j

SMIÐJUSKÝRSLA
dalskóli
Vísindasmiðja

Vísindin
efla og
tefla

27. febrúar – 7. apríl
Anno 2014 - 2015

Formáli
Í Dalskóla er mikil áhersla lögð á öflugt, frjótt og lifandi skólastarf. Sköpunarkraftur og hugmyndaauðgi nemenda er virkjað. Nemendur fá þjálfun til þess að takast á við ýmis verkefni þar sem
reynir á hæfni til þess að leysa vandamál og nota skapandi og gagnrýna hugsun. (Starfsáætlun Dalskóla)
Eins og fram kemur í starfsáætlun Dalskóla leggjum við mikla áherslu á að nemendur séu virkir og að
kennsluhættir séu fjölbreyttir. Til þess að ná þeim árangri höfum við valið þá leið að stór hluti starfs
okkar byggi á smiðjum.
Við köllum það smiðjur þegar við vinnum yfir ákveðið tímabil með eitt þematengt yfirheiti og leggjum
markmið aðalnámskrár leik- og grunnskóla til grundvallar.
Við kennum 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
Árlega hefur Dalskóli nýtt 4. smiðju vetrarins til vísindakennslu og vísindaupplifana. Þá er lögð rík
áhersla á leggja fram tilgátur, prófa með tilraunum og draga ályktanir. Taka tæknina til handargagns,
hanna og spá og spekúlera. Eldgos hafa þannig gosið hér, geimskip flogið og vatn færst á milli íláta á
dularfullan hátt. Þessar vísindasmiðjur byggðar ýmist á náttúru- og efnafræði hafa verið mjög vinsælar
og börnin notið þess að læra á fjölbreyttan og lifandi hátt.
Í ár vann allur Dalskóli þverfaglega undir smiðjuheitinu VÍSINDIN EFLA OG TEFLA – allt frá því að vinna
með ljós og skugga með yngstu nemendum yfir í að vinna með forritun og hönnun með eldri börnum.
Í leikskólahluta skólans unnu allar leikskóladeildir að smiðju sem bar heitir Reykjavík, borgin okkar. Það
var samvinnuverkefni með Sæborg og Klömbrum og náði allt frá janúar og fram að
barnamenningarhátíð í apríl.

1.1.

Smiðjustjórar

Ekki voru tilnefndir smiðjustjórar heldur ber hvert samvinnuteymi ábyrgð á að skipuleggja námið og
halda utan um skráningar og smiðjulok,
Það er því hvers kennarateymis að sjá um að smiðjuskýrsla sé unnin jafnt og þétt frá
undirbúningstímabili allt til loka..
Hvert teymi sé því um að safna saman gögnum: markmiðum, leiðum, innihaldi og mati eftir að
tímabilinu lýkur. Þau gera samantekt um framkvæmdina, hvað gekk vel og hvað má betur fara.

1.2.

Niðurröðun starfsmanna og ábyrgðarmenn hópa

Leikskólahluti skólans vann allur að sömu smiðjunni. Arndís Gísladóttir bar hitann og þungan að
utanumhaldi smiðjunnar þó allir deildarstjórar hafi einnig starfað sem verkefnastjórar í smiðjunni.
Fyrsti og annar bekkur vann með bílatæknina. Kennarar voru Auður Valdimarsdóttir, Brynja Dögg
Hermannsdóttir og Aðalheiður Ploder. Stuðningur, 2 starfsmenn. Nemendur voru 51 og skiptum við
þeim í fjóra hópa. Vorum með fjórar stöðvar og var hver stöð í ca 45 mínútur. Krakkarnir fóru því á tvær
stöðvar hvorn daginn
Þriðji bekkur vann með sjálfbærnina og unnu Gyða og Elísa það saman.
Fjórði- og fimmti bekkur unnu í samvinnu við listgreinakennara, þær Ástu, Björk, Írisi og Þórdísi að
mikilli endurvinnslu og sjálfbærnismiðju.
Sjötti bekkur vann með þeim Ragnhildi og Hrund að forritun og microbits verkefnum.
Sjöundi bekkur og áttundi bekkur unnu með þeim Gunnari og Önnu Sigurrós að verkefnum tengd stöðu
jarðar í geimi.
Níundi og tíundi bekkur vinna einnig með sjálfbærni, flokkun, urðun, endurvinnslu ofl. Þessi smiðja mun
halda áfram fram á vor, þar sem inn koma samræmd vorpróf, árshátíð, vorferðir og lokaverkefni.
Þannig að í stað þess að smiðjuvinnan sé í 5 vikur er hún í 9 vikur
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1.3.

Húsnæði og notkun þess

Dalskólabyggingin utan Háu- g Lágubjargarstofanna (1. bekkur) skiptist milli hópa á leikskólaaldri.
Þannig hafði hver deild aðallega sína stofu auk þess sem deildir skiptust á að nota salinn og Árdal.
Grunnskólabörn skiptu á milli sín stofum í Hlíð og 1.bekkjar stofu ásamt því að nýta sér sérgreinastofur.

1.4.

