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Sköpunarkraftur og hug-myndaauðgi nemenda er virkjað. Nemendur fá þjálfun til þess að takast á við 

ýmis verkefni þar sem reynir á hæfni til þess að leysa vandamál og nota skapandi og gagnrýna 

hugsun. (Starfsáætlun Dalskóla) 

Eins og fram kemur í starfsáætlun Dalskóla leggjum við mikla áherslu á að nemendur séu virkir og að 

kennsluhættir séu fjölbreyttir. Til þess að ná þeim árangri höfum við valið þá leið að stór hluti starfs 

okkar byggi á smiðjum. 

Við köllum það smiðjur þegar við vinnum yfir ákveðið tímabil með eitt þematengt yfirheiti og leggjum 

markmið aðalnámskrár leik- og grunnskóla til grundvallar. 

Við kennum samfélagsgreinar og náttúrufræðigreinar 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 3.  smiðju vetrarins til menningarsmiðju en í ár munum við gera vísindum 

hátt undir höfði. Hins vegar tengist þessi vísindasmiðja menningunni rækilega, því nokkrir hópar eru 

að vinna með samþættingu vísinda og tónlistar undir merkjum bíóphílíu Bjarkar Guðmundsdóttir. Í allri 

smiðjuvinnunni er lögð áhersla á uppgötvunarnám og þá er einnig lögð rík áhersla á leggja fram tilgátur, 

prófa með tilraunum og draga ályktanir.  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 með hitann – jarðvarma, rafmagn, orkugjafa, hita líkamans og varð 

yfirheitið á smiðjunni: HITI ER MÁLIÐ.  
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1.1. Smiðjustjórar 
 Við útnefndum ekki sérstaka smiðjustjóra eins og oft áður heldur sér hvert teymi um að vinna þessa 

skýrslu og draga saman aðföng og efni. 

 

1.2. Niðurröðun starfsmanna og ábyrgðarmenn hópa 
Börnum á leikskólaaldri var skipt í aldurskipta hópa. Árgangar 2011 og 2012 á Trölladal einnig þrjú 

börn af Dvergadal unnu saman og eru það 26 börn. Þeim stýrðu fjórir kennarar, Elín Heiða, Sigríður, 

Joanna og Kristín Ester auk Ágústu Bjarkar Svavarsdóttur sem var með stuðning. Árgangurinn  vann 

ýmist allur saman eða í minni hópum eftir aðstæðum og verkefnum. 

 

Umsjónarkennarar voru með sinn umsjónarhóp í samstarfi við teymiskennara. Gunnvör Rósa 5. bekkjar 

kennari starfaði þessa smiðju með 2. bekk og Anna Sigurrós með 5. bekk. 

1.3. Húsnæði og notkun þess 
Dalskólabyggingin (utan 1. bekkjarstofu)  skiptist milli hópa á leikskólaaldri. …. 

Grunnskólabörn skiptu á milli sín stofum í Hlíð og 1.bekkjar stofu ásamt því að nýta sér sérgreinastofur. 

  

 

1.4. Hópaskipting og flæði hópa 
Börn sem fædd eru árið 2014 var skipt upp í smærri hópa 4-6 manna… 

börn fædd 2013 var skipt upp í smærri hópa 5-7 manna 

Börn fædd 2012 sem eru á Huldudal  

Börnin á Trölladal eru fædd 2011 og 2012 einnig þrjú börn af Dvergdal , árgangurinn héldu sínum 

hópi og unnið var í listaskála og úti fyrir utan Trölladal og inn á Trölladal. 

 

 

2. Tilraunasmiðja – náttúrufræði – HITI ER MÁLIÐ 
Í Dalskóla hefur skapast sú hefð að fjórða smiðja hvers skólaárs sé náttúru- og tilraunasmiðja. Í ár 

færðum við þessa smiðju fram í stað menningarsmiðjunnar sem yfirleitt hefur verið 3. smiðja 

vetrarins. Fjórða smiðjan verður aftur á móti menningartengd en henni er ætlað að fjalla um 

trúarbrögð. 

Í ár kveður við nokkrar nýjungar í þessari smiðju þar sem 5. bekkurinn og fimm ára börnin starfa undir 

merkjum bíóphílíu Bjarkar Guðmundsdóttur  

 



6 
 

 Þegar sest var niður til þess að hanna þessa smiðju var ákveðið að finna hugtak sem allir ættu að 

ganga út frá. Þetta hugtak var HITI. Hann kemur fyrir í allri náttúrufræði og allri eðlisfræði. Út frá 

hitanum getum við flokkað náttúru- og eðlisfræðina og tengt á auðveldan hátt inn á menningu og 

tungumál.  

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. 

Virkjanir og raforkuframleiðsla, hitaveita og  uppgötvanir 

vísindamanna eru órjúfanlegir þættir þess samfélags sem við lifum í 

dag. Þetta eru efnisþættir  sem hitasmiðjan leggur áherslu á. Eðlis- og 

efnafræðin kennir að efni eyðist aldrei, það umbreytist. Í eldri 

bekkjum skólans í myndmenntatímum verður sjálfbærninni gerð 

sérstök skil. Nemendur fá að takast á við ýmis álitamál og 

ágreiningsefni um leið og þau vinna forgengilegan skúlptúr. Þau ræða 

mikilvægi raforkuframleiðslu, hitaveituframkvæmdir og áhrif ýmissa 

tækniframfara á þeirra eigið líf og fá að takast á við spurningar um 

jafnvægi.  

Hvernig nýtum við jörðina og hvernig skilum við henni heilbrigðri og heilli til næstu kynslóðar eru 

stórar spurningar sem mikilvægt er að börn fái tóm til að hugleiða og þróa með sér eigin viðhorf til.   

 

4. Markmið 
 Yfirmarkmið smiðjunnar VÍSINDASMIÐJA eru að hvert barn: 

• 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 
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4.1. 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 

Markmið Dvergadals  

Markmið að hvert barn: 

- öðlist aukið sjálfstæði í samvinnu 

- vinni með grunnlitina 

- vinni með heitt og kalt, stórt og mátt á fjölbreyttan skapandi máta 

-   

Markmið Huldudals  

Markmið að hvert barn: 

• læri að þekkja líkamans og viðbrögð líkamans sins  við kulda.  

• öðlast sjálfstæði að velja útiföt samkvæmt veðursins 

• þekkir munurinn á heitt og kalt 

• skemmti sér vel að framkvæma tilraunir, setja spurninga og reyna að finna svör við 

rannsóknarspurninga sínar. 

• Þekki muninn á heitum og köldum litum. 

Markmið  Trölladals  

Markmið að hvert barn: 

• kynnist þríþrepa rannsóknaraðferðum; spyrji spurningar, framkvæmi könnun/tilraun, komist 

að niðurstöðu/fái svar.  

• kynnist og fái upplifun af ýmsum 

eðlisfræðiundrum, svo sem flot hluta í 

vatni og öðrum vökva og litablöndun. 

• læri að þekkja líkamans og viðbrögð 

líkamans sins  við kulda.  

 

• uppgötvi nýja og spennandi hluti. 

• framkvæmi ýmsar ólíkar tilraunir og 

rannsóknir bæði inni og úti. 

• átti sig á og sjái að kalt loft tekur minna pláss en heitt loft. 

• átti sig á að loft tekur pláss og hefur áhrif á hluti í kringum það. 

• sjái hvað gerist þegar vatn frýs og bráðnar. Hvað hefur áhrif og hvað þarf til að vatn frjósi eða 

ís bráðni.  

• skilning á skynfærin: bragð, lykt og snerting. 

• Þeki muninn á heitum og köldum litum. 

 

 

Markmið  Álfabjarga  

Markmið smiðjunnar eru: 
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• Vinna með líkamann í gegnum ólíka 

miðla (tónlist, myndlist og nútímatækni) 

• Að börnin þekki frumur, líffæri og viti að 

þrátt fyrir að við séum öll búin til úr sama 

efninu séum við öll ólík ( erfðafræði, dna, 

frumur)  

• Þjálfa frumkvæði og sjálfstæði í skapandi 

vinnu 

• Að börnin þekki ólíkar taktmyndir í 

tónlist 

 

Markmið 1.-2. bekkjar 

Viðfangsefni smiðjunnar í 1. og 2. bekk  er líkaminn 

Markmiðin með þessari Smiðju eru  að börnin: 

– þekki líkama sinn, helstu líffæri og hlutverk þeirra 

– geri sér grein fyrir því að við erum ekki öll eins og að fjölbreytileiki og mismunur er eðlilegur 

– geri sér grein fyrir mikilvægi þess að neyta hollrar fæðu, hreyfa sig og gæta hreinlætis 

– beri virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum 

– geta nafngreint flesta sjáanlega líkamshluta mannsins 

– gera sér grein fyrir að í líkamanum fer fram ákveðin starfsemi sem sérhæfð líffæri vinna. 

