis, loftmótsstaða, loftþrýstingur, straumlínulögun 

 

Orð og hugtök fyrir 9. bekk og 10. bekk 

Trúarbrögð í Asíu, landafræði Asíu, stjórnmál í Asíu, gildi fjölskyldunnar, gildi lýðræðis, gildi 

mannréttinda, menningarmunur, sameiginleg gildi. 

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. 

Leikskólahlutinn fór í margar ferðir um 

borgina í þessu verkefni. Enda snérist 

Reykjavík borgin okkar verkefnið um að 

börnin væru landkönnuðir og myndu fá 

að kanna og rannsaka borgina á sinn hátt og á sinni forsendu. Litlu krakkarnir fóru í stuttar 

könnunarferðir rétt fyrir utan leikskólann en eldri börnin fóru í lengri ferðir. Elstu börnin heimsóktu 

einnig bæði Klambra og Sæborg með kennurum sínum. Sæborgarar sýndu Dalskólabörnunum fjöruna 

sína og Klambra krakkarnir sýndu þeim saltfiskreitina sem eru staðsettir nálægt leikskólanum þeirra.  

Þau fengu síðan að borða og taka þátt í samverustund á báðum stöðum áður en haldið var heim 

aftur. 

Dvergadalur 

-Fóru í Strætóferð upp að stóru vatnstönkunum í Grafarholtinu. 
-Þau fóru líka í litlum hópum út fyrir leikskólalóðina og fengu að kanna og rannsaka umhverfið að vild. 

Huldudalur 

-Fór í margar strætóferðir í kringum hverfið og eina upp í Grafarvog. 
-Fór í vettfangsferð í höfuðstöðvar Strætó. 

 Tröllabörg og  Vættabjörg  

-Fóru í ferð upp í turninn á Hallgrímskirkju þar sem allir fengu að fara upp í turninn og skoða útsýnið 
yfir borgina. 
-Fóru í vettfangsferðir á flugvöllinn í Reykjavík, Sjóminjasafnið, Árbæjarlaug og Hallgrímskirkju. 



14 
 

Álfabjörg 

-Fóru í vettfangsferð niðri í bæ þar sem skoðað var Hólavallakirkjugarður, tjörnin, Ráðhúsið, Perlan, 
Sólgarður, Alþingishúsið, Austurvöllur ofl 
-Fóru í vettfangsferð í Öskjuhlíðina. 
-Fóru í vettfangsferð í Hallgrímskirkju og skoðuðu umhverfið þar í kring. 
-Þau fóru líka í ferð og skoðuðu Fríkirkjuna, hreinsistöð og fengu að kíkja ofan í kaldan brunn. Við 
skoðuðum líka ýmiskonar útiverk verk í borginni.  
-Skoðuðu mun á veggjakroti og vegglistaverkum.  
- Heimsóttu tónlistakóla.  
- Heimsóttu og kynntumst öðrum leikskólum og börnunum þar.  
 

Fyrsti og annar bekkur 

Fóru ekki af bæ þessa smiðjuna 

3. bekkur 

Náttúran í kringum skólann var skoðuð og fuglarnir með. Þar sem smiðjan tengist við 5. smiðju, Land 

sem lifir, var vettvangsferðin geymd til vors.  

4. bekkur og 5. bekkur 

Fóru ekki af bæ þessa smiðjuna 

6. bekkur 

Farið var á Stríðsminjasafnið Hlöðum í Hvalfirði. Planið var að fara þangað í smiðjulokum en það 

náðist ekki því var ferðin hluti af vorferðalagi 6. bekkjar (í júní byrjun) 

7. bekkur 

Farið var á Stríðsminjasafnið Hlöðum í Hvalfirði. Planið var að fara þangað í smiðjulokum en það 

náðist ekki því var ferðin hluti af vorferðalagi 6. bekkjar (í júní byrjun) 

8.bekkur 

Ekki var farið af bæ þessa smiðjuna 

9.og 10. bekkur 

Ekki var farið af bæ þessa smiðjuna 

Framkvæmd og framvinda - kennslulýsing. 
Hérna er almenn lýsing á framkvæmdinni bæði í leik- og grunnskólahluta skólans, 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. 

Leikskólahlutinn:  Börnin ræddu um hvað þau þekktu í borginni og kennarar skráðu niður þekkingu 

barnanna og óskir. Til að fá betri innsýn inn í sjónarhorn barnanna fóru börnin í margar og 

fjölbreyttar ferðir innan Reykjavíkur. Börnin tóku sjálf ljósmyndir/myndbönd af því sem þeim finnst 

áhugavert. Yngstu börnin rannsökuðu nánasta umhverfi leikskólans en eldri börnin fóru í lengri ferðir. 

Þegar aftur er komið í leikskólann er unnið úr ferðunum með því að ræða saman, skrá, skoða 

ljósmyndir og myndbönd og börnin teiknuðu það sem þeim fannst merkilegt í ferðinni. 
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Dvergadalur  

Vatn og snjór 

Börnin á Dvergadal rannsökuðu vatn og sjó. 

Byrjað var á því að fara með börnin í litlum hópum 
út fyrir leikskólalóðina með kennara. Það sem vakti 
áhuga hjá börnunum í þessum ferðum var yfirleitt 
annaðhvort nýfallinn snjór eða pollar. Þar gátu þau 
staldrað heillengi við og rannsakað t.d með því 
snerta og smakka á vatninu og snjónum. Farið var 
svo í lengri ferð með börnin upp að stórum 
vatnstönkum sem voru í nágrenninu. Myndavélar 
voru með í för og fengu börnin að taka myndir 
með aðstoð kennara af því sem þeim fannst 
áhugavert.  Við urðum að láta það næga að skoða 
tankana að utan því ekki var hægt að komast inn í 
þá. Það kom ekki að sök því þeim fannst mjög 
áhugavert að ganga í kringum tankana, upplifa stærð þeirra og koma við 

veggina. Þau fundu fljót lítil göt á tönkunum sem þau kíktu í gegn um og þóttust þau sjá ýmislegt þar 
fyrir innan t.d kónuglær, úlfa og vatn. 
 