Hópaskipting og flæði hópa

Börnin fædd 2012 og 2013 á Dvergadal og Huldudal unnu saman og var
skipt í fjóra hópa sem nefndir voru eftir litum.
Fjórði og fimmti bekkur unnu saman í smiðjunni. Þeirra vinnusvæði voru
einna helst stofur 4.bekkjar auk myndlistar- og smíðastofu.
Sjöundi og áttundi bekkur vann að smiðjunni ásamt umsjónarkennara í
samvinnu við myndlistarkennara hana Eddu að hluta til.

2. Vísindin efla og tefla
Í Dalskóla hefur skapast sú hefð að fjórða smiðja hvers skólaárs sé náttúru- og tilraunasmiðja. Þegar
sest var niður til þess að hanna þessa smiðju var ákveðið að finna yfirskrift sem væri jákvætt í garð
vísinda. Þessi yfirskrift varð VÍSINDIN EFLA OG TEFLA. Umræður hafa verið miklar í samfélaginu um
slaka stöðu íslenskra ungmenna í vísindum og náttúrufræði. Hvorki ná þeir nógu afgerandi góðum
árangri né hafa þeir áhuga á þessum fögum. Dalskóli leggur mikla áherslu á skapandi og örvandi
kennsluaðferðir. Nemendur fá að taka á viðfangsefninu, leggja sitt af mörkum til þróunar námsins og
matið er fyrst og fremst samræða á smiðjulokum. Dalskóli telur að ef barnið fær tækifæri til að tjá sig
um námið, og á það sé hlustað sé mun meiri líkur á að nám eigi sér stað og að von sé til að barnið vilji
vita meira um viðfangsefni.
Það segir í aðalnámskrá náttúrufræða að áskoranir í náttúrufræðinámi séu margskonar og það þurfi
margs konar hæfni til að takast á við þær. Það þarf bæði skipulögð vinnubrögð en einnig skapandi
ímyndunarafl. Þar segir einnig að fjölbreyttir kennsluhættir séu mikilvægir í náttúrugreinum og að
mjög mikilvægt sé að tengja námsefnið við daglegt líf barnanna. Skoða þarf viðfangsefni í fjölbreyttu
samhengi.
Það er í þessu ljósi sem þverfaglegar smiðjur eru hluti af námi allra barna í Dalskóla. Hiti er málið er
smiðja þar sem hver aldurshópur fær ákveðið grunnviðfangsefni og gengur inn í það út frá hugtakinu
um hitann.

3. Rauðir þræðir aðalnámskrár
Í Þessari smiðju leggjum við áherslu á sjálfbærni.
Menntun til sjálfbærni miðar að því að gera fólki kleift að takast á við viðfangsefni sem lúta að
samspili umhverfis, félagslegra þátta og efnahagsþróun í samfélagi.
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Í ár er verið að vinna með sólkerfið vegna sólmyrkvans á yngri
deildum, vinna með hverfisfuglinn með elstu leikskólabörnum í
samvinnu við Reykjavikurborg, vinna með bílinn í 1. Bekk, vinna með
vísindi og leynilögreglufræði í 2. og 3. Bekk. Nnýsköpun á sviði tækni
og endurnýtingu á gömlum tækjum á yngra stigi grunnskóla, vinna
með hagnýtingu uppgötvana og hönnun á miðstigi og unglingadeildin
lengdi fyrri smiðju árshátíðarsmiðjuna inn í þessa smiðju og var því
með færri tíma undir en efni stóðu til en þau einbeittu sér að
efnafræði, skýrslugerð og heimsóttu Háskóla Íslands auk þess sem
þau fóru í hönnunarleiðangra í fab lab í Breiðholti.
Uppgötvanir vísindamanna eru órjúfanlegir þættir þess samfélags sem við lifum í dag og ef við
þjálfum börn í að spyrja áleitinna spurninga og aðstoða þau við að leita leiða til að láta nýjar
hugmyndir verða að veruleika er von til þess að þau sjái hagnýtingu þess að leggja áherslu í námi sínu
á vísindi. Í tengslum við eldri bekki skólans í myndmenntatímum var sjálfbærni gerð sérstök skil, en
þar unnu nemendur við að smíða hluti úr ónýtu efni.

4. Markmið
Yfirmarkmið smiðjunnar VÍSINDASMIÐJA eru að hvert barn:
•
•
•
•
•
•

4.1.

Geri vísindatilraunir og læri að umgangast efni og áhöld
Þjálfist í að miðla þekkingu sinni um vísindi til skólasystkina, kennara- og foreldra
Gangi út úr smiðjunni með nýja reynslu og þekkingu og áhuga á að vita meira
Sjái og upplifi að verkleg vísindaleg vinna kennir margt um undur efnis og fræða
Nýti þekkingu sína til þess að taka þátt í samræðum um vísindi og tilraunir
Þekki hönnunarferli og nýsköpunarferli og taki þátt í slíku ferli