 

Markmið 3.-4. bekkjar 

Nemandi: 

• veit hver eðlilegur líkamshiti er og hvernig líkaminn kælir sig niður ef honum er of 

heitt 

• kann að lesa af hitamæli 

• veit hvort kalt eða heitt vatn leysir betur upp fitu 

• veit hvaða efni leiða hita vel og hvaða efni leiða hita illa  

• veit við hvaða hitastig vatn sýður 

• veit við hvaða hitastig kökur eru bakaðar  

• veit hvað háhitasvæði og lághitasvæði er 

• veit að jarðhiti er umhverfisvænn orkugjafi 

• veit hver meðalhiti á Íslandi er 

• getur sagt frá hafstraumnum sem kemur með hlýjan sjó til Íslands og veit hvað 

hann heitir  

• veit að eyðimerkur eru að mestu gróðursnauð svæði og þekkir nokkrar stærstu 

eyðimerkur jarðar 

•  
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Markmið 5. bekkjar 

Markmið að nemendur geti: 

• lýst helstu líffærakerfum mannslíkamans og starfsemi þeirra í grófum dráttum 

• lýst samspili lífvera og lífvana þátta og tengt það hugmyndum manna um uppruna og þróun 

lífs á jörðu. 

• útskýrt innbyrðis afstöðu sólar og jarðar og hvernig hreyfing þeirra tengist árstíða- og 

dægraskiptum og því að tíminn líður. 

• framkvæmt og útskýrt einfaldar athuganir. 

• sett fram og rætt niðurstöður athugana á skýran og skipulegan hátt. 

Markmið 6. og -7. bekkjar 

 

Markmið að nemendur: 

• kynnist og skilji mikilvægi nákvæmra vinnubragða við rannsóknir og skýrslugerð 

• þekki frumeindakenninguna og þekki hugtökin frumeind, sameind,frumefni,efnasamband og 

efnablanda 

• geri sér grein fyrir að allt efni er gert úr frumeindum sem geta tengst saman og myndað 

sameindir 

• þekki hugtakið varma og hvernig hann berst við burð, leiðni og geislun 

• þekki kenninguna um hreyfingu sameindanna. 

• kynnist stuttmyndagerð. 

• Geti framkæmt einfaldar tilraunir. 

• Þekkir áhöld og efni sem notuð eru við eldsmíði. 

• Hefur tekið þátt í að móta hluti í eldsmíði. 

  

Markmið Úlfabyggðar 

 

• börnin fáist við markvissa hreyfingu og púlsinn fari daglega upp 
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Markmið 8. og 9. bekkjar 

• að nemendur undirbúa árshátíð, eldi matinn, skreyti, geri myndbönd og skemmtiatriði í anda 

þess þema sem þau velja  

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   

Nánasta umhverfi 

Kennsluefni og námsgögn fyrir Huldudal  

Nánasta umhverfi, www.vedur.is, 
Litahringurinn 

Kennsluefni og námsgögn fyrir  Trölladal  

Nánasta umhverfi,  Leyndarmál vísindanna DVD eftir  Einar Mikael. 
Litahringurinn 

Kennsluefni og námsgögn fyrir  Álfabjörg  

-Ýmiskonar myndbönd á Youtube sem sýndu hljóð hjarta,tauga,heila,maga. 
-Hollow lag Bjarkar Guðmundsdóttur. 
-Biophilia kennsluefnið. 
-Ýmiskonar myndir af frumum og frumugerðum. 
 
Kennsluefni og námsgögn 1. og 2.bekkur. 
 Kennsluefni og námsgögn fyrir 1.-2.  bekk: 
Komdu og skoðaðu líkamann. Námsgagnastofnun og nams.is.  

Þættirnir: Einu sinni var – teiknimyndaþættir sem fjalla um ákveðna þætti líkamans.  

Pinterest – ýmsar hugmyndir um líkamann.  

Youtube fræðslumyndbönd um ýmsa þætti líkamans.  

 

http://www.vedur.is/
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Kennsluefni og námsgögn fyrir 3.- 4. bekk 

  

Kennsluefni og námsgögn fyrir 6.- 7. bekk 

Ýmsað vefsíður ekki endilega tengdar hita og varma en tengdar vísindum: 

https://www.youtube.com/watch?v=uq04SazQlEk&list=RDBi-Up8Xuh9c&index=2 

https://www.youtube.com/watch?v=vL32apztsro 

https://www.youtube.com/watch?v=glQ2NrnDHWc 

https://www.youtube.com/watch?v=5APHa7vscoI 

https://www.youtube.com/watch?v=9DEjE8jiwT8 

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

http://www.visindavefur.is/svar.php?id=5100 

Horfðum á Ævar vísindamann: http://krakkaruv.is/efni-ekki-adgengilegt og 

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

Námsefni: Komdu og skoðaðu líkamann, Komdu og skoðaðu heimilið, myndbútur um 

eyðimerkur úr mynd BBC Planet Earht, fræðslumyndir Námsgagnastofnunar Hitastig og 

loftslag og Náttúran í nýju ljósi – maðurinn, (um húð og temprun líkamshita), Maðurinn –

hugur og heilsa, kafli um húðina bls. 36,   

Studdumst við Auðvitað 3 

6. Orð og hugtök sem unnið er með 
Hér setjum við orðalista og hugtök sem við viljum festa í máli og þekkingu barnanna 

https://www.youtube.com/watch?v=uq04SazQlEk&list=RDBi-Up8Xuh9c&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=vL32apztsro
https://www.youtube.com/watch?v=glQ2NrnDHWc
https://www.youtube.com/watch?v=5APHa7vscoI
https://www.youtube.com/watch?v=9DEjE8jiwT8
https://www.youtube.com/watch?v=EfXoblXWYQA
http://www.visindavefur.is/svar.php?id=5100
http://krakkaruv.is/efni-ekki-adgengilegt
https://www.youtube.com/watch?v=VqNWnrKgRDQ
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Orð og hugtök  fyrir Dvergadal 

 Heitt, kalt,   

 Orð og hugtök  fyrir Huldudal  (2012) 

Hitastig, vindkæling, vetratími, sumartími, heitt, kalt 

Orð og hugtök  fyrir Trölladal (2011-2012) 

Ískalt, volgt, heitt, brennandi heitt, sökkva, fljóta 

Orð og hugtök  fyrir  Álfabjörg (2008-2009) 

Frumur, Vírus. 

Orð og hugtök  fyrir 1. – 2. bekk 

Líffæragjafi. Hjartsláttur. Snertiskyn. Gæsahúð. Sæðisfruma. Egg. Bragðskyn. Frumur. Líffæri. 

Beinagrind, heili, nýru.  

Orð og hugtök  fyrir 3.- 4. bekk 

Háhitasvæði, hitaskil, loftslag, gufuhver, goshver, kaldavermsl, sótthiti,hitaveita, orkuveita 

Orð og hugtök  fyrir 5. bekk 

Bakteríur, vírusar, frumur, erfðaefni líkamans (DNA), erfðir, þróun, miklihvellur, vetrarbraut, sól, tungl 

og jörð. 

Orð og hugtök  fyrir 6.- 7. bekk 

Hiti, hitastig, varmi, varmaleiðni, varmaburður, varmageislun, frumeindakenning, frumeind (atóm), 

sameind, frumefni, efnasamband, efnablanda og einangrun. 

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 

(eða koma inn með kynningar osfrv) 

Dvergadalur  (2011) 

Gögnutúrar um nærumhverfi. Prófað að vera léttklæddur úti á palli og hlaupa inn í hitann og slíkar 

tilraunir. 

Huldudalur 2012) 

Við fórum út í snjóinn og gerðum fullt af tilraunum úti. 

 Trölladalur (2011-2012) 

Við fórum út í snjóinn og gerðum tilraunir úti. 

Álfabjörg 

Katrín líffræðingur kom í heimsókn og ræddi við börnin um starfsemi líkamans og frumur og vírusa. 
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Fyrsti og annar  bekkur 

Brá sér ekki af bæ í þessari Smiðju. 

3.-4. bekkur 

Skoðuðu hitaveitulagnir í nærumhverfi, fóru í inntaksrými vatns. 

5. bekkur 

Katrín líffræðingur kom í heimsókn og ræddi við nemendur um starfsemi líkamans, frumur,  vírusa og 

erfðafræði. 

Nemendur heimsóttu Vísindasmiðju Háskóla Íslands og fengu að prófa ýmislegt skemmtilegt þar og 

fræðast um margskonar vísindi. 