   

Huldudalur 

Strætó 
 

Börnin á Huldudal rannsökuðu strætó. 
 

Þau byrjuðu á að fara í strætóferðir um hverfið sitt. 
Strætóferðirnar sjálfar slógu í gegn hjá börnunum og var því 
ákveðið að vinna með það faratæki því það ferðast jú í 
kringum alla Reykjavík. Börnin fóru reglulega í strætóferðir um 
hverfið sitt. Hápunkturinn var svo þegar þau heimsóktu 
höfuðstöðvar Strætó og fengu að skoða strætisvagnana þar í 
krók og 
kima. Þau 
skoðuðu 
m.a undir 
vagninn og 
sáu öll rörin 
þar og 
hjólin, þau 
kíktu undir 
vélarhlífina 

og sáu vélina og fengu svo að fara inn í “orma” 

Það er dekkjar á strætóinum og stóri 
gluggarnir og hurðin. 

Sara Bríet 3,7 ára 
 

Gula strætó með hurð hér og hér 
og hér. Hann er gulur. 

Hrafn Viggó 3,10 ára 
 

Hann er með ljósin og dekkin. 
Kolbeinn Gauti 3,6 ára 
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strætó (langan strætisvagn) á meðan hann var keyrður í gegnum bílaþvottastöð. Upplifuninn var mikil 
og voru þau strax eftir heimkomuna byrjuð að byggja strætóa og leika sér í ymiskonar strætó leikjum. 
 
Þau gerðu svo risa stórt strætó málverk. Yngri börnin byrjuðu og spreyjuðu málningu á stórt efni. Eldri 
börnin tóku svo við og máluðu strætóinn á verkið með hjálp myndvarpa. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verkið: Útkoman var veggverk sem var c.a 1,5 sinnum 2 metrar að lengd. sem sýnt var á 
Barnamenningarhátíð í Ráðhúsinu. 
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Trölladalur og Vættabjörg:   

Á Tröllabjörgum og Vættabjörgum var börnunum skipt í fjóra hópa eftir áhugasviðum.  Byrjað var að 

skoða ýmiskonar myndbönd á netinu af Reykjavík og helstu kennileitum borgarinnar. Börnin teiknuðu 

svo myndir af því sem þeim fannst áhugaverðast. Kennararnir skoðuðu myndirnar og skiptu 

börnunum í hópa eftir því. Úr varð einn hópur sem rannsakaði skip og höfnina í Reykjavík, einn hópur 

sem rannsakaði flugvélar og flugvöllinn í Reykjavík, Einn hópur rannsakaði sundlaugar og valdi sér svo 

Árbæjarlaug til að vinna með og einn hópur rannsakaði Hallgrímskirkju. 

 

 

 

 

Strætó 
Börnin segja frá verkinu sínu: 

 
Þetta er bara strætó með mörgum dekkjum 1,2,3,4,5,6,7,8 svörtum 

dekkjum. Við var líka að mála hann. Hann er svartur og gulur og 
bleikur og hvítur og bara allt. 
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Árbæjarlaug 
 

 Ein hópur af Tröllabjörgum og Vættabjörgum 
rannsakaði sundlaugar. 
 
Þau byrjuðu á að skoða sundlaugarbyggingar í 
Reykjavík og fljótlega völdu þau að vinna nánar 
með Árbæjarlaug. Þau fóru í vettfangsferð og 
skoðuðu laugina.  
 
 
Þar fengu þau að fara inn á sundlaugarsvæðið 
með kennara og snerta og upplifa sundlaugina.  
 

Þau snertu vatnið,klöppuðu rennibrautinni og 
fengu svo að kíkja inn í turninn þar sem 
sundlaugarvörðurinn situr og fylgist með öllu. 

 
 
 

 

 

 

Þar er heitapott og 

rennibraut og turninn sem 

passar litlu börnin og 

rennibraut. 
Bryndís Día 5,1 ára 

 

Fólkið syndir og er í 

sólbaði. 
Hrafnhildur 5 ára 

 

 

Þar er línur sem passa að 

maður fari ekki út af. Þar 

er djúpa laugin og fánar 

til að maður vinnur. Þeir 

eru alveg oní. 
Eldey Myrra 4,8 ára 
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Þegar heim var komið þá gerðu börnin sína Árbæjarlaug og úr varð þessi fína veggmynd. 

 

 

 

Verkið:  

 

 

Árbæjarlaug 
Börnin segja frá verkinu sínu: 

 
Þetta er Árbæjarlaug. Það er 
inni og úti sundlaug og djúpu 
sundlaug og busli sundlaug. 

Það eru tölustafir fyrir alla svo 
þau vita hvert þau eiga að fara. 

Það á að synda í henni og 
skemmta sér. Maður þarf að 
vera með kúta því það er svo 

djúpt ofan í sundlauginni. 
Línunnar eru svo maður klessir 

ekki á fólkið sem er hliðin á 
manni. 
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Flugvélar 
 

 

 
Einn hópur af Vættabjörgum og 

Tröllabjörgum 
unnu með flugvélar. 

 
 

 
 

Þau byrjuðu á að fara í vettfangsferð í Flugskóla 
Íslands þar sem þau fengu að skoða flugskýli og 
flugvélarnar sem voru þar inni. Þau rannsökuðu 
flugvélina vel. Þau skoðuð hjólin undir vélinni, 

klöppuðu og struku vængjunum og fengu að setjast 
inn í eina vélina og prófa að taka í stýrið.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þær geta brotnað og skemmst. Það er bara tveir 
flugmenn í flugvél. En veistu hvað! Fyrir aftan þá er 

tvö klósett. Ég hef farið á það. 
Jóhann Franklín 5 ára 

 
Flugvél. Það er flugmennirnir hér þeir eru í gulum 

fötum. Allir sem ég sé eru svo í bláum fötum.  
Andrés Logi 4,7 ára 

 
Flugstjórinn var að 

lenda. Hann var í Frakklandi. 
Iðunn Emma 4,8 ára 
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Flugvélarnar voru af öllum stærðum og gerðum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þau bjuggu sér til sínar flugvélar 

úr ýmiskonar efniviði. 