Markmið aldurshópa / vinnustöðva

Unnið er samkvæmt markmiðum aðalnámskrár grunn- og leikskóla og unnið í samhljómi við leiðarstef
- hér gæti þurft að breyta fyrirsögnum í samhljómi við aldursskiptingar – einnig má setja fram
markmið einstakra hópa og verkefna ef það hentar
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.
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Markmið 1. og 2. bekkjar
Að nemendur:
•
•
•
•
•

kynnist einkabílnum sem farartæki og skilji hvaða áhrif bíllinn hefur á umhverfið.
geri sér grein fyrir því af hverju hlutir fari af stað, breyti um stefnu og stöðvist.
átti sig á því hvað gerist þegar hlutum er ýtt eða þeir dregnir með mismiklum krafti
og á mismunandi yfirborði.
séu vaktir til umhugsunar um umhverfismál, umgengni við náttúruna og sjálfbæra
þróun.
þjálfist í að vinna saman og skiptast á skoðunum. – kynnist fjölbreyttum
vinnubrögðum sem reyna á sköpunargleði og þjálfa hug og hönd.

Markmið 3. bekkur
Að nemandi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kynnist hugtakinu sjálfbærni
þjálfist í að hugsa eins og vísindamaður
þjálfist í að spyrja spurninga og leita svara
kynnist flokkun og endurvinnslu
kynnist náttúruvernd
geti aflað upplýsinga til að skoða tiltekið málefni frá ýmsum sjónarhornum
þjálfist í að vinna saman og skiptast á skoðunum. – kynnist fjölbreyttum vinnubrögðum sem
reyna á sköpunargleði og þjálfa hug og hönd
Þekki höfuðáttirnar
þjálfist í hnitakerfi
kynnist varðliðum líkamans: hvítu blóðkornunum

Markmið 4.-5. bekkjar
að nemendur
• þekki hugtakið sjálfbærni, fyrir hvað það stendur bæði vítt og þröngt túlkað.
• velti fyrir sér áskorunum nútíma mannsins hvað varðar úrgang og endurvinnslu
• þekki hugtakið fótspor og kolefnisspor
• setji niðurstöður rannsóknar á sjálfbærni fram í listrænum gjörningi.

Markmið 6. bekkjar
að nemendur
•
•
•

þekki lögmál Bernouillis um lyftikraft
vinni með loftþrýsting og áhrif hans á verðurfar
læri grunnaðgerðir í forritun með smátölvunum microbit
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Markmið 7.-8.bekkjar
að nemandi
•

•

•
•
•
•

geti gert grein fyrir stöðu jarðar í
himingeimnum og áhrifum hennar á
líf á jörðu.
læri að vinna með baugahnit í
kortagerð og búa til hnött úr
tvívíddarteikningu yfir í þrívídd.
getur framkvæmt og útskýrt einfaldar
athuganir úti og inni.
unnið á skapandi og gagnrýninn hátt, sjálfstætt og með öðrum.
nýtt hugbúnað/forrit við myndvinnslu, hljóðvinnslu og gerð myndbanda.
tekur tillit til annarra í hópvinnu og sýnir frumkvæði

Markmið í 9. og 10. bekk
•
•
•
•
•

Nemandi geti sýnt fram á skilning á eðli sjálfbærrar þróunar og þýðingu hennar fyrir
umhverfi, samfélag og efnahagslíf
geti aflað sér, hagnýtt og metið upplýsingar um sjálfbærni í samfélaginu með upplýsingum
sem bæði eru munnlegar, í samræðum, í texta og myndrænum búningi
rökrætt þau hutgtök sem lögð eru til grundvallar í smiðjunni
greint mynstur mannlegar athafna sem móta og breyta umhverfi
greint hvernig samfélagsgerð og hegðun tengjast lífi einstaklinga

5. 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.
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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
Kennsluefni og námsgögn fyrir 1. og 2. bekk
Kennslubókin Komdu og skoðaðu bílinn. Námsefni frá Umferðarstofu. Námsvefurinn
www.umferd.is.
Kveikjan var að hlusta á hljóð frá farartækjum: http://www.soundsnap.com/transport/car

Bókin um…….
Könnum kortin 1
dagblöð……
Heimanám …. unnið með upplýsingar….
Annað kennsluefni var fundið á vefnum og íslenskað.