Sævar, einn af stofnendum Stjörnufræðivefsins kom með kynningu  og umræður í tengslum við 

miklahvell, stjörnur, vetrarbrautir og  fleira undur geimsins. 

 

6.- 7. bekkur 

Í þessari smiðju fóru bekkirnir ekkert en við fengum hinsvegar eldsmiðinn Einar Gunnar Sigurðsson í 

heimsókn til okkar. Hann sýndi nemendum hvernig hægt er að nýta eldinn bæði til að hita járn til að 

vinna með það og eins til að elda mat á.  

  

 

8. og 9. bekkur 
Farið var á skíði, tekið á móti kennurum frá Lettlandi, farið á vísindasafn HÍ  

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

Við í Dvergadal erum svolítið sér á báti sökum lágs meðalaldurs barnanna þannig að við 

ætlum að taka fyrir andstæðurnar heitt og kalt en  einbeitum okkur að sjálfsmynd 

barnanna og leggjum upp úr hrósi og persónulegri eftirtekt öllum til handa og viljum 

stuðla sem mest og best að jákvæðri sjálfsmynd hvers og eins. Eins verður líkaminn 

tekinn fyrir, hvert og eitt barn teiknað upp í fullri stærð og farið yfir helstu líkamsheiti.  

Lesnar verða sögur og sungin lög sem þessu þema tilheyrir.   

 

 

 

 

Unnið með heita liti 

 

Vika 1. 

 Farið yfir persónuupplýsingar s.s. nafn, aldur, heimilisfang, nafn foreldra og fjöslkyldumeðlimi.  

Svörin skráð niður.Byrjað á að teikna börnin upp í fullri stærð.  Ljósakubbur notaður og þau mála með 

köldum litum og klökum.  
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.  

Vika 2 og 3.  

Haldið áfram með sömu vinnu og í síðustu viku. 

Vika 4.  4. Febrúar var starfsdagur hjá okkur þannig að á föstudeginum kláruðum við „þau sjálf“ og 

settum upp á vegg hjá okkur eins  kláruðu þau börn sem áttu eftir að  vinna með kalda litinn og 

ljósaborðið.  

 

Vika 5 og 6. 

 Skynfærin tekin fyrir og augun sérstaklega í þessum vikum. Við skiptum börnunum í 3. Hópa,  hópur 

1. var í Gjótunni  og var að æfa sig í að ganga um með bundið fyrir augun. Þetta reyndist sumum erfitt 

en samt gaman. Hópur 2. var með spegil fyrir framan sig og við vorum að velta fyrir okkur lit augna 

þeirra og  síðan bjuggum við til augu og límdum á kringlóttan disk sem á að vera höfuð þeirra. Hópur 

3. Gerði kíki úr W-c rúllum sem var mjög vinsælt. Við límdum líka litað plast fyrir öðru megin og 

þannig að þegar börnin kíktu í gegnum kíkinn var allt grænt eða rautt.   
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Vika 7, 8 og 9.  

Nú voru það eyrun sem tekin voru fyrir og var sami háttur hafður á með hópaskipti. 

Hópur 1. Var að æfa sig að hlust á mismunandi hljóð þ.e. kennarinn var með mismunandi hljóðgjafa á 

bak við skilrúm og börnin áttu að geta sér til um hvaða hljóð væri að ræða.  Þetta var erfið æfing en 

skemmtileg. Auðvitað þekktu börnin sum hljóð betur en önnur. Hópur 2.  fór í hljóðalottó  og hópur 

3. Hlustunarleikir eins og tambórína látin ganga á milli og það má ekkert heyrast í henni og allir liggja 

á gólfinu og kennari gerir eitt hljóð á mismunandi stað í herberginu og börnin eiga að benda í átt að 

hljóðinu. Sumir voru pínu smeykir  en samt spenntir við hljóðalottóið og þorðu ekki að taka þátt  en 

fylgdust með úr fjarska. Einnig bjuggum við til hristur með mismörgum hnetum í  og líka með 

mismiklum hrísgrjónum í  og heyrðum mismunandi hljóð  koma frá hristunum. Tókum fyrir 

hugtökineinn-margir, létt-þungt, lítið-mikið um leið og við bjuggum til  hristurnar.  

 

Við gerðum hljóðbraut á gólfið þ.e. við límdum á gólfið allskonar mismunandi dót s.s. pinnaspjald, 

kúluplast, hart plast utan af  litlum páskaeggjum o.fl. sem okkur féll til og síðan gengu börnin á þessu 

oog/eða hoppuðu. Við fylltum líka Upplifunarherbergið okkar af  pappír og þar fóru börnin inn í litlum 

hópum og rifu og léku sér að búa til hljóð með pappírnum. 
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Vika 11 og 12. – (vik a 10 var páskafrí) 

 Nú var lykt og bragð tekið fyrir  og  unnum við með mismunandi lyktir og brögð. Mið blönduðum 

með í málninguna t.d. kardimommudropum, paprikukryddi , karrý o.frv.  þannig að lyktin gaus upp 

þegar að þau máluðu. Við notuðum appelsínur, sítrónur , engifer, salt og blönduðum því  vatn og 

börnin sulluðu síðan í því og smökkuðu. Við gerðum líka allskonar tunguæfingar : hvað nær tungan 

langt upp að nefi- út að eyra eða niður á höku. Skemmtileg æfing og allir grettu sig og voru fyndnir í 

framan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vika 13 og 15 

 og í viku 14 var sumardagurinn fyrsti og mannekla  þannig að ekki varð úr smiðjuvinnu. Áætluð 

smiðjulok hjá okkur voru 14. apríl en ákveðið var að við myndum bíða eftir Huldudal og hafa smiðjulok 

með þeim fyrst áætluð 28. apríl en endirinn var 3. maí. Við höfðum alveg úr nógu að vinna en samt var 

þetta orðiðn ágætur tími í „Ég sjálfur“ smiðjunni. Við tókum margar framsagnaræfingar og tókum 

sumar þeirra upp á videó og vorum þá á hátíðlegum nótum og allir hinir áttu að hlusta síðan var klappað 

vel og hrósað fyrir vel unnin „störf“.     V    

Huldudalur  
Allir krakkar skiptast á að vera veðurfræðingur dagsins og athuga með veðrið úti. Við fylgjumst 

með hitastigi og mælum vindinn. Kikjum á hverjum degi á heimasiðuna Vedur.is og skráum 

hitastigið niður. Við ætlum líka að gera súllurit með niðurstöðum veðurskráninga fyrir febrúar og 

líka fyrir 18 bræðrur Öskudagsins ( gamalt máltæki segir: Öskudagur á sér 18 bræðrur sem eru 

alveg eins og hann, og við ætlum að bera saman þessa 18 daga og athuga hvort sagan sé rétt ) 

 

Vika 1.  

Skiptum okkur í 3 hópa og gerðum þekkingarvef í kringum tvær spurningar . „Hvað er heitt?“ og „Hvað 

er kalt?“. Í útikennslu næsta dag töluðum við um viðbrögð líkamans og hvernig við upplífum kuldann.  
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Vika 2.  

Við ákváðum að gróðursetja epla-, vatnsmelónu- og 

mandarínusteina og setja þá í þrennskonar aðstæður:- í fiskabúr 

undir hitalampa, við stofuhita og úti i kuldann. 

Rannsóknaspurningin okkar var hvort hitinn hefur áhrif á 

gróðurinn. Krakkarnir sögðu hvað af þessu þau héldu að myndi 

vaxa fyrst og við skráðum þetta allt saman. Átta börn sögðu að 

gróðurinn myndi vaxa fyrst í fiskabúrinu, fimm giska á að hann vaxi 

inni og fjórir  úti. Dollurnar með steinunum úti entust því miður bara í 2 daga því einhver tók þær í 

sundur, þannig við gátum ekki fylgst með þeim hluta tilraunarinnar, en við sáum að 

vatnsmelónusteinarnir byrjuðu að vaxa fyrst í fiskabúrinu, þar á eftir við stofuhita. Við ætlum að fylgjast 

með  gróðrinum í nokkrar vikur í viðbót.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eftir 14 daga  
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eftir 21 dag 

 

 

 

 

 

 

 

Niðurstöður:  Eftir 21 dag sáum við að einungis  

vatnsmelónusteinarnir fóru að vaxa, epla- og 

mandarínusteinarnir gáfu ekkert af sér, sem kom okkur á óvart. 