 

 
Andrés Logi 4,7 ára 

Reykjavík borgin okkar 
Flugvélahópur 

Janúar-apríl 2017 
 

Þessi flugvél er með stóra 
vængi. Hún er rosalega stór. 
Þetta er orrustu flugvél og 

þetta er glugginn. Ef það er 
ekki gluggi þá klessir maður 

bara á og hrapar. 
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Iðunn Emma 4,8 ára 
Reykjavík borgin okkar 

Flugvélahópur 
Janúar-apríl 2017 

Þetta er venjuleg flugvél. 
Hún er bara eins og hún er. 

Hún er að fara að lenda í 
Afríku. 

 

Freydís Lísa 3,11 ára 
Reykjavík borgin okkar 

Flugvélahópur 
Janúar-apríl 2017 

 

Mín flugvél er stór. 
Þetta er regnboga 

flugvél. 
 

James West 4,2 ára 
Reykjavík borgin okkar 

Flugvélahópur 
Janúar-apríl 2017 

 

Flugvél,gera sonna flugvél. Þessi 
glugga,þessi glugga,þessi glugga. 
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Kristens Örn 4,5 ára 
Reykjavík borgin okkar 

Flugvélahópur 
Janúar-apríl 2017 

 

Flugvél. Hún fara til 
Ömmu. 

 

Óðinn Páll 4,9 ára 
Reykjavík borgin okkar 

Flugvélahópur 
Janúar-apríl 2017 

 

Þetta er stór flugvél. 
Hérna er stóri glugginn 

þar sem flugmaðurinn er. 
Hann stjórnar vélinni. 

 

Ólafur Tryggvi 4,11 ára 
Reykjavík borgin okkar 

Flugvélahópur 
Janúar-apríl 2017 

 

Þetta er póstflugvél með tvö 
dekkir. Hún er að fara með 

töskuna sína í Pósthúsið. Öll 
fólkið er inn í það. Þetta er stélið. 
Það snúar og þá snýst flugvélin. 
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Regnboga Hallgrímskirkju kastali 
 

Einn hópur á Trölla og Vættabjörgum skoðuðu kirkjubyggingar í 
Reykjavík. Þau heilluðist svo fljótlega að Hallgrímskirkju. 

Ákveðið var því að vinna nánar með hana. Þau fóru í 
vettfangsferð og rannsökuðu kirkjuna. Það var mikil upplifun að 

fara í lyftuna upp í turninn og horfa svo yfir borgina. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eins þá vakti stjörnuveggur í einum stiganum inn í kirkjunni 
mikla aðdáun barnanna. 

 
Þau bjuggu til sína  
Hallgrímskirkju sem þau 
nefndu Regnboga 
Hallgrímskirkju kastala. 

Hallgrímskirkja. Hún er stór og með klukka. Hún er gömul 
kirkja. 

Emilía Birna 4,10 ára 

 
Það er kross ofan á henni. Þess vegna er þetta kirkja. 

Lísbet Jenný 4,8 ára 
 

Hún er stór, mjög stór. 
Mikael Máni 5,3 ára 

 

Hún er með svona boga á glugganum. 
Áslaug Jökla 5,1 ára. 

 

 

 

 



25 
 

Verkið: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnboga  
Hallgrímskirkju kastali 

Börnin segja frá verkinu sínu: 
 

Þetta er regnboga Hallgrímskirkju kastali. Hann er 
allskonar á litinn og með glimmer því það er fallegt. Hún er 
með mörgum 1,2,3,4 krossum og það má fara inn í hana. 
Maður sér stjörnur inn í henni, glugga og hjarta inn í hana 

og hún er mjög stór. 
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Sendiferða 
skip 

 

Einn hópur á Trölla og Vættabjögum 
rannsakaði skip Reykjavík. 

 
 
 

Þau byrjuðu á að skoða allskonar tegundir af 
skipum. Næsta skref var að fara í ferð í 
Sjóminjasafnið þar sem þau fengu að fara inn í 
varðskip og upplifa og kanna það að vild. Það 
sem stóð upp úr hjá þeim var sprengja sem var 
til sýnis inn í skipinu, skipstjórasætið í 
stýrishúsinu og stjórnborðið þar sem allir 
takkarnir voru. Það var mikil upplifun að fá að 
setjast í skipstjórasætið og prófa að ýta á takkana. 

 

 
 

 
 
 

Þegar heim var komið þá bjuggu þau til sitt skip úr pappakössum sem þau svo máluðu og 
skreyttu. 

Bát sem siglir með fisk. 
Anes Ghani 4,11 ára 

 
Sendiferðarbátur. Hann er að fara að flytja með 

allt dótið til fólkið. 
Sveinn Pétur 5,2 ára 

 
Þetta er skip. Það er að veiða hákarl, það er 

sjónvarp og það er Spiderman í því. Þeir eru búnir 
að sigla svo lengi, það er langt langt í burtu. 

Ernir Elí 4,6 ára 
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Verkið: 
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Álfabjörg 

 

Sendiferðarskip 
Börnin segja frá verkinu sínu: 

 
Þetta er sendiferðarskip. Það er að fara til útlanda með kassa og mat og svo 
fer það aftur heim að ná í kassa með sófa, mat og pínu tannkrem. Það ætlar 

líka að veiða fullt af fiskum. Það er krani til að veiða fisk og þetta er til að 
veiða fiskana (spotti með plastskál neðst á skipinu) Þetta er blóm,olía og 

brauð fyrir fiskana (dót ofan í skálinni)og þetta er til að borða með 
(hnífapörin). Skipstjórinn stýrir skipinu í stýrishúsinu. Hann notar stýri til að 

keyra af stað. 
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Við byrjuðum smiðjuna á því að skoða myndband á youtube um Reykjavík ásamt því að 

skoða nokkrar af okkar helstu byggingum t.d Hallgrímskirkju,Alþingishúsið ofl. Börnin fengu 

síðan blað og penna og teiknuðu það sem þeim fannst áhugaverðast.   