Kennsluefni og námsgögn fyrir 3. bekk
Auðvitað bók 1
Vísindabók Villa I og II
Útvarps leikhúsið Mæja spæja eftir Herdísi Egilsdóttir í leikgerð Sigrúnar Eddu Björnsdóttur
Um tíðni hljóða: How old are your ears https://www.youtube.com/watch?v=VxcbppCX6Rk
Landakort , spurningakeppni, Kort af Íslandi, kort af Úlfarsárdal
Verkefni um dularfull mynstur, dulmál, dulmálskóða og lausnir á dulmáli, höfuðáttirnar, tilraunir
Kennsluefni og námsgögn fyrir 4 og 5. bekk
Myndbönd:
Hönnunarkeppni véla- og iðnaðarverkfræðinema https://www.youtube.com/watch?v=aN4tmx8q3lo
Tækni- og hönnunarkeppni grunnskólanna: https://www.youtube.com/watch?v=7HAxzhTe56M
Handbók kennarans í nýsköpunarmennt:
http://issuu.com/annaboraisfold/docs/handbok_i_nyskopun_prent
Ýmis raftæki sem skrúfuð voru í sundur, skrúfjárn, tangir, hamrar, sagir, límbyssur, límbönd, málning
Komdu og skoðaðu tæknina.
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Vefsíður og fræðsluefni um sjálfbærni, vistspor
Kennsluefni og námsgögn fyrir 6. bekk
Auðvitað – Kraftar og vélar, höfundur Helgi Grímsson
Auðvitað – á ferð og flugi
Auðvitað – jörð í alheimi
KrakkaRúv Kóðinn 1.0 http://krakkaruv.is/heimar/kodinn
Kennsluefni og námsgögn fyrir 7. og 8. bekk
Auðvitað – Jörð í alheimi lesbók og vinnubók höfundur Helgi Grímsson
Stjörnufræðivefurinn http://www.stjornufraedi.is/
Heimsreisa http://www1.nams.is/heimsreisa/index.php
Kvistir https://www.twig-world.com
Google earth https://www.google.com/earth/explore/products/
Kennsluefni og námsgögn fyrir 9. og 10. bekk
Fræðsluefni Sorpu
Fundargerðir borgarstjórnar sem fjalla um sorpmál og umhverfismál.
textar um sjálfbærni m.a. úr rauðum þráðum aðalsnámsrkár

6. 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).
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Orð og hugtök fyrir 1. bekk og 2. bekk
Rafbíll, fjölskyldubíll, sportbíll, torfærubíll, bílategund, sjálfskiptur/beinskiptur bíll, stuðari,
númeraskilti, umferðarmerki, umferðarljós, göngubraut, hjólastígur ….
Orð og hugtök fyrir 3. bekk
Sjálfbærni, endurvinnsla, vísindamaður, ofgnógt, höfuðáttir, náttúruvernd, endurvinnsla og hvítu
blóðkornin.
Orð og hugtök fyrir 4. og 5. bekk
Nýsköpun, uppfinningar, vísindamaður, tækni, vísindi, forritun, stjörnuskrúfjárn. kolefnisspor,
sjáflbærni, fótspor, Eco – hugtök (eco hús – sjálfbært hús).
Orð og hugtök fyrir 6. bekk
Loftslag, veðurfar, hafís, golfstraumur, lofthjúpurinn, forritun, ritill, kóði, þyngd, viðnám, lyftikraftur,
knýr.
Orð og hugtök fyrir 7.- og 8. bekk
Hnitakerfi, lengdar- og breiddargráður, miðbaugur, norður- og suðurhvel jarðar, Trappist
stjörnukerfið, sólkerfið, alheimurinn
Orð og hugtök fyrir 9. og 10. bekk
Sjálfbærni, heimajarðgerð, jarðgerðarstöð, metangas, flokkunarreglur, úrgangur, meðhöndlun
úrgangs, útblástur, koltvísýringur, gróðurhúsalofttegundir, svifryk.

7. 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.
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-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.
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 bekkur og annar bekkur

Vettvangsferð í Klett. Þar var tekið vel á móti okkur og fengum við að skoða verkstæðið þar.
Skoðuðum stóra bíla og spurðum sérfræðinginn hann Baldur spurninga sem krakkarnir voru
búin að undirbúa fyrir heimsóknina.
Þriðji. bekkur
Bókasafnið í spönginni heimsótt
Fjórði og fimmti bekkur

Til okkar kom faðir og aðstoðaði og kenndi grunninn í forritun.
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Sjötti bekkur
Sjötti b Auk þess komu tveir sérfræðingar og kenndu að nýta micro – bit forritunar smákubbana ekkur
fór í FAB-LAB smiðjuna í Breiðholti og hver nemandi vann að eigin hönnun.
Sjöundi og áttundi bekkur

Fóru á vísindasmiðju Háskóla Íslands.
Níundi og 10. bekkur
Fóru í vettvangsferð í Sorpu

8. Framkvæmd og framvinda - kennslulýsing.
Hér fer á eftir lýsing á kennsluframvindu eftir aldurshópum.

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.

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.
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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
Það er dekkjar á strætóinum og stóri
kíktu undir
gluggarnir og hurðin.
vélarhlífina
Sara Bríet 3,7 ára
og sáu
vélina og
Gula strætó með hurð hér og hér
fengu svo
og hér. Hann er gulur.
að fara inn í
Hrafn Viggó 3,10 ára
“orma”
strætó (langan strætisvagn) á meðan hann var
Hann er með ljósin og dekkin.
keyrður í gegnum bílaþvottastöð. Upplifuninn var
Kolbeinn Gauti 3,6 ára
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.
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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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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.

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.

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.
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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

Þegar heim var komið þá gerðu börnin sína Árbæjarlaug og úr varð þessi fína veggmynd.
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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.

Flugvélar

Einn hópur af Vættabjörgum og
Tröllabjörgum
unnu með flugvélar.
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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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Þau bjuggu sér til sínar flugvélar
úr ýmiskonar efniviði.

Flugvélarnar voru af öllum stærðum og gerðum:

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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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.

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.

Eins þá vakti stjörnuveggur í einum stiganum inn í kirkjunni
mikla aðdáun barnanna.
Þau bjuggu til sína
Hallgrímskirkju sem þau
nefndu Regnboga
Hallgrímskirkju kastala.
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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.
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

25

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

Verkið:

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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Álfabjörg

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.