Við sáum líka að það byrjaði fyrst að vaxa undir hitalampanum sem 

segir okkur að hiti og ljós skipta miklu máli fyrir gróður. Við vitum ekki 

hvort eitthvað meira komi af steinunum sem við settum út , kannski 

gæti komið planta þegar líður á sumar? 

vika 3. Við vorum að prófa okkur áfram í útikennslu með það að upplifa 

kuldann. Í þetta sinn gerðum við tilraun og tókum af okkur vettlingana 

í 8 mínútur ( að minnsta kosti),  og könnuðum hvenær verður okkur kalt og hvenær mjög kalt og hvenær 

þurfum við virkilega að fara aftur í vettlingana. Hitastigið þennan dag var -4‘C. Flestir krakkar voru 

alsælir að leika sér án vettlinganna allan tímann,  en nokkrir eru mjög viðkvæmir fyrir kuldanum og 

vildu fara aftur í vettlingana sína eftir stutta stund.     Allir voru mjög áhugasamir og vildu segja frá 

upplifunum sínum. Eftir 8 mínútur sáum við breytingar á 

húðilitnum-  eldrauðir puttar, þar sem blóðið var að streyma inn 

til að reyna að ná eðlilegum hita. Við nudduðum lófana vel saman 

til þess að hita þá svolítið og prófuðum líka að blása á fingurna. 

Við uppgötvuðum að hreyfingin gerir kraftaverk og okkur verður 

strax hlýrra, og líka að við öndum á okkur heitu lofti.  

Í útikennslu ákváðum við að kveikja eld og athuga hvernig við 

upplifum eld yfir vetratímann þegar það er mjög kalt úti.  Við 

spurðum okkur nokkurra spurninga, sem við reyndum að 

finna svör við. 

➢ Verður hægt að kveikja eld ofan á klakanum sem var í 

eldstæðinu?  

➢ Verður hlýrra í kringum eldinn? 

➢ Bráðnar klakinn á eldstæðinu? 
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Við byrjuðum á að setja pappír og spýtur, svo helltum við smá olíu 

ofan á og kveiktum eldinn. Það kviknaði fljótlega þrátt fyrir klakann 

og kuldan.  

 

Krakkarnir voru mjög áhugasamir og voru mikið að velta því fyrir sér 

hversu nálægt má standa, hvenær er hætta á að maður brenni sig. 

Mikil umræða um hver má og má ekki kveikja eld. Og allir voru með 

á hreinu að bara fullorðnir mega kveikja eld, en krakkar mega 

fylgjast með og horfa á 

 

 

Við prófuðum að teygja hendurnar í átt að eldinum og fundum greinilega að okkur verður hlýtt þegar 

við gerum það. Svo fylgdumst við með eldinum slokkna og gerðum smá tilraun, við settum klaka á 

heitu spýturnar, fyrst kom mikil gufa og svo fór klakinn að bráðna og varð að vatni að lokum. Þegar 

eldurinn var alveg horfinn og við tókum restina af spýtunum í burtu, sáum við að klakinn undir var 

byrjaður að bráðna og þar hafði myndast lítill pollur.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vika 4. 

 Við vorum mikið að spá í hvað gerist þegar vatnið er sett út í frostið. Við prófuðum að setja vatn í 

poka úti og fórum út næsta dag að athuga hvað hefði gerst. Við sáum að klaki hafði myndast og við 

ákváðum að mála hann. Við byrjuðum á því að rífa plastpokana utan af klakanum, svo fórum við í 

svuntu og máluðum myndir. Þegar við kláruðum fínu myndirnar okkar, náðum við í blöð og gerðum 

þrykkmyndir til að eiga, því við vissum öll að klakinn (og myndirnar sem við vorum búin að mála á 

hann) fer þegar það fer að hlýna eða rigna. 
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Vika 5.  
Við ákváðum að prófa að blása sápukúlur úti og athuga hvor þær myndu frjósa. Við blönduðum 

rauðum matarlit út í sápuvatnið og fórum út.  

Öll börnin fengu að blása sápukúlur en þær frusu ekki heldur hurfu bara. Hitastigið þennan dag var -5‘ 

C og líklega ekki nógu kalt til að sápuvatnið myndi frjósa. En okkur var sannarlega kalt á fingrunum, 

sérstaklega þegar þeir voru orðnir blautir! Þarna lærðum við að blautir fingur eru fljótari að frjósa en 

þurrir. 

 

 

 

 

 

 

Vika 6.  

Skrifuðum á miða hvað erum við búin að læra um kalt og heitt og teiknuðum myndir með kalda og 

heita liti. 

Gerðum súlurit um hitastigið í febrúar og fram að smiðjulokum. 

Fylgdumst með gróðrinum okkar og drógum saman þekkinguna. 
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Trölladalur 
Vika 1:  

Kveikja með glæru sýningu og við gerðum hugakort.  

Árgangur 2011 vann með heitt og kalt loft.  

Byrjuðum að leika heitt loft og kalt loft í Gjótu. Heitt loft vorum allir á miklri hreyfingu en kalt loft 

þjöppuðu sér allir saman, við gerðum svo tilraunir. 

• Við notuðum tóma gosflösku, 

ræddum um hvað ætla sé inní 

henni.  

Skola flösku með köldu vatni og 

skrúfa tappann á, fylgst með 

hvað gerist. 

Skola flösku með heitu vatni og 

skrúfa tappann á, fylgst með 

hvað gerist.  

Var einhver munur á flöskunum 

tveimur. 

• Setja blöðrur á stútinn á sitt hvorri gosflöskunni. 
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setja aðra flöskuna í ílát með köldu vatni og hina í ílát með brennandi heitu vatni og sjá hvað 

gerist. 

Árgangur 2012 vann með  skynfærin: bragð, lykt, 
snertingu, heyrn 

 

• Börnin blönduðu mismunandi 

bragðefnum í vatn og smökkuðu lítillega 

og kennd voru hugtökin súrt, sætt og 

rammt í tengslum við bragðprufurnar. 

• Börnin unnu með litarefni og vatn og 

athuguðu litabreytingar og unnu með 

litahugtök. 

Vika 2: 

 Notað  góða veðrið og snjóinn til að læra um heitt og 

kalt. Börnunum fannst það frekar skrýtið þegar Elín bauð 

þeim að fara út í snjóinn á sokkunum og peysunni. Þeim 

fannst aðeins of kalt og vildu fara í útifötin sín. 

• Börnin notuðu liti í túbum og máluðu snjóinn. 

• Spurðum spurningar: Hvernig við getum búið til 

djús úti, notaður var snjór og börnin smökkuðu.  

Við athuguðum hvernig snjódjúsinn væri inni í 

lok dags. 

• Notaðar voru glerkrukkur þar sem salt vatn, 

soðið vatn, kranavatn var sett í. Mælt var hitastig og nokkrar voru lokaðar og aðrar opnar. 

Geymdar úti yfir helgi í frosti. Athugað hvað varð um þær eftir helgina og kom í ljós að allar 

voru brotnar öll nema ein sem var með salti. 

 

Vika 3:  

• Skipulagsdagur. 

• Verkefnin sem við gerðum í fyrstu viku nema skipt um hópa. 

Vika 4 

Árgangur 2011 

• Börnin blönduðu olíu, vatni og lit og veltu fyrir sér lagskiptingunni sem verður vegna 

mismunandi efnaeiginleika. Allskonar hlutir voru notaðir til að sjá hverjir sökkva og hverjir 

fljóta.  

• Mjólk og matarlitur á disk, setja handsápu ofan á, sem verður vegna breytingu 

yfirborðspennu vökvans. 
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Árgangur 2012 

Börnin átta sig á að loft tekur pláss og hefur áhrif á hluti í 

kringum það. 

• Setja vatn í ílát, pappír í botninum á glasinu, hvolfa 

því og dýfa ofan í vatnið.  Pappírinn verður en þurr. 

Setja glasið með miðanum beint niður í vatnið, 

pappírinn blautur.  Glasið dregið upp úr vatninu á 

hvolfi, vatnið helst í glasinu.  

• Fest saman stórar gosflöskur með tvöfalda tappanum 

með vatni og lit. Snúa við og sjá hvað gerist. Búa til 

hvirfilbyl og athuga hvað lengi vatnið er að fara á 

milli. 

• Mældum hitan á vatni, setum lit og smá hluti í settum 

í frystir. 

Höfðum bíó- Sprengigengið. 

 

Vika 5 

• Sömu verkefni og í vikunni á undan og nýir hópar taka við 

• Síðasta smiðjudaginn var sullað í Árdal með allskonar áhöldum í snjó, köldu, volgu og heitu 

vatni.  

Í listaskála var málað á klaka.  

Vika 6:  

Smiðjulok þar sem foreldrum var boðið að gera tilraunir með börnum sínum og glæru sýning 

úr starfinu. 