 

 

 

Næsta skref var að fara í ferðir um borgina. Þar höfðu börnin það markmið að kanna og rannsaka 
Reykjavík. Í þessum ferðum þá höfðum við með okkur myndavélar og hvert og eitt barn tók mynd af 
því sem þeim fannst vera áhugavert í ferðunum.  

 
Þegar við komum aftur í skólann þá teiknuðum við eftir 
ljósmyndinni og svo unnum við verk út frá teikningunni 
þar sem börnin röðuðu ýmiskonar verðlausum efniviði í 
myndir og kennarinn tók mynd af verkinu. 

 
 
 
 
 

Við fórum upp á topp í Hallgrímskirkju og ég 
kíkti út og sá Hörpuna. 

Alexía Rún 5,8 ára 

 

 

 

 

 

Alþingishúsið! Kóngurinn er þar. 
Emilý Björk 6,3 ára 

 

 
Ég tók mynd af ræsi og það var vatn í 

kring. Það er Ninja Turtles þarna. 
Kristófer Nói 6,2 ára 
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Röðunarmyndin var svo prentuð út í A3 stærð og skráning af ferlinu sett aftan á. 

Dæmi um skráningu með framhlið og bakhlið: 

 

Bakhlið: 

 

 

 

Börn kanna borgina 
Reykjavík borgin okkar 

Janúar-apríl 2017 

 
Börnin á elstu deild í leikskólahluta Dalskóla fóru í 

ferðir um borgina og tóku myndir af því sem þeim fannst 

áhugaverðast. Alexía Rún tók mynd af tveimur svönum sem 

voru syndandi á tjörn í duftkirkjugarðinum í Fossvogi. 

Þegar heim var komið þá teiknaði hún svanina með 

ljósmyndina sína sér til hliðsjónar og raðaði svo 

ýmiskonar efniviði í mynd eftir teikningunni. 

 

Alexía Rún 5,8 ára: 

 Svanar í kirkjugarðinum. Þeir bara var að synda. Við 

vorum  bara að skoða þá og fórum svo í Perluna. 

 

Ljósmynd/photograph: Alexía Rún Teikning/drawing: Alexía Rún 
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Framhlið: 

 

 

 

Næsta skref var svo að skipta börnunum í hópa eftir áhugasviðum. Við skoðuðum allar ljósmyndirnar 
vel og vandlega og tókum saman hvað þau hefðu verið að taka myndir af.  

 
Þau völdu sig svo í hóp sem þeim fannst vera áhugaverðastur.  

 
Útkoman voru þrír hópar:  
Ræsishópur en þau ætluðu að kanna nánar rör og leiðslur undir borginni. 
Kirkjuhópur þau byrjuðu að skoða arkitektúrinn í öllum kirkjum í Reykjavík en völdu sér svo eina 
kirkju til að vinna með Fríkirkjuna í Reykjavík. 
Listaverkahópur en hann ætlaði að skoða útilistaverk í borginni. 
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Kirkjuhópur 

 
 

 
Við byrjuðum á að skoða arkitektúrinn á 
kirkjunum í Reykjavík en svo völdu þau sér 
Fríkirkjuna í Reykjavík til að vinna með. Við 
fórum og skoðuðum kirkjuna.  
 
 
Þau skoðuðu alla króka og kima í kirkjunni. 
Þau athuguðu hvað var fyrir innan allar 
luktar dyr og þau uppgötvuðu að hægt var 
að fara inn um einar dyr og koma út um 
aðrar en vera aftur komin á sama stað og 
áður.  
 

 
 
 
 
 

Til að komast upp í turninn þurfti að klifra upp mjög bratta 
stiga en allir fóru upp á topp og kíktu út um gluggann á 
turninum. 
 

 
 
 
 
 
 

Hún er með mörgum gluggum, það er þríhyrningur hér á toppinum 
og það er tré við hliðina á. 

Íris Dögg 6,3 ára 
 

Þar er fullt af mögulegu dóti. Við sáum risa bjöllu upp á þak, við 
fórum alveg þangað upp. 

Aníta Hlín 5,9 ára 
 

Hún er fín og með fullt af sætum og bók til að syngja í. 
Anný 5,4 ára 
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Börnin bjuggu til sína kirkju úr ýmiskonar verðlausum efnivið. 
 

Verkið:  

Fríkirkjan 
Börnin segja frá verkinu sínu: 

 

Hún er græn og hvít með 29 gluggar. Þeir eru margir og 

misjafnir svo að maður sér mikið. Við teiknuðum hana á blaðið 

og klipptum hana svo út. Það var mjög erfitt að klippa hana og 

svo máluðum við hana. Þetta er kúlan(efst uppi á turninum). Það 

er ekki kross þetta er svona korn,snjókorn. Hún er svo flott. 

Hér er stiginn og hurðin. Það er svolítið skrítið að tröppurnar 

er þarna en við ákváðum að setja þær þarna svo að við myndum 

sjá þær. Það er peningar inn í henni og fallegar stórar bjöllur 

uppi í turninum. Þakið er með gull út um allt. Þetta er svo 

gömul kirkja. Hún var til í gamla daga fyrir 100 árum síðan. Þá 

var hún glæný en núna er hún gömul. 
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Ræsishópur 
 

 
 

Kveikjan af þessu verkefni og hóp var mynd sem var tekin af ræsisloki í einni ferðinni. Fyrir framan 
leikskólann er eitt slíkt lok. Miklar vangaveltur urðu um það sem væri undir lokinu og fengum við 

foreldri í lið með okkur sem vinnur hjá Veitum.  
 