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

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

Alexía Rún 5,8 ára

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.
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Ég tók mynd af ræsi og það var vatn í
kring. Það er Ninja Turtles þarna.
Kristófer Nói 6,2 ára

Röðunarmyndin var svo prentuð út í A3 stærð og skráning af ferlinu sett aftan á.
Dæmi um skráningu með framhlið og bakhlið:

Bakhlið:

Framhlið:

Börn kanna borgina

Ljósmynd/photograph: Alexía Rún

Teikning/drawing: Alexía Rún

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.
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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.

Kirkjuhópur
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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.

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

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.
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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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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.

Verkið:
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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.

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.
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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

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.

Ég trúi ekki að ég hafi gert svona fallegt.
Ísabella Elínborg 6 ára
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Fyrsti bekkur og annar bekkur
1. vika:
Smiðjan hófst á föstudegi og því aðeins eitt skipti fyrstu vikuna. Skiptum hópnum í tvo hópa í þetta
skiptið. Sama kveikja í báðum hópum - hlustað á mismunandi hljóð frá farartækjum, bíl í hraðakstri,
að keyra í snjó, þyrlur, lestar o.fl. Nemendur loka augunum og hlusta. Hvað var að gerast? Hvaða
farartæki var þetta?
Annar hópurinn fékk síðan blöð með myndum af umferðarmerkjum. Skrá hvað þau haldi merkin þýði.
Hjálpast að, 2 – 3 í hóp, nem. í 1. og 2. bekk saman – minnst einn í hverjum hóp sem hefur náð
tökum á að skrifa.
Hinn hópurinn…… súlurit ….. fóru út að telja, skoða bílategundir og bílnúmer
2.vika
Fjórar stöðvar semsagt, ca 45mín í senn og fóru því krakkarnir á tvær stöðvar hvorn daginn.
Hér fyrir neðan má sjá skipulag hvers hópstjóra fyrir sig:
Auður: lagðir voru renningar á stofugólf kennslustofunnar og börnin útbjuggu gatnakerfi.
Brynja: lagði einnig renninga á sína heimastofu og svo voru gatnakerfin tengd saman

Heidi: Spjölluðum um heimsókn okkar á bílaverkstæði í næstu viku. Hugstormun um hvað fer fram á
bílaverkstæði , hvað vitum við og hvað væri gaman að vita. Hver hópur semur nokkrar spurningar: Er
gaman að vinna á bílaverkstæði, megum við sjá undir bíl, gerið þið við torfærubíla…. o.s.frv Notaði
Smart töfluna, svo allir gátu lesið og fylgst með framgangi spurninganna.
Að lokum, búinn til bíll úr pappadisk og litríkum pappír – litað, klippt og límt.
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Úlfur: Fór inn í Bifröst með þrjú börn sem fannst of mikill skarkali og þar vann hann með gatnakerfi á
hringborði og fór í umferðamerkjaspil.
3. vika
Heimsókn á bílaverkstæðið Uni….. Hópnum skipt í tvennt, farið báða dagana semsagt. Skipulag hvers
hópstjóra daginn sem unnið var heima í skóla:
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Auður: Vann með litlar einfaldar skráningar á eftir bílaverkstæðisheimsóknina – börnin fengu
bílablöð, klipptu út bíla og merktu ýmis bílaheiti á blaðið
Brynja: Vann með gömul orð og ný tengd bílum o farartækjum og tnegdi við gamlar mælieiningar.
hestöfl, „mannöfl“ „kóngulóaröfl“, þumlungar, fet, dagleiðir, kílómetrar
Heidi: Bílaauglýsingar. Hugstormun - hvað er auglýsing, til hvers eru þær? Myndir af bílum klipptar úr
dagblöðum og límdar á blað, hver og einn skrifar eða klippir út texta það sem hann/hún vill komi fram
í sinni auglýsingu. Nemendur hjálpast að kennari aðstoðar þá sem ekki hafa náð tökum á ritun.

4. vika
Auður: Fyrrihluti tímans bílaleikur og umferðarreglur
Brynja: Fyrrihluti tímans bílaleikur og umferðarskiltu – ágiskunarleikur með leikrænum tilþrifum
Heidi og Súsanna: Bílar búnir til úr pappahólkum – málaðir með þekjulitum, skreyttir með glimmer,
„demöntum“, fjöðrum, marglitum pappír og fl. Dekkin, límd með límbyssu - skrúftappar sem
krakkarnir komu með að heiman.
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Úlfur: Byrjaði í bílaleiknum en svo far farið út að skrifa upp bílnúmer og bílategundir og ræða og
spjalla um flokkunartegundir (eftir lit, eftir stærð, eftir tegundum) – búin til tvær flokkunartöflur fyrir
bílana á neðra bílastæðinu.
5. vika
Auður: Sungin voru lög þar sem bílferðir koma við sögu (ég ætla upp í sveit, Bjössi á mjólkurbílnum,
hjólin á strætó, bílarnir keyra yfir brúna)
Brynja: Hugguhorn, sest og hlustað á Helgi skoðar heiminn (hestaferð) og lítið myndbrot frá
umferðarstofu sem sýnir börn í bíl. – spjallað um leiki sem fjölskyldan getur gert í bílferðum: hver er
maðurinn, hvað koma margir bílar á móti manni í Hvalfjarðargöngunum.
Heidi: Nokkrir eftir að ljúka við bílana sína. Þau skrifa síðan lýsingu á sínum bíl á tiltekið blað, tek
mynd af hverjum og einum með bílinn sinn og myndin síðan prentuð út og límd á fyrrnefnt blað.
Úlfur: Flokkunarspjöldin undirbúin fyrir smiðjulok og aðstoðað við að kjúka við pappahólkabílinn