Álfabjörg  
 

Biophilia 
Börnin á Álfabjörum, 5 bekkur og Úlfabyggð eru í Biophilíu verkefni þar sem unnið er með tónlist 

Bjarkar Guðmundsdóttur  af plötunni hennar Biophilia. En sú plata samanstóð af plötu, appi fyrir iPad 

og Android, Það eru nokkrir Grunnskólar í þessu verkefni ásamt einum öðrum leikskóla (Kvistaborg) 
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Við völdum okkur lagið Hollow til þess að vinna með en það lag fjallar um frumur og DNA. 

Markmið verkefnisins var: 
• Vinna með líkamann í gegnum ólíka miðla (tónlist, myndlist og nútímatækni) 
• Að börnin þekki frumur, líffæri og viti að þrátt fyrir að við séum öll búin til úr sama 

efninu séum við öll ólík ( erfðafræði, dna, frumur)  
• Þjálfa frumkvæði og sjálfstæði í skapandi vinnu 
• Að börnin þekki ólíkar taktmyndir í tónlist. 

 
Við byrjuðum á því að skoða og hlusta á Hollow lagið og  appið sem fylgdi laginu. Síðan skoðuðum við 
allskonar önnur öpp sem við fundum sem tengdust líkamanum t.d eins og  
The human body app þar sem hægt er að skoða allan líkamann á einfaldan og skemmtilegan máta.  
Við horfðum einnig  á video á youtube um frumur og dna og Skoðuðum bækur um líkamann .  

 

Í fyrsta smiðjutímanum kom 
Katrín líffræðingur í heimsókn 
og talaði við krakkana um 
frumur og starfsemi líkamans. 
Síðan fékk hvert og eitt barn 
blað og penna og teiknaði það 
sem þeim fannst 
áhugaverðast. 
Því okkur langaði að vinna 
með það sem vakti áhuga 
þeirra.  
Það þótti flestum 
áhugaverðast frumur og 
vírusar. 

 
 
Hópnum næst skipt í tvennt annar hópurinn fór í að gera Hlustunarpípur og hinn fór í að gera Body 
percussion og hreyfileiki eins og köttur og mús, perluband, breytt í frumuleiki og vírusleiki. Stórar 
frumur, litlar frumur( Ávaxtakarfan). 

 

Hlustunarpípur 
Við byrjuðum á því að hlusta á ýmiskonar hljóð sem tengdust líkamanum eins og hjartslátt, garnagaul, 

hljóð frá taugum og hljóð frá heila ofl. Síðan gerði hvert barn sína hlustunarpípu úr gosflösku 

einangrunar límbandi, papphólk og blöðru. 
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Kennari: Hvað er þetta? 
GÞ: Hlustunarpípa til að hlusta á hjartað og bakið. 
G prófar hlustunarpípuna sína með því að setja annan endann á pípunni við bringuna á öðru barni og 
svo eyrað sitt við hinn endann.  
Kennari: Hvað heyrist? 
GÞ: Það heyrist svona hratt búmmm,búmmm rosa hratt. 
 

Flest börn heyrðu einhverskonar hljóð sumir heyrðu hjartslátt á meðan aðrir heyrðu ískur. 

 

Body percussion og hreyfileikir 
 

• Unnið með þekkt lög um líkamann og lög í 
misjöfnum takti eins og 

• Höfuð herðar, Furðuverk, Hani, krummi 
• Klappa atkvæði í orðum, prófa að klappa nöfnin 

okkar með mismunandi takti. ¾, 4/4, 5/4. t.d 
Gulla. 

• Body percussions  
• Hreyfileikir eins og köttur og mús, perluband, 

breytt í frumuleiki og vírusleiki. Stórar frumur, litlar 
frumur( Ávaxtakarfan) 

 
 
Búnar voru til frumur úr kubbum og Margar spurningar vöknuðu hjá börnunum t.d 
Hvað verður um frumurnar þegar þær deyja?  
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Fyrsti  og annar bekkur - 
 

Vika 1 

Fyrri dagur þessarar viku hófst með kveikju. Kveikjan var að allir horfðu á myndband  úr þáttaröðinni 

Einu sinni var. Umfjöllunarefnið var getnaður. Í framhaldinu var umræða um að allir væru sérstakir og 

ólíkir. Til að undirstrika það gerðum við vegabréf fyrir hvert og eitt okkar þar sem við skráðum niður 

eigin hæð og þyngd, augnlit, háralit, stimpluðum fingrafarið okkar og fleira. Síðan var tekin mynd af 

hverjum og einum og hún límd inn í vegabréfið. 

 

Á seinni degi þessarar viku ræddum við um frumur, hár, neglur. 

Við ræddum um frumur og að líkaminn sé gerður úr frumum sem eru ólíkar að stærð, lögun og 

hlutverki. Við ræddum um hvernig frumurnar fjölga sér og notuðum leikræna tjáningu til þess. Við 

ræddum líka hvernig frumurnar tengjast eins og púsl í púsluspili. Við fengum hvert sinn kubb úr 

Múmínálfapúsluspili og lögðum á mottu og tengdum saman þar til myndin var komin í ljós. Við 

ræddum líka um að frumurnar eru ólíkar og fengum rautt, grænt, appelsínugult og bleikt blað sem við 

klipptum niður og límdum ofan á teiknaða barnsmynd á brúnum maskínupappír. Rauðu sneplarnir 

táknuðu blóðfrumur, grænu táknuðu vöðvafrumur, bleiku táknuðu húðfrumur og appelsínugulu 

táknuðu beinfrumur. Við sáum hvernig frumurnar þöktu alla manneskjuna frá toppi til táar. 

Við ræddum um hár og neglur og tilgang, t.d. hver er tilgangur hársins? Augabrúnir stoppa svita og 

hár á höfðinu heldur á okkur hita. Það er ekki sárt að klippa hár og neglur vegna þess að hárið er ekki 

lifandi nema undir húðinni. Við ræddum um stráka og stelpur og sítt og stutt hár. Við gerðum könnun 

um hárlit, og skráðum hárlit allra í hópnum. 

Börnin lærðu um hvernig þau urðu til. Kapphlaupið eða kappsundið mikla eins og þau vildu meina á 

milli sæðisfruma að egginu. Þau léku öll sæðisfrumur og áttu að „synda“ að egginu og reyna að 

Þetta er taugafruma 

Þetta er húðfruma. 
Hún er með 6 horn 
sexhyrningur 
 

Þetta er DNA 
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komast fyrst inn í það. (Kennari var á fjórum fótum og þau áttu að skríða í gegn) Bjuggum til verkefni 

þar sem þau teiknuðu egg og sæðisfrumur að reyna að komast inn í eggið. 

 

Unnið með ólíkar frumur líkamans 

 

Vika 2.  

Á fyrri degi viku tvö ræddum við um beinagrindina.  

Við ræddum um að beinagrindin heldur okkur uppi og verndar líffæri 

sem við getum ekki verið án, eins og hjarta, lungu og heila. Við 

ræddum um heiti á ýmsum beinum, eins og höfuðkúpu, upphandlegg, 

lærlegg, mjaðmagrind, hryggjarsúlu, og rifbein og ræddum um að 

beinin í líkamanum væru 206 talsins. Eftir það fórum við í hring og 

pússluðum saman stórri beinagrind í fullri stærð og ræddum um hvað 

beinin heita og hvert hlutverk þeirra er. Við reyndum að nota tölvuna 

og vinna verkefnið beinagrindin inni á nams.is, - en netið virkaði ekki 

nógu vel. Þá var brugðið á það ráð að vinna verkefnið á smart töflunni 

og einum og einum nemanda leyft að koma og færa nöfnin á 

beinunum á réttan stað. Á meðan lituðu aðrir beinagrind og færðu 

nöfnin á beinunum inn á blaðið.  

Meltingarfærin voru til umfjöllunar með 2. bekk. Við byrjuðum á því að skoða skemmtilega flettibók; 

Mannslíkaminn, sem sýnir meltingarfærin frá munni að ristli og kynntum okkur öll heitin. Skoðuðum 

hvernig maturinn ferðast gegnum meltingarfæri, og breytist úr t.d. epli í hægðir. Við horfðum á 

þrívíddar myndband sem sýndi starfsemina og fylgdumst með ferðalagi fæðunnar. Að lokum 

teiknuðum við meltingarfærin á blað. 

 

Á annari stöð lærðu þau um lungun.  Hvað er það fyrsta sem við gerum eftir að við fæðumst??  Hvað 

getum við haldið andanum lengi niðrí okkur? Börnin settu fram tilgátu og tóku síðan tímann. Getum 

við andað í vatni? Börnin unnu  tvö og tvö saman og athuguðu hversu oft þau dróga andann á einni 

mínútu (nota skeiðklukku). Börnin hoppuðu síðan eða hlupu af krafti á staðnum í eina mínútu og 

töldu  aftur hversu oft þau drógu andann í eina mínútu. Niðurstöður mælinganna voruræddar. Hvers 

vegna öndum við hraðar við áreynslu? Jú, það er vegna þess að vöðvarnir þurfa meira súrefni þegar 

þeir erfiða.  Límdum málband á gólfið og fengu allir rörbút og bómullarhnoðra og áttu að blása eins 

langt og þau gátu . Hversu langa vegalengd fer hann? Börnin skráðu niður niðurstöður, teiknuðu 

lungu og límdu svamp yfir þau. 