 

Hún fór með hópinn í vettvangsferð um hverfið. Við byrjuðum á að fá hjálma, og öryggisgleraugu og 
leituðum af ræsisloki sem hægt væri að kíkja undir. Við fundum eitt slíkt og þeir sem vildu fengu að 

kíkja aðeins ofan í. Einnig fengum við að fara inn í dælustöð 
hér í hverfinu. Eftir ferðina spurðum við börnin hvað þeim 

hefði þótt áhugaverðast. 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

Mér fannst mjög skrítið af hverju það er  ekki rör – skrítið hvað 
er oní ræsinu. Hringur, ég hélt að rörið væri strax og ég var 

alveg hissa hvernig var undir. 
Jón Friðberg 5,11 ára 

 
Ég sá rafmagn og vatnið sem kemur til leikskólans. 

Jósep Ottó 5,10 ára 
 

Að fara ofan í ræsið, ég sá Ninju í sturtu. Að fá hjálm og 
gleraugu - það var gaman. 

Haraldur Sólon 5,7 ára 
 

Fara ofan í ræsið, allt spennandi. Hvað þýðir aftur 
áhugaverðast? 

Matthías Karl 6,3 ára 
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Verkið: 

Börnin bjuggu 
sjálf til leiðslur með því að líma saman ýmiskonar rör. Þau bjuggu svo til kóngulær og 

kóngulóarvef sem þau festu á leiðslurnar sínar. 
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Listaverkahópur 

 

  
 

Við höfðum verið að fara 
í ferðir um bæinn og þau 
heilluðust einna helst að 
graffití í þessum ferðum. 

Við fengum því góða 
heimsókn frá Kristínu 

Morthens vegglistakonu 
sem sýndi þeim 

ýmiskonar  
veggverk og ræddi við þau 
um hvernig maður stækkar 
upp skissu og setur hana á 

vegg.  
 

Ræsi  
Börnin segja frá verkinu sínu: 

 

Þetta er rör sem eru undir jörðinni okkar. Þar er hreint og skítugt 
vatn. Hjá kóngulóunum er skítugt vatn og allstaðar annarstaðar er 

hreint vatn. Vatnið fer svo út í sjó en kóngulórnar á bara heima 
alltaf þarna. 
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Ákveðið var að nota stóran glervegg úti hjá skólanum til þess að gera veggverk á. Börnin byrjuðu því 

að skissa öll sitt verk sem þau stækkuðu upp á stórt blað. 
 
 

Farið var út og byrjað að spreyja á 
glervegginn. Skissan var síðan teiknuð á og 
málað í kring. Börnin voru öll himinlifandi 

með útkomuna. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Listaverk eru til að gera borgina fallega. 

Kormákur Ernir 5,7 ára 
 

Hugmyndirnar koma úr heilanum. Maður hugsar og 
hugsar og hugsar og hugsar og fær svo hugmynd. 

Arnaldur Kári 6,2 ára 

 

Ég trúi ekki að ég hafi gert svona fallegt. 
Ísabella Elínborg 6 ára  
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Verkin:  

Fiðrildi,sól og Perlan 
Kjalvör Brák 5,5 ára 
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Hallgrímskirkja og maður sem var að spreyja hana af því hann var svo spenntur og svo er fugl fljúgandi sem missti fjöður. 
Bróðir minn er oft að gera listaverk og svo er ég mikill listaverkamaður. 

 
Arnaldur Kári 6,2 ára 
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Fyrsti og annar bekkur  

Börnin voru 51 og skiptum við þeim niður í fjóra hópa. 

Kveikja:  Sýnt myndband af Youtube um munaðarlausa leðurblökuunga.  

https://www.youtube.com/watch?v=T84jdO8YrYA 

Umræður um leðurblökur.  Hvað vitum við? Hvað viljum við vita meira? 

Hóparnir:  Hamborgar og kanilsnúðar: 

Hvernig kúka leðurblökur? Hvernig er kúkurinn á litinn? Hvernig þær fljúga? Hvað lifa þær lengi? Hvar 

eiga þær heima? Hvenær sofa þær? Hvernig sjá leðurblökur? Hvað borða þær? Af hverju sofa þær á 

hvolfi? Hvað eru þær með í vængjunum? Hvernig rata þær? Eru pabbarnir eins og mömmurnar? 

Hvernig fæðast þær? Hvernig komast þær inn hjá fólki?  

Við vitum að: þær eru svartar, nota vængina sem teppi, sofa á daginn, vaka á nóttunni því þær sjá í 

myrkri eins og kisur. Búa í hellum og trjám. 

 

 

Hóparnir: Pizzur og hamborgarar  

 Hvar eiga þær heima? Hvað borða þær? Hvernig eru þær á litinn? Hvaða tegundir eru til? Hvernig 

fæðast leðurblökur? Er tenging á milli þeirra og vampíra? Hvað drekka leðurblökur? Hvar búa þær?Af 

hverju sofa þær á hvolfi og hvenær sofa þær?  

Við vitum að : Þær búa í hellum, koma stundum til Íslands. Þær búa ekki  á Íslandi. Sofa á hvolfi. 

Rugga sér í svefn þegar þær eru litlar. Rata með nefinu  þær finna lykt og eru með augu sem sjá í 

myrkri. 

 

Vika 1 

Föstudagur 13. janúar 

Bjuggum til 4 verkefni út frá vangaveltum barnanna frá deginum áður. Börnunum var skipt upp í fjóra 

hópa og var hver hópur ca. 25 mínútur á hverjum stað. 

1. stöð: Líffræði: Ecco. Hvernig heyra leðurblökur.  Bergmálshljóð með miklu hærri tíðni en 

manna.   

Hún er að sækja orma fullt af ormum því hún á fullt af ungum og hún er að fljúga. Hann er svo að missa 
fjöður hér og litla barnið hér og svo átti að vera fjöður inni í vænginum. Rigningin var búin og þess vegna 

kom regnboginn. 

 
Ísabella Elínborg 6 ára og Kormákur Ernir 5,7 ára 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T84jdO8YrYA
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2. stöð: Hvernig líta leðurblökur út? Við Bjuggum til hangandi leðurblökur úr svörtum pappa til 

að hengja upp í stofu 

3. stöð: Vistfræði. Hvar búa leðurblökur.  Í hellum, í trjám, undir brúm, á dimmum stöðum, 

stundum í húsakynnum manna.   