6. vika - Smiðjulok
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Foreldrar fengu boðskort á smiðjulokin sem krakkarnir höfðu útbúið

Þeir nemendur sem voru í myndmennt þessar síðastliðnu vikur fengu að mála og setja saman
„myndaramma“ úr þykkum pappa. Ramminn var í formi bíls …. og var vinsæll fyrir myndatökur á
smiðjulokum ☺
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3. bekkur
Nemendur unnu mikið til hjá umsjónarkennara þar sem þeir voru einungis tveir. Jafnframt var
smiðjan umhverfismiðuð til þess að vera aðeins í samfloti við 4. og 5. bekk.
1.vika
Fimmtudagur
Heimsóttum bókasafnið í Spönginni. Nemendur tóku sér bækur og unnu smá verkefni.
Föstudagur
Kveikja horðum á þátt Ævars vísindamann um: Hvað er vísindamaður. Umræða um það og nemendur
fóru heim með heimanám þar sem þau áttu að hugsa eins og vísindamenn og spyrja sig 5
vísindaspurninga.
Þegar vísindaumræðan kláraðist fóru nemendur í Könnum kortin.
2. vika
Fimmtudagur
Plast var umræðuefni dagsins.
Nemendur horfðu á þátt um plast: https://www.youtube.com/watch?v=73sGgmZoMBQ
Eftir þáttinn ræddu þau tvö og tvö saman um efni þáttarins og kynntu fyrir bekknum.
Verkefni tímans var svo að teikna heilbrigða jörð og veika jörð öll í rusli.
Þeir sem kláruðu fóru svo í könnum kortin.
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Föstudagur
Í byrjun tímast horfðu nemendur á myndaband Sorpu: Hvað verður um plastið sem við förum með í
Sorpu.
Lærðum um flokkun úrgangsefna og gerðum hugarkort um: Í hvað við notum plast. Svo ræddum við
um hvað við gætum notað í staðin fyrir plast.

3. vika
Fimmtudagur
Fórum í stellingu vísindamannsins.
Vísindamenn spyrja spurninga og leita lausna. Vandamálið er: Jörðin er að fyllast af rusli. Hvað er til
ráða.
Í því samhengi horfðum við á myndband um ofgnótt.
Föstudagur
Unnum í bókinni Könnum kortin. Þar var unnið með hnitakerfið og höfuðáttirnar.
Í lok tímans fórum við í leik sem heitir molikúl. Áður en við fórum út kynntust nemendur mólikúlum
og vatns mólikúlinu sérstaklega.

4. vika
Fimmtudagur
Hreinlæti var umræða vikunnar þar sem vísindamenn glíma við sjúkdóma og með öllu ruslinu sem við
fleygjum frá okkur skapar það óhreinindi. Jafnframt búa vísindamenn til tæki til þess að sjá það sem
bert augað nemendur ekki eins og smásjá.
Nemendur fengu að sjá þáttinn Hvítu blóðkornin úr þáttaröðinni Einu sinni var.
Eftir þáttinn gerðu nemendur amboð til þess að minna sig á að þvo hendur eftir salernisferðir og
hugarkort um það sem kom fram í þættinum.
Föstudagur
Nemendur unni í Könnum kortin.

5. vika
Fimmtudagur
Fórum í heimsókn í bókasafnið.
Föstudagur
Smiðjulok
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Smiðjulok
Nemendur fóru í kahoot spurningakeppni og horfðu á Wall-e.
Þeir sem vildu gátu svo farið í páskaföndur.

4. og 5. bekkur
Verkefnið ,,Allt fullt af engu” var tekið fyrir í vísindasmiðju – Vísindin efla og tefla á sex vikna tímabili
með möguleika á framlengingu í næstu smiðju. Kennsla skipulögð á 6 vikna tímabili, með áherslu á
tvær 3ja kennslustunda lotur í viku + list- og verkgreinatíma. Hver tími hófst á innlögn sem var unnið
úr ýmist sameiginlega eða kennara skiptu nemendahóp í smærri hópa á hvern kennara.
Kennslustundir voru skipulagðar eftir verkefni dagsins og því algjörlega frjálst flæði á skiplagi tímans í
þágu viðfangsefnis.