 

Pússluðum saman beinabrind 
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vika 3 
[ath. það var starfsdagur á fimmtudeginum] 

 Húðin var til umfjöllunar í viku 3. Fyrst horfðum við á Einu sinni var um húðina og settumst svo í krók 

og létum hugann reika um húðina og hvað við vitum um hana. Við lásum okkur til um húðina í bókinni 

Komdu og skoðaðu, ræddum um gæsahúð og svita og tilgang þess. Við ræddum um það hvað við 

skynjum með húðinni og að snertiskynið er eitt af skilningarvitum okkar sem við höfum til að skynja 

heiminn. Við gerðum litla tilraun með snertiskynið. Poki var látin ganga og eitt efni í pokanum í 

hverjum hring. Fyrst var sandpappír, þá næst kanínuskinn. Upplifunin var skemmtileg þar sem engin 

mátti segja hvað hann fann eða hvort hann/hún hafi uppgötvað hvað var í pokanum. Þegar skinnið 

var látið ganga kom bros á nemendur, því það var svo mjúkt viðkomu, ólíkt sandpappírnum. Að 

lokum brettum við upp ermar og strukum húð innan á handlegg sessunauts okkar, til að átta okkur á 

þeirri vellíðunartilfinningu sem við getum upplifað í gegnum húðina. 

 

Vika 4.  

Hjartað var til umfjöllunar í viku 4. Við byrjuðum í heimakrók og reyndum að finna eigin hjartslátt og 

átta okkur á hvar hjartað er staðsett. Hjartað er jafnstórt og hnefinn okkar. Við lásum okkur til um 

eiginleika þess, það slær u.þ.b. 70 slög á mínútu. Við horfðum áhugasöm á myndband af alvöru 

fullorðins hjarta sem líffæragjafi hafði gefið konu sem þurfti nýtt 

hjarta, það var sett í kassa og tengt við rör með blóði og það sló í 

kassanum. Ræddum um líffæragjöf og hvernig hægt er að gefa 

líffærin sín til veikra, eftir að maður deyr. Við horfðum líka á 

myndband með litlum stúlkum sem fæddust með hjartað sitt utan á 

líkamanum, og læknarnir þurftu með skurðaðgerð að koma hjartanu 

fyrir undir húðinni. Við sáum hvernig hjartað sló undir húðinni og 

ræddum um það að hjartað er staðsett bakvið rifbeinin, til verndar. 

Við notuðum líka eldhúsrúllu hólka til að hlusta á hjarta hvors 

annars, bæði fyrir og eftir hlaup á staðnum. 

Bragðlaukarnir voru kynntir til leiks og tungan. Fundum út hvar bragðlaukarnir eru staðsettir á 

tungunni. Lærðum að matur getur verið ýmist sætur, saltur, súr eða beiskur. Gerðum tilraun og 

smökkuðum drykki sem voru súrir, sætir, saltir og beiskir og áttum að giska hvað var hvað. Bjuggum 

svo til munn og límdum í hann tungu og skráðum á hana viðeigandi orð.Við ræddum líka um vöðva 

líkamans og tengdum við umræðuna um beinagrindina. Við lærðum að til eru þrenns konar vöðvar, 

vöðvar sem við getum stjórnað, vöðvar sem við getum ekki stjórnað (eins og vöðvarnar sem láta 

magann skila því sem er í honum, þegar við ælum) og svo er hjartað vöðvi. Við reyndum á vöðvana og 

skoðuðum fræðslumyndband á youtube um vöðva. 

 

Vika 5 

Á fyrra degi þessarar viku var rætt um heilann og taugakerfið. Við bjuggum til heila, klipptum út og 

bjuggum til höfuðskraut (sjá mynd). 

Hlustað á hjartað 
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Við héldum aðeins áfram með hjartað, 

og í þessari viku skoðuðum við alvöru 

lambahjarta. Við skoðuðum hvernig það 

lítur út, og krufum það síðan. Skárum í 

tvennt til að sjálokurnar og vefina innan í 

hjartanu. Við notuðum skæri til að kryfja 

ennþá meira og finna það með 

áþreifanlegum hætti hversu sterkur 

vöðvi hjartað er. Á föstudeginum voru 

síðan smiðjulok þar sem allir fengu m.a. 

að kryfja lamba hjarta og við fórum í snú 

snú og mældum hjartsláttinn fyrir og 

eftir. 

   

 

3.- 4. bekkur 

Ný smiðja hófst í síðustu viku undir yfirskriftinni "Hiti er málið". Í hverri viku tökum við fyrir eitt af 

eftirfarandi: Hiti í líkamanum, hiti á heimilinu, hiti á landinu, hiti í sjónum og hiti á jörðinni. Í síðustu 

viku var talað um líkamshita, húðina og hitatemprun. Í þessari viku gerðu krakkarnir athuganir á leiðni 

efna, áhrifum hita á matvæli, vatnið var ígrundað og mælta hitastig í kennslustofunni. Næst hugum 

við að hita á og í landinu okkar. 

Í smiðjunni verður hiti skoðaður frá hinu nálæga til hins fjarlæga. Við byrjum á hita í 

líkamanum og færum okkur svo í hita á heimilinu, hita á landinu, hita í hafinu og endum á 

hita á Jörðinni. 
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1. vika – Hiti í líkamanum 

Fim. 21. jan Fös. 22. jan  
Hugstormum í 4-5 manna hópum: Skrifa á 
veggspjöld það sem þeim finnst tengjast 
hita í líkamanum, hita á heimilinu, hita á 
landinu, hita í sjónum og hita á jörðinni. 
 
Búa til vinnubók.  Saumuð saman- Forsíða 
unnið með því að rífa niður blöð og búa til 
stafi og mynda orðið  

„Hiti er málið“ 
 

 

• Líkamshiti – Hitinn inni í manni.  Þegar 
maður verður veikur.  Lítill munur á hita, 
hiti mældur í gráðum. Skoða hitamæla  
(teikna hitamæli til að setja í vinnubók) 

• Hreyfing, hitna og svitna. Tilraun Hvað 
öndum við oft á mín. í hvíld vs. eftir 
hreyfingu.  Krakkar hoppa og gera tilraun 
tveir og tveir saman og skrá fjölda á blað. (f. 
vinnubók) Teikna líkamann sinn. 

• Um húð og temprun líkamshita 
Heimild: Hvað gerist við áreynslu-  Húðin 
bls 36 í Maðurinn –hugur og heilsa  -  
http://www.visindavefur.is/svar.php?id=67
54  Náttúran í nýju ljósi – maðurinn, mín: 12 
– 14 (um húð og temprun líkamshita) 
 
 

 

2. vika – Hiti á heimilinu 

Fim. 28. jan Fös. 29. jan  
 Hópnum skipt í tvennt. Hóparnir eru 
annan daginn í tilraunum og hinn í 
skráningu. 
 
Tilraunir í heimilisfræðistofu.  
Sjá eyðublað fyrir tilraunir. 
 
 

 
Skráning í bókina. Sjá eyðublöð og texta. 
Einnig skal skrá eðlilegt hitastig 
mannslíkama og hitastig í herbergi. 
 

 

3. vika – Hiti á landinu 

Fim. 5. feb 6. feb.  
 

Starfsdagur. Engin smiðja. 
 

Skráning á tilraunum frá fyrri viku. 
Búa til ofn og hitamæla. Ræða meira um 
mismunandi hitastig. 

 

 

 

http://www.visindavefur.is/svar.php?id=6754
http://www.visindavefur.is/svar.php?id=6754
file://///rvk.borg/Sameignir/SFS_DAL/Kennarar/0VETURINN%202015-2016/Smiðjur/3.%20smiðja%20-%20HITI%20ER%20MÁLIÐ/Hiti%20er%20málið-Tilraunir-heimilið-til%20að%20setja%20í%20bók.docx
file://///rvk.borg/Sameignir/SFS_DAL/Kennarar/0VETURINN%202015-2016/Smiðjur/3.%20smiðja%20-%20HITI%20ER%20MÁLIÐ/Tilraun-%20%20Hvað%20gerist%20við%20áreynslu.docx
file://///rvk.borg/Sameignir/SFS_DAL/Kennarar/0VETURINN%202015-2016/Smiðjur/3.%20smiðja%20-%20HITI%20ER%20MÁLIÐ/Vitneskja%20um%20húðina%20sem%20heldur%20réttum%20hita%20í%20líkamanum.docx
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4. vika – Hiti í sjónum 

Fim. 11. feb. 12. feb.  
  