4. stöð:  Líkamshlutar leðurblaka:  Skarpar tennur, fingur, tær, himna milli fingra, eyru, augu, 

munnur.  

Vika 2   

Föstudagur 23. janúar 

Unnið áfram með vangaveltur barnanna. 

Hvar búa þær, mismunandi tegundir leðurblaka. Lifa leðurblökur á Íslandi? Hvað borða þær?  

Bjuggum til Leðurblökuhöfuðfat.   

 

   

 

Vika 3 

Fim. 29. jan. 

Edda tók helminginn af börnunum í grímugerð. 

Hinn hópurinn spáði í beinagrind hjá leðurblökum. Borin saman beinagrind hjá leðurblökum, fuglum 

og mönnum. 

Einnig voru skoðuð myndbrot af fæðingum hjá leðurblökum. Fræddumst um ákveðið hátterni hjá 

leðurblökunum. Hvernig kvenkyns blökurnar hópa sig saman eftir fæðingu en pabba blökurnar eru 

hvergi sjáanlegar.   

Fös. 30. jan. 

Unnið áfram með vangaveltur barnanna. 

Í dag fræddumst við um skít vampíra. Hvernig hann er nýttur og hvers vegna hann glitrar.  

Smiðjan var til 11:00 þennan dag vegna 100 daga hátíðar hjá 1.bekk.  

  

Vika 4 

fim. 5. feb. 

Edda tók helminginn af börnunum í grímugerð. 

Hinn helmingurinn fór til Ástu og Auðar. 

Hjá Auði fóru þau í leikræna tjáningu. Hópnum var skipt upp í minni hópa og áttu þau að útbúa lítinn 

leikþátt um leðurblökur. Leikþættirnir voru eins misjafnir og þeir voru margir. Þar mátti sjá 

ávaxtaleðurblökur laumast í ávexti, leðurblökur að fæða litlar leðurblökur. Einnig var eitt 

sakamálaleikrit. Það var ávaxtaþjófur sem hafði rænt öllum ávöxtunum frá leðurblökunum. 

Hjá Ástu gerðu þau verkefni um hvað leðurblökur geta, hvað þær hafa og hvað þær eru.  

Fös. 6. feb. 
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Hópnum skipt upp í 3 stöðvar þar sem börnin unnu verkefni út frá þeirra vangaveltum.  

1.stöð  Fróðleikur um vampíruleðurblökur. Eyðufyllingarverkefni  í lokin. 

2.stöð Teiknimyndasaga um leðurblökur 

3.stöð Framsögn æfð um það sem við vorum búin að læra um leðurblökur.  Markmiðið var að æfa 

þau fyrir vídeó upptöku til að senda heim í smiðjulokum.  Nemendum var skipt í hópa tveir og tveir 

saman og átti annar að látast vera fréttamaður og spyrja hinn hvað hann vissi um leðurblökur.  Síðan 

var skipt um hlutverk.  Skráð var  hvað hver sagði og sumir rituðu niður svör sín.   

Vika 5 

Fim. 12. feb. og fös. 13. feb. 

Settar voru upp stöðvar þar sem nemendur kláruðu gömul verkefni sem ekki höfðu náðst að klára. 

Edda lét þau festa teygjur á grímur, börnin sömdu fróðleiksmola og lásu upp fyrir kennara sem tók 

það upp á I-pad.  Búin var til leðurblökubók til að halda utan um öll verkefnin og teknar myndir af 

börnunum með grímurnar sínar. 

Utan smiðjutíma 

Tekinn var einn ensku tími í að vinna með leðurblökur. Orðaforði tengdur leðurblökum kenndur. Búin 

var til lítil leðurblökubók á ensku „My Itsy Bitsy Bat Book.   

 

3. bekkur 

Börnin voru 32 og unnu þau ýmist ein eða voru saman í hópum. Engir fastir hópar voru í þessari 

smiðju.  

Kveikja:  Sýnt myndband um fugla og umræða um hvað einkennari fugla. Spendýrið breiðnefur kom 

svo inn í umræðuna þar sem hann er spendýr sem verpir eggjum.  

 

Vika 1 

Fimmtudagur 

Kveikja.  

Nemendur var svo skipt upp í tveggja manna hópa. Hver hópur átti að skrá niður alla þá fugla sem 

þau þekktu. Að því loknu áttu nemendur að finna sér einn fugl til þess að skoða enn frekar og teikna 

inni á fuglavefnum.  

Föstudagur 

Farfuglinn lóa var fugl dagsins. Nemendur lærðu muninn á farfugli og staðfugli. 

Nemendum var skipt upp í 3.-4. nemenda hópa. Hver hópur fékk tölvu og áttu að svara spurningum 

um lóuna út frá fuglavefinum.  
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Að því loknu áttu nemendur að skrifa niður ljóðið Farfuglar eftir Þórarinn Eldjárn.  

Vika 2   

Fimmtudagur 

Krían var fugl dagsins. Nemendur unnu eins með kríuna og lóuna og kláruðu ljóðið.  

 

Föstudagur 

Spörfugl var viðfangsefni tímans. Nemendur lærðu um ólík kjörlendi fugla og ólíkar tegundir fugla.  

Hrafninn, stærsti spörfugl íslands var fugl dagsins. Nemendur gerður hugarkort og svöruðu svo 

spurningum út frá hugarkortinu. 

 

Vika 3 

Fimmtudagur 

Andfuglar voru viðfangsefni föstudagstímans. 

Nemendur gerðu sjálf hugarkort um stokköndina og svöruðu spurningum út frá hugarkorti. 

 

Ránfuglinn haförn var fugl dagsins og nemendur lærðu um vænghaf fugla.  

Vika 4 

Fimmtudagur 

Svartfuglinn lundinn okkar var viðfangsefnið okkar á þessum degi.  

 

Föstudagur 

Frí 

Vika 5 

Fimmtudagur 

Síðasti fugl dagsins var vaðfuglinn tjaldur. Alla smiðjutímana voru nemendur að vinna með tölvur, 

hugarkort og svara spurningum um fugl dagsins.  