•
•

•

Lýsing á framkvæmd / verkáætlun
Vika 1: Innlögn og kynning á viðfangsefni og lykilorðum. Umræður.
Vika 2: Vistspor og slóð. Fjallað um og unnið úr; Heimsókn – reiknir o.fl., skoðað út frá nemanda,
fjölskyldu, samfélagi, alheimi. Kynnt forritavinna með micro – bit, Faðir eins nemandans (Bjarka) kom
í heimsókn. Markmiðið hér er að kynna forritun og auka vitund um mikilvægi forritunar í daglegum
störfum, efla rökhugsun og auka áhuga á tækni. Í fyrstu voru einhverjir með áhyggjur yfir því að
þetta væri flókið en þau voru mjög dugleg að prófa sig áfram, hjálpast að og finna lausnir. Við sáum
ekki betur en að flestir hefðu gaman að og væru áhugasamir
Vika 3: Sjálfbærni. Fjallað um og unnið úr á bæði fræðilegan og listrænan hátt. Áfram unnið með
Microbit og eru sumir strax komnir með nokkra leikni í þessu og eru farnir að fást við flóknari
áskoranir.
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•

•
•

Vika 4: Ofgnótt og nægjusemi. Fjallað um og unnið úr. Hugsað í lausnum. Sköpun. Listviðburðir.
Ákveðið að vera með kennslustofurnar með sitt hvert hlutverkið á smiðjulokum. Í annari verður
reykur, mengun, dauð blóm , illa skipulegt og allt illa unnið, það eina sem verður „smart“ þar eru
nýhannaðar læknagrímur til þess að verjast mengun – í hinni stofunni verður allt í blóma, vel
skipulagt, hreint loft, fegurð, nýjar uppfinningar eftir börnin og vel unnar kynningar. Ákveðið að hefja
smiðjulokin á gjörningi með listamanni úr Listaháskólanum.

Vika 5 og 6: Uppfinningar framtíðarinnar (Makerspace frá INNoent á Íslandi); Tæki rifin í sundur,
skoðuð samsetning, Hönnun, Uppfinning, Módelgerð. Listviðburðir í samvinnu við Listaháskólann.
Vika 6: Endar með sýningu og þátttöku á barnamenningahátíð
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7. og 8. bekkur

Eðlisfræði 3 – í brennidepli – stöðvar þar sem nemendur eru látnir ræða saman um efnið:
,,Erum við ein í alheiminum?‘‘
Fimmtudagur: 4 stöðvar teknar (10 mín) og skipt um umræðuverkefni og horft á fyrri hluta
fyrstu starwars myndarinnar (50 mín).
Föstudagur: Einn úr hverjum hóp frá í gær er valinn með eitt af verkefnunum og svör við því
sem hans hópur valdi gerði í gær. Það verður rætt um tvö efni inni hjá Gunnari og tvö efni
hja Önnu. 2 hópar um hvert umræðuverkefni ræða saman í sitthvoru lagi í 5 mín og svo
koma hóparnir 2 með sama efnið saman í 5 mín og komast að sameiginlegri niðurstöðu.
Tökum saman, látum þau segja frá lokaniðurstöðum hvern hóp.
Horfa á restina af starwars.
16. og 17. mars
Fimmtudagur
Stöð 1: Nemendur fá kynningu á Trappist 1 – nýja sólkerfinu sem hefur verið í umræðunni
uppá síðkastið, https://www.stjornufraedi.is/frettir/sjo-reikistjornur-i-einstoku-solkerfi og
nemendur fóru að búa til útvarps- eða sjónvarpsfréttir í tengslum við líf á öðrum hnöttum.
Stöð 2: Vinna með hnitakerfi, bauganet, lengdar og breiddargráður og miðbauga út frá
kortabókum og Google earth.
Föstudagur Samar rúlla og daginn áður.
23. og 24. mars
Fimmtudagur
Stöð 1: Halda áfram að vinna að útvarps- eða sjónvarpsfréttum í tengslum við líf á öðrum
hnöttum.
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Stöð 2: Vinna áfrma með hnitakerfi, bauganet, lengdra- og breiddargráður og miðbauga út
frá kortabókum og Google earth.
Föstudagur
Sama rúlla og daginn áður.

30. og 31. mars
Stöð 1: Klára upptökur á útvarps- og sjónavarpsfréttunum.
Stöð 2: Útbúa hnetti í þrívídd.
6. og 7. apríl
Föstudagur
Nemendur fá smá kynningu á því hvernig hægt er að búa til hologram og fá svo glærur og
búa til hologram og prófa á hologrammyndböndum á símunum sínum.

27. apríl
Fimmtudagur
Nemendur klára að búa til hnetti í þrívídd fyrri part tímans og svo eru smiðjulok seinnihluta
tímans með Kahoot spurningakeppni, úr efni smiðjunnar, á milli nemenda.
9. og 10. bekkur
Unnið var út frá sjálfbærni aðalnámsskrá. Tekin fyrir ýmis álitaefni og þau rædd og ígrunduð og
rökrædd. úrgangsmál, mengunarmál og sjálfbærnimál.