Hiti í eyðimörk. 
Skoða myndbút um eyðimörk úr Planet 
Earth frá BBC. 
Skoða á korti stærstu eyðumerkur jarðar.  
Ræða um að hálendi Íslands sé köld 
eyðimörk. 
 

 
Hiti á/í landinu. 
Háhitasvæði, lághitasvæði, jarðhiti, heitt 
vatn,... 
 

 

5. vika – Hiti á jörðinni 

Fim. 18. feb. Fös. 19. feb. 
  
Hiti í sjónum. 
Golfstraumurinn. Myndbútur úr 
https://www.youtube.com/watch?v=rR5TFWNLtOc 
(frá mín 2:55-4:11) 
Fræðslumyndin Hitastig og loftslag 
Frágangur. 
 

 

Kahoot spurningakeppni um efni 
smiðjunnar.  
Bókin límd inn í handraða. 

 

5. bekkur 

Biophilia  

Þessi smiðja hófst á haustönn og hélt fram á vor með samþættingu við aðrar smiðju. Finna 

má heildarskýrslu þess verkefnis 

Á haustönninni skoðuðu nemendur 5. bekkjar myndbandið Hollow í myndlistartíma og myndir af 

netinu af DNA lengjum, frumum mannslíkamans, vírusum og bakteríum. Nemendur völdu sér svo 

myndefni til að vinna með og gerðu klippimynd af því sem þeir heilluðust mest að sem mynd. Þessar 

klippimyndir voru  svo notaðar til að vinna stór sameiginleg þrykk síðar á smiðjutímum á vorönninni. 

Edda Ýr tók nokkrum sinnum einn og einn hóp útúr enskutíma til að vinna að tónlistarmyndbandinu 

við lagið um tunglmyrkvann. Og eins fékk Þórdís hópana inn til sín til að taka betur upp tónverkin sem 

höfðu orðið til í fyrsta smiðjutímanum. 

Við kennarar settum okkur þau markmið að við myndum fræðast um líkamann og geiminn og ganga 

útfrá 4 punktum og það myndi svo mótast nákvæmlega hver efnistökin yrðu.  Hér að neðan eru 

einhver stikkorð sem við höfðum til hliðsjónar en áttu svo eftir að breytast eftir áhuga nemenda og 

kennara:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=rR5TFWNLtOc
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Við fórum útí heimspekina, samhengið á milli manns og geims út frá sköpunarsögunum og goðafræði 

og tengdum það við lagið og appið hennar Bjarkar, Cosmogony. 

Út frá stærðfræði var unnið með speglun og symmitríu, stærðir, form, lengd og fjarlægðir og útfrá 

heimspekilegum vinkli lögð áhersla á hug hjarta og hönd og persónulega upplifun.  Sérstök áhersla 

var lögð á sveigjanleika í listunum og hinu skapandi ferli og reyna að fá fram sjálfsprottna sköpun 

barnanna og stýra ekki of mikið þegar flæðið væri komið af stað í verkefninu og að ákveða ekki of 

mikið fyrirfram. Að  grunnatriði hugmynda frá kennara væru aðeins sem upphafspunktar en verkefni 

fengju svo að taka eigin stefnu í höndum barnanna með námsmarkmiðin þó í huga. Það krefst 

sjálfsaga af kennara að sleppa hendinni af hugmyndinni til nemendanna og vera til staðar en ekki 

stýrandi.  

Biophiliaverkefninu var úthlutað smiðjutímabilinu 21. janúar – 19. febrúar sem var eyrnamerkt frá 

upphafi sem vísindasmiðja en svo fengum við einnig að nýta næstu smiðju sem var eyrnamerkt 

trúarbrögðum og heimspeki og lauk þeirri smiðju 15. apríl.   

Í 5. bekk var áhersla lögð á náttúrufræði, tónlist og myndlist í samþættingu.  Í upphafi var skipulagt 

4ra hópa kerfi sem róteraðist milli námsstöðva. Þetta kerfi hélst oftast nær en stundum hentaði betur 

og var skemmtilegra að vinna saman fleiri kennarar og stærri nemendahópur. Það voru s.s. oftast 

tvær stöðvar tengdar náttúrufræði og stundum heimspeki,  ein tónlistarstöð og ein myndlistarstöð. 

Innlagnir voru ýmist sameiginlegar eða sér og sveigjanleiki var til að samnýta tíma þar sem þörf væri 

á. Í hópa- og tímaskipulagi er lögð áhersla á sveigjanleika eftir þörfum efnis og verkefna sem við 

teljum að sé mjög mikilvægt í skapandi verkefnum. 
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Allir kennarar tengdu verkefnið til að byrja með við líkamann og vísindasmiðjan hófst á innlögn frá 

Katrínu Halldórsdóttur um DNA, frumur mannslíkamans og vírusa. Í upphafi heimspekismiðjunnar 18. 

febrúar kom svo Sævar Helgi í heimsókn og leiddi huga okkar út í geim og um hvernig heimurinn varð 

til. Hann fræddi okkur m.a. um svarthol. Þó vorum við enn að vinna með vírusa og bakteríur og ýmis 

verkefni tengd líkamanum. En í myndlistinni vorum við að leggja lokahönd á stóru grafíkverkin og 

búin að byggja risavaxin kristal í sameiningu. Síðustu 2 vikurnar voru nemendur svo að skapa sínar 

eigin sköpunarsögur þar sem lagið Cosmogony var kveikjan. Þessi nálgun féll einnig vel að Biophiliu 

og pælingunni um eðli fyrirbæra og samhengi þeirra. Nemendur fengu  fræðslu um viðfangsefnið og 

nýttu svo listgreinar sem leið til að skapa og tjá eigin hugmyndir út frá fyrri fræðslu. Einn smiðjudagur 

fór  í að skrifa sína eigin sköpunarsögu og undirbúa myndbandagerð. Sköpun og vinnsla við 

myndbönd, stopmotion og önnur öpp í ipöddum fór fram, á öllum öllum starfstöðvum heila tvo 

smiðjudaga, í þeim tilgangi að taka upp sköpunarsögur nemenda. Þar sem allir kennarar voru þá 

tiltækir náðu sumir hópar að semja tónlist og að hljóðsetja myndböndin. Síðustu vikuna voru 

nemendur að klára ýmislegt sem þurfti að klára fyrir sýninguna. Sumir unnu að sköpunarsögunum, 

aðrir kláruðu hjartað og enn aðrir voru að klára tónverkin sín. Vinna við mörg margmiðlunarverkefnin 

og myndlistarverkefnin fór að hluta til fram í myndlistartímum á lokametrunum 

 

6. og 7. bekkur 
 

Vika 1 

Við byrjuðum tímann á stuttu myndbandi um tilraunir. Í smiðjum þessa vikuna fengu nemendur tvo 

fyrirlestra frá okkur Gunnari, annar var um hugtökin frumeindakenning, sameind, frumefni, frumeind, 

efnasamband og efnablanda. Hinn fyrirlesturinn var um varma, hita, varmaleiðni, varmageislun, 

varmaburð og einangrun. Þetta eru erfið hugtök en þau stóðu sig vel og náðu flest hver smá skilningi 

á þeim.  Við munum vinna með þessi hugtök næstu vikurnar á meðan á smiðju stendur. Það fór 

aðeins meiri tími en áætlaður var í fyrirlestrana þar sem við áttum gott spjall með nemendunum og 

var því lítið um tilraunir en nemendur prufuðu að reyna að ákveða hitastig vatns með puttunum, 
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stinga putta ofan í vatn og svo ofan í snjó og aftur ofan í vatn 

og finna hvernig vatnið var orðið "heitara". 

 

Vika 2 

Við byrjuðum tímann á stuttu myndbandi um tilraunir. Í 

þessari viku framkvæmdu nemendur tvær tilraunir annars 

vegar á því að aðskilja efni í efnablöndunni mjólk í sundur 

með því að sameina hana borðediki. Þegar hún er síuð í 

gegnum kaffifílter verður mjólkurpróteinið eftir í filternum en 

í gegnum hann sýjast súr grængulur vökvi (mysa). Hin 

tilraunin gekk út að kanna dreifingu matarlits í heitu og köldu 

vatni. Eftir að hafa framkvæmt tilraunirnar gerðu nemendur 

einfaldar skýrslur úr einni tilraun. 