 

Fjórði og fimmti bekkur 

Tökum flugið – Norðurlönd 

1. vikan hófst á því að kanna þekkingu nemenda, með jafningja spjalli og hugstormun. Öllu 

safnað saman sem þau vissu um Norðurlönd – Í framhaldi af því bjó hvert „par“ til spurningar 

úr hugstormuninni 

Næsta dag var svo kahoot spuriningakepnni til þess að þekkja samansafnaðri þekkingu saman 

2. vika. Nemendum skipt í hópa og markmið smiðjunnar kynnt að hver hópur kynni sér vel eitt 

Norðurlandanna þar sem ákveðin atriði komi fram. Börnin áttu að leita sér heimilda bæði úr 
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bókum og af neti og í bæklingum ferðaþjónustunnar. Þau áttu á næstu vikum að útbúa 

aðlaðandi kynningarbás þar sem gróðurfar, veðurfar, menning, stjórnarfar og annað sem 

kynni að vekja áhuga þeirra. Eins og helstu og frægustu listamenn, tónlistarmenn, kóngar og 

drottningar. Helstu rithöfundar og annað sem þeim þykir markvert. 

3. vika. Áfram haldið með básana og farið var í að kynna sér vinningslög Euróvision 

Norðurlandanna síðustu ára. Allir hópar áttu að fjalla þessa vikuna um a.m.k tvo fræga 

íþróttamenn/-konur frá því landi sem þau voru að vinna með. 

4. vika. Áfram haldið með básana og kynningarnar. Allir áttur þessa vikuna að vinna með 

barnabókarithöfunda og allir áttu að vinna með eina hljómsveit. 

5. vika. Verið að undirbúa kynningar, framsögn, verkaskiptingar ofl.  

6. bekkur 

 

Vika 1 

Byrjuðum á að ræða Evrópu og hugtök eins og landamæri og hvað væru náttúruelg landamæri og 

hvað manngerð. Einnig hvernig landamæri Evrópu hafa breyst síðustu 1000 árin. Horfðum á stutt  

myndbönd af youtube. Nemendur fengu afhentar vinnubækur um Evrópu og þau merktu lönd inn á 

kort og fengu tilfinningu fyrir landamærum, löndum og höfum og hvar álfumörk liggja.  

 

Vika 2 

Nemendur gerðu lista yfir þau lönd sem þau vildu kynna sér nánar og hvað það væri sem þau vildu 

fræðast um varðandi viðkomandi land. Eftir þessum listum var nemendum raðað í 3-4 manna hópa 

þar sem hver hópur fékk eitt land til að kynna sér í þaula og búa til kynningu (powerpoint) um. 

Nemendur byrjuðu á að skapa sér persónu sem þau áttu að útbúa kynninguna sína kringum. Það er 

að segja þau áttu að afla sér upplýsinga um landið sem að persónan þeirra myndi síðan ferðast eftir 

þegar hún færi til landsins. Planið er að þau kynni síðan landið fyrir samnemendum og foreldrum.  

Vika 3   

Fjallað um búsetu, atvinnuhætti, samgöngur. Nemendur fræddust um Norðurlöndin og merktu þau 

inn á kort. Unnið í Evrópuverkefnabók. Nemendur unnu hluta af tímanum að Powerpoint kynningum 

um Evrópulandið sitt 
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Vika 4-5 

Fjallað um heimstyrjöldina fyrri; þátttakendur, hvað einkenndi stríðið s.s. skotgrafahernaður, 

sinnepsgas, vélbyssur, kafbátar, skriðdrekar og flugvélar. Fjallað um breytingar á ríkjaskipan og 

þjóðlífi almennt. 

Nemendur unnu hluta af tímanum að Powerpoint kynningum um Evrópulandið sitt 

vika 6 -8 

Fjallað um heimstyrjöldina síðari. Orsakir og afleiðingar og mikilvægir atburðir raktir. Farið yfir 

helförina, Hitler og fleira. Horfðum á The boy in the striped Pyjamas (átakanleyrjaldirnar fyrri og 

seinni. Lesið úr dagbók Önnu Frank. Horft á stutt myndbönd af Youtube.  Nemendur unnu hluta af 

tímanum að Powerpoint kynningum um Evrópulandið sitt. 

Nemendur unnu hluta af tímanum að Powerpoint kynningum um Evrópulandið sitt 

 

Vika 9 

Nemendur fóru með kynningar sínar frammi fyrir samnemendum.  

  

7.og 8. bekkur 

19. og 20. janúar 

Gunnar og Anna með sitt hvorn hópinn í innlögn og tilraunum sem annars vegar 

tengjast kröftum sem virka á flug og hins vegar sögu flugsins.  Bæði munu taka fyrir 

og fjalla um Bernoulli lögmálið. 
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26. og 27.janúar (27. er nemendaviðtalsdagur) 

Byrjum á kahoot út frá innlögnum og vinnu síðustu viku.  Eftir það þá kynnum við 

fyrir þeim hvað þau þurfa að skila á smiðjulokum, umfjöllun sem byggir á því að „taka 

flugið“ og þurfa að tengja það „fræðilegu umfjölluninni“ frá fyrstu viku.  Nemendur 

þurfa að ákveða hvort þeir ætla að vinna einir eða með öðrum og í framhaldinu fá 

vinnublað þar sem hugmyndin og lokaafurð eru útlistaðar og fá einnig verkáætlun 

þar sem þau setja niður fyrir sér hvernig og að hverju þau ætla að vinna í hverjum 

smiðjutíma. 

 

2. og 3.febrúar  

Nemendur vinna að verkefnum sínum.  Kennarar aðstoða og athuga hvernig gengur 

að halda og vinna eftir verkáætlun. 

 

9. og 10.febrúar  

Nemendur vinna að verkefnum sínum.  Kennarar aðstoða og athuga hvernig gengur 

að halda og vinna eftir verkáætlun. 