10. Smiðjulok og smiðjumat
Leikskóladeildir
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Smiðjulokin hjá leikskólahluta voru niðri í Ráðhúsi á Barnamenningarhátíð. Þar sýndum við afrakstur
verkefnisins Reykjavík borgin okkar ásamt Sæborg 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
Smiðjulokin í 1.bekk fóru fram kl 8:15 í stofunni þeirra. Þar voru verkin þeirra til sýnis. Einnig áttu
foreldrar og nemendur að vinna saman við að búa til bíl. Efniviðurinn var pappadiskur, rör, blaðra,
límband og grillpinnar. Eftir að foreldrarnir voru farnir þá fóru krakkarnir í ökuskóla sem 6.bekkur
stóð fyrir. Eftir ökuskólann var farið beint í ökuprófið. 6.bekkur stjórnaði þar umferðinni og voru
allskyns umferðarskilti og veginum. Allir í 1.bekk náðu prófinu.

Þriðji bekkur smiðjulok
Nemendur fóru í kahoot spurningakeppni og horfðu á Wall-e.Þeir sem vildu gátu svo farið í
páskaföndur. Foreldrar komu ekki þetta skiptið

4. og 5. bekkur
Foreldrar komu til smiðjuloka. Hófust þau í tónmenntarstofu þar sem ýmis „mengunar“ lög og
„hreinsunarlög“ voru flutt. Það var listamaður úr Listaháskólanum sem vann með krökkunum ásamt
tónmenntarkennara. Að gjörningi loknum var farið í bekkjarstofurnar þá hreinu grænu annars vegar
og þá subbulegu hins vegar. Þar gat að líta skráningar á ferlinu og verk nemenda voru til sínis. Þessi
miðjulok voru hluti af Barnamenningarhátíðinni í Reykjavík og höfðu verið auglýst á þeim vettvangi.
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6. bekkur
Það voru ekki nein formleg smiðjulok en nemendur fengu að fara heim með Microbit smátölvurnar
sínar þegar smiðju lauk.
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7. og 8. bekkur
Ekki voru nein formleg smiðjulok, farið var yfir efnið, nemendur bjuggu til „prófspurningar“ sem voru
svo leystar í hópvinnu.

11. Samantekt og niðurlag
10.1 Hvað gekk vel
Smiðjur gengu vel. Leikskólasmiðjan Reykjavík borgin okkar fór á mikið flug og var sýnd í Ráðhúsi
Reykjavíkur og hlaut Hvatningarverðlaun Reykjavíkurborgar. Smiðjan Allt fullt af engu í 4. og 5. bekk
gekk einnig mjög vel, hún hafði hlotið fjárstyrk hjá barnamenningarhátíð og var sá styrkur nýttir til
þess að kaupa inn listamann. Kennarateymi þessarar smiðju í 4. og 5. bekk hlaut sérstaka
viðurkennignu nýsköpunarmiðstöðvar.
Smiðjan í 7. og 8. bekk gekk vel, farið var yfir mikið efni.
Bílasmiðjan í 1. og 2. bekk hefur nú fest sig í sessi og gengur orðið ljómandi vel og enn vekur hún
mikinn áhuga, bæði drengja og stúlkna.

10.2 Hvað mátti betur fara
Ekki var farið í samvinnu við 6. bekkinga eins og síðast þegar smiðjan var keyrð, réðst það nokkuð af
samsetningu 6. bekkjar og fjölda barna. Ljóst að ekki hefðu allir þar ráðið við hlutverk sitt að kenna
yngri börnum umferðarreglur og reka æfingaskóla. Vonandi náum við því á ný næst. Aðeins hefur
dregið úr heimsóknum foreldra til smiðjuloka, sem er í samræmi við foreldrakannanir þ.e að þeir vilja
koma sjaldnar og hafa þá gott kjöt á beinum, en það sést að þegar sú samanhnýting á smiðjum er ekki
til staðar,lýkur þeim oft á kahoot spurningarkeppnum og ekki gott að átta sig á árangri þess
undirstöðu markmiðs að börnin eigi í lok smiðju að geta tjáð sig um lærdóminn (við foreldrana eða
einhverja aðra) svo meta megi námsþekkingu.
Almennt voru kennarar og börn ánægð með þessa smiðju. Það sem alltaf kemur upp í mati
starfsmanna á smiðjum að allir vildu geta undirbúið smiðjur betur. Það tekur miklu lengri tíma en við
höfum að framleiða góða, skapandi og djúpa smiðju. Þrátt fyrir tímaskort og álag er þessi tegund af
námsnálgun gefandi þegar upp er staðið fyrir alla aðila.

12. Loka orð
„Vísindin efla og tefla“ var góð smiðja. Börnin elska uppgötvunarnám af þessu tagi, nám þar sem þau
fá að glíma við spurningar, verkefni og jafnvel vandamál sem þarf að leysa. Það er jafn skemmtilegt
og fræðandi fyrir tveggja ára barn að upplifa og uppgötva og barn í 10. bekk. Alvöru verkefni með
tilvísanir í daglegt líf eru mjög mikilvægar námsnálganir eins og aðalnámskrá mælir fyrir um. Það að fá
að taka þátt í barnamenningarhátíð veitir okkur starfsmönnum þetta auka skref sem svo gaman er að
taka til þess að fullvinna verkefnin og gera þau vönduð. Allt verður fyrir vikið gildishlaðanara fyrir alla
þátttakendur.
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