Vika 3 

Við byrjuðum tímann á því að horfa á þátt með Ævari vísindamanni. Þessa vikuna unnu nemendur í 

hópum þar sem hver hópur var að útbúa kynningu á hugtökunum sem þau eru búin að fara yfir í 

smiðjunni. Þetta gekk vel hjá flestum hópunum og voru kynningar þeirra skemmtilegar og margar 

hverjar mjög frumlegar. Sumir útbjuggu plakat á meðan að aðrir voru með fyrirlestur. Einhverjir voru 

með myndskeið og enn aðrir sömdu ljóð eða rapp um sitt hugtak.  

Vika 4 

Stöðvavinna með ýmsum tilraunum m.a. að búa til slím, taka blöðru og setja vatn í hana og yfir kerti 

og þrýsta blöðrum á margar nálar. 

 

Vika 5 

Eldsmiðurinn Einar Gunnar heimsótti okkur. Nemendur fengu að fylgjast með eldsmíði og beygja járn 

og smíða gripi í eldsmíði. Einar var einnig með ýmsa gripi til sýnis sem hann hafði útbúið bæði með 

eldsmíði og öðrum aðferðum. Í lokin bakaði hann lummur handa nemendum í eldinum.  
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8. og 

9. 

bekkur 
Þetta var óhefðbundin smiðja. Eftir janúarprófin og námsviðtöl. Var 

tekið á móti dönskum farkennara, tekið á móti lettneskum kennaranemum og kennurum sem höfðu 

áhrif á vinnuna í smiðjum en hún var tekin fyrri hlutann undir verkefni frá þeim. Seinni hluti 

smiðjunnar fór í að undirbúa árshátíð. Í ár var valið að vinna með Hollywood menninguna. 

Nemendum var skipt í ýmsa hópa , en vegna smæðar hópsins komu allir nánast að öllum 

undirbúningi.Nemendur setti saman stuttmyndir með skemmtiatriðum, útb juggu matseðla, elduðu 

fyrir hátíðna, skreyttu og höfðu gaman saman. Á miðju tímabilinu var farið á skíði og gist í Bláfjöllum. 

Árshátíðin var haldin 10. mars. Starfsmenn skólans komu ásamt nemendum. maturinn var mjög 

góður og skemmtiatriðin hnyttin og góð. Þessi hópur á auðvelt með að vinna saman, eru glöð og 

úthaldsgóð. Þeim er að takast að láta samtakamáttinn og bjartsýnina  vinna með sér alla leið. 

 

10.  Smiðjulok og smiðjumat 
Smiðjulok tókust sérstaklega vel.  

Fyrsti bekkur 

Buðum foreldrum á Smiðjulok á föstudagsmorgni 8:15-9:00 og tilkynntum þeim að þetta væri 

upplifunarsmiðja þar sem þeir fengu að taka þátt í því sama og börnin þeirra gerðu í þessari Smiðju. 

Við vorum með nokkrar stöðvar. Það var hægt að pússla risapúsl af líkamanum og tengja inn á bein 

og líffæri, á smart töflum voru verkefni af vefnum Komdu og skoðaðu líkamann sem börnin gátu gert, 

það voru kindahjörtu sem börnin gátu skoðað og klippt, tilraun með lungnastyrk sambærilega þeirri 

sem börnin höfðu gert í Smiðjunni, I-paddar voru á svæðinu með líkamaöppum og einnig voru verkin 

þeirra til sýnis. 

Skemmtileg Smiðjulok sem vel var mætt á. 
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3. og 4. bekkur 

Nemendur útbjuggu bók, einskonar ferilmöppu sem var límd og geymd í handraðanum. Nemendur 

útbjuggu Kahoot spurningakeppni og skoruðu á foreldra sína. Ekki er að spyrja að leikslokum 

5. bekkur 

Ekki voru haldin smiðjulok, þar sem bíóphlíuverkefninu er ekki 

lokið og mun það halda áfram fram í næstu smiðju: 

trúarbragðasmiðjun AF ÁVÖXTUNUM SKULUÐ ÞÉR ÞEKKJA ÞÁ 

6.og 7. bekkur 

Smiðjulokin voru skemmtileg en nemendur sýndu foreldrum 

sína útfærslu og kennslu á hugtökum smiðjunnar. í lokin fengu 

foreldrar að framkvæma tilraun með nemendum þar sem þeir 

fylltu vatnsblöðru og settu yfir kerti. 

8. og 9. bekkur 

Árha´tíðin var haldin 10. mars með pompi og prag, reyndar var á 11 stundu hætt við að bjóða 

foreldrum en starfsmenn skólans létu sitt ekki eftir liggja. 

11. Samantekt og niðurlag 
Að lokinni þessari smiðju hefur margt áunnist. Mismunandi var hvernig aldurshópar nálguðust  efnið 

og mismunandi hvaða námsefni lá undir. Aðalnámskrá leik- og grunnskóla var það leiðarljós sem 

stuðst var við og allt námið markmiðabundið.  

10.1 Hvað gekk vel 
Börn á leikskólaaldri:  

Trölladalur árgangur 2011 og 2012. Viðfangsefnið var skemmtilegt og opið, börnin sýni mikinn áhuga í 

smiðjunni. Buðum foreldrum að koma að gera tilraunir með börnunum á Smiðjulokum. 

Álfabjörg: Börnin voru mjög áhugasöm um viðfangsefnið. Áhuginn þeirra smitaði út frá sér heim og 

ræddu þau þetta mikið heima. Eins þá voru þau mikið í frjálsum leikjum sem þau bjuggu sjálf til um 

viðfangsefnið t.d eins og frumu og vírusa leikjum. 

Fyrsti bekkur 

Áttum til líkan að þessari Smiðju frá því fyrir tveimur árum sem við gátum stutt okkur við. Það létti 

okkur lífið. 

Annar bekkur:.Vann með fyrsta bekk og gekk smiðjan glimrandi vel. Smiðjulokin einkar skemmtileg 
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Þriðji og fjórði bekkur:  Vísindi og tilraunir höfðuðu vel til barnanna. Tímarnir ágætlega skipulagðir og 

virkni nemenda góð. 

Fimmti bekkur 

Sjötti og sjöundi bekkur: 

Tilrauninar vöktu áhuga nemenda og voru þær einnig gerðar heima með foreldrum sem var gaman 

að heyra. Eins var gaman að sjá hve fjölbreyttar útfærslur á hugtökunum voru hjá þeim sem hjálpaði 

þeim að festa í sessi.   

Áttundi og níundi bekkur 

Það er mikið frelsi sem kennurum unglingadeildar hefur verið sýnt í vetur, en okkur hefur tekist að 

samþætta smiðjutímana ýmsum verkefnum sem eru í gangi og getað nýtt þá við stærri verkefni þó 

þau tengist ekki smiðjum beint. Það hefur gengið vel. 

10.2 Hvað mátti betur fara 
Börn á leikskólaaldri:  Þessi smiðja gekk mjög vel en eins og áður vill fólk geta kafað dýpra og gert 

meira, það er oft þannig að þegar lýður að smiðjulokum er starfið komið á svo mikið skrið að það er 

erfitt að hætta og skipta um smiðju 

Fyrsti bekkur 

Erfitt að hefja nýja Smiðju í námsmati. 

Annar bekkur: Vetrarfrí brýtur upp orkuna og námsmatið í janúar gerir þetta erfiðara að fara í gang 

Þriðji og fjórði bekkur:   

Fimmti bekkur 

Áskorunin liggur helst í samvinnu allra kennara af öllum stigum. Á stundatöflum kennara er ekki mikill 

samstarfstími til svo viðamikils verkefnis sem bíóphlían er. 

 Sjötti og sjöundi bekkur:  

Erfitt að hefja nýja smiðju í námsmati. Mikið af frium og vetrarfrí þannig að lítið varð úr 

smiðjutímanum. Ætluðum okkur að vinna betur með að útbúa skýrslur en það gafst lítill tími fyrir það. 

Áttundi og níundi bekkur 

Það að vera að nýta smiðjutímann til árshátíðar, heimsókna Lettanna og skíðafrís er á kostnað 

dýptarinnar í náttúrufræðinni og/eða samfélagsfræðinni. Svo það er ekki haldið og sleppt. 

 

12. Loka orð 
Vísinda og menningarsmiðja í upphafi árs var vel heppnuð en reyndi á. hún reyndi á því hún er 

samhliða og ofan í janúarnámsmati svo hugurinn og orkan er í öðru á fyrstu metrunum. Þetta sést 
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meira þeim mun ofar í aldri sem nemendur eru. Ekkert mál í leikskólahluta, fer að bera á því í fyrsta 

og 2. bekk og eykst  álagið þegar ofar dregur. 

Hins vegar teljum við að með því að gera náttúrufræðinni þetta rými í stundatöflum í gegn um 

smiðjur náist mikil virkni, verkefnin verða á dýptina og nemendur eru líklegri til að nema með 

„háræunum“ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   