 

16. og 17.febrúar 

Generalprufa ásamt jafningja- og sjálfsmati. Smiðjulok á föstudeginum 

Möguleiki á að framlengja ef þarf að vinna áfram og hafa þá smiðjulok eftir vetrarfrí. 
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9.og 10. bekkur 

 

 

22 manna hópur. 

 Nemendur fengu að velja sig sjálf í hópa, 2-4 manna. Hver hópur valdi sér viðfangsefni innan Asíu 

sem þeir vildu kynna sér betur og fjalla um í verkefni sínu. Reynt var að gæta þess að enginn hópur 

inni með sama viðfangsefnið. Þau viðfangsefni sem urðu fyrir valinu voru: Popp menning í suður-

kóreu, Asísirisageitungurinn, Manga, tíska og förðun í Indlandi, ólík matarmenning í Asíu, landafræði í 

Asíu og hindúasiður.  

Fyrsta vikan fór í að kynna sér Asíu og velja viðfangsefni. Nemendur eyddu næstu þremur vikunum í 

að vinna að sínu verkefni og finna út hvernig þau vildu setja það fram. Í fjórðu viku var foreldrum 

síðan boðið á kynningu á Asíu þar sem nemendur höfðu sett upp bása og foreldrar gátu gengið á milli 

og fengið kynningu á viðkomandi efni.  Að lokinni foreldra kynningu enduðu nemendur á því að kynna 

sitt verkefni fyrir hópnum.  

8. Smiðjulok og smiðjumat 
 

 

Leikskólahluti Smiðjulok 
Smiðjulokin hjá leikskólahluta voru niðri í Ráðhúsi á 

Barnamenningarhátíð. Þar sýndum við afrakstur 

verkefnisins Reykjavík borgin okkar ásamt Sæborg 
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og Klömbrum. Dagur B Eggertsson opnaði sýninguna og svo sungu elstu börnin nokkur lög. Sýningin 

stóð frá þriðjudegi til sunnudags og heimsóktu mjög margir sýninguna m.a fólk frá 19 löndum. 

1. bekkur – 2. bekkur – smiðjulok 
Foreldrar komu og sáu sýningu um leðurblöku – vita allir nú allt um leðurblökur bæði stórir sem 

smáir. 

Þriðji  bekkur – smiðjulok 
Í smiðjulokum fóru nemendur í kahoot spurningakeppni um fugla og horfðu á fuglamynd.  

Fjórði og fimmti– smiðjulok 
Nemendur kynntu ferðaskrifstofubásana sína fyrir hver öðrum. Foreldrar komu ekki á þessi 

smiðjulok. 

Sjötti bekkur – smiðjulok 
Nemendur unnu PowerPoint kynningar í 3-4 manna hópum þar sem hver hópur tók fyrir ákveðið land 

til að kynna sér í þaula. Nemendur buðu síðan foreldrum sínum á kynningar þar sem þau fóru yfir 

glærurnar og sögðu frá sínu landi.  

Einnig var Kahoot spurningakeppni þar sem nemendur voru í ca. sömu hópum og þegar þau unnu 

landkynninguna.   

Sjöundi bekkur og áttundi bekkur 
Gerð var lítil þekkingarkönnun á eðlisfræðinni sem numin var. Einnig gerðu nemendur sjálfsmat og 

útbjuggu spurningar fyrir félaga sína. Foreldrar komu á þessi smiðjulok og kynntu sér framvinduna. 

Unglingadeild - smiðjulok 
9. – 10.bekkur 

Nemendur kynntu verkefni sín fyrir foreldrum og samnemendum. Auk þess fengu hóparnir matsblað í 

lok hvers tíma þar sem þau gerðu grein fyrir vinnu hópsins.  
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9. Samantekt og niðurlag 
 

10.1 Hvað gekk vel 
Leikskólahluti: 
Það sem stóð upp úr í þessu verkefni voru ferðir barnanna á milli leikskóla. En í þeim þá fengu börnin 
að skoða og upplifa aðra leikskóla og umhverfið þeirra. Þar sem þessi smiðja var löng c.a 10-12 vikur 
þá fannst okkur við ná að kafa vel ofan í viðfangsefnið með börnunum og náðum að fara með börnin í 
marga rannsóknarleiðangra. Sýningin heppnaðist vonum framar og fengum við mikið lof fyrir hana. 
Það komu margir gestir frá ýmsum löndum ( c.a 19 löndum) að skoða sýninguna. Við höfðum þýtt 
allar skráningar á ensku þannig allt lesefni var bæði á íslensku og ensku. Við fengum svo 
hvatningarverðlaun Reykjavíkurborgar fyrir þetta verkefni sem var mjög ánægjulegt. 
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10.2 Hvað mátti betur fara 
Leikskólahluti: 
Umgengi um sýninguna niðri í Ráðhúsi var ekki til fyrirmyndar. Þurftum við iðjulega að hengja verk 
upp á hverjum degi aftur þar sem búið var að rífa þau niður.  Annars gekk allt vel. 
 
Grunnskólahluti: 
Smiðjulok gengu vel, en kennarar velta fyrir sér hraðanum – að erfitt sé að vera búin að fullvinna 
nógu frambærileg verk fyrir smiðjulok. Ef vera á sýning með framsögn og leiklist, tekur það meiri tíma 
en þessar sex vikur og ef sú leið er farin er ígrundunarvinnan ekki alltaf nógu góð. Svo kennarar velja 
annað hvort sýningu eða reynslumiðað nám sem ekki er sýnt. 

10. Loka orð 
Smiðjan gekk vel í heildina. Hún var um margt, í grunnskólahluta - miðstigi, lesmiðuð, þar sem gefinn 

var tími til að vinna með texta og, bækur og heimildir. Á yngri stigum náðist að vinna vel með huga og 

hönd og í unglingadeildinni urðu smiðjur alla djúpar, enda urðu smiðjukynningar ángæjulegar. 

Í leikskólahluta skólans var þessi smiðja látin lifa áfram inn í 4. smiðju vetrarins og náði miklu flugi og 

varð verðlaunuð. 

 

 

 

 

 

 

 


