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 Formáli 

Kennsluhugmyndir þessar ásamt greinargerð eru 10 eininga B.Ed. verkefni á 

námsleiðinni Kennsla ungra barna í grunnskóla á Menntavísindasviði við Háskóla 

Íslands. Í námi okkar höfum við farið í vettvangsnám og fylgst með og kennt 

nemendum á yngsta stigi í grunnskóla. Á þeim tíma kynntumst við fjölbreytileika 

nemenda og íhuguðum oft hvernig komið væri til móts við ólíka nemendur og þarfir 

þeirra í skólanum. Þegar kom að því að velja viðfangsefni fyrir lokaverkefni völdum við 

að skoða nám, kennslu og fjölbreytileika nemenda og setja fram kennsluhugmyndir sem 

kennarar á yngsta stigi gætu nýtt til að koma til móts við alla þá ólíku nemendur sem 

þar stunda nám. Okkur þótti tilvalið að búa til kennsluhugmyndir fyrir barnabókina 

Gummi fer á veiðar með afa með samþættingu námsgreina í huga, sem gefur kennurum 

góðan kost á að koma til móts við fjölbreytileika nemendahópsins.  

 Leiðbeinandi okkar var Jónína Vala Kristinsdóttir lektor við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands. Við viljum þakka henni fyrir reglulega góðar ábendingar og leiðsögn. 

Sérstakar þakkir viljum við koma til Dagbjartar Ásgeirsdóttur, sem gaf okkur leyfi til að 

nota barnabók sína Gummi fer á veiðar með afa við gerð kennsluhugmynda. Einnig 

viljum við þakka Huldu Signýju Gylfadóttur, Laufeyju Óladóttur og Ólöfu Elsu 

Guðmundsdóttur fyrir góðar ábendingar, yfirlestur og stuðning. Að lokum viljum við 

þakka fjölskyldum okkar fyrir stuðning og þolinmæði á meðan á skrifum stóð.  

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur 

Siðareglur Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) 

og fylgt þeim samkvæmt bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við höfum sótt til 

annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða 

orðalag. Við þökkum öllum sem lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum hætti en 

berum sjálfar ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfestum við með 

undirskrift okkar.  

 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________     _________________________________ 
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Inngangur 

Í grunnskólum landsins er fjölskrúðugur hópur nemenda sem bíður þess að verða 

fullgildir samfélagsþegnar. Það þarf að huga vel að þessum stóra hóp og í aðalnámskrá 

grunnskóla er skýrt tekið fram að allir nemendur eigi rétt á að stunda nám við sitt hæfi 

og að tækifæri eigi að vera jöfn óháð atgervi eða aðstæðum einstaklinga (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 43). Einnig eiga þeir rétt á því að starfa í hvetjandi námsumhverfi 

í viðeigandi húsnæði sem tekur mið að þörfum og vellíðan þeirra. Nemendur eiga ávallt 

að finna til öryggis og geta notið hæfileika sinna. Þeir hafa rétt til þess að njóta 

bernskunnar í skólastarfinu og það þarf að gæta þess að vinnuálag sé eftir því. Í lögum 

um grunnskóla er einnig kveðið á um að nemendur eigi að hafa kost á því að koma 

sjónarmiðum sínum á framfæri og að tillit sé tekið til þeirra (Lög um grunnskóla nr. 

91/2008). 

 Til að nemendur öðlist fjölbreytilega hæfni þurfa þeir að fást við mismunandi 

viðfangsefni. Það kallar á námsaðferðir og verkefni sem eru þess eðlis að þeir þurfi að 

spinna saman þekkingu sína og leikni og tengja þær daglegu lífi, samskiptum og áhuga-

málum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 51). Námsumhverfi í skólanum þarf að 

vera örvandi og gæta þarf þess að nemendur æfist í að tjá skoðanir sínar (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 26).  

Kröfur um sértæka og almenna menntun nemenda eru settar fram sem hæfni-

viðmið í aðalnámskrá og námsgreinar og námssvið grunnskóla eru hjálpartæki fyrir 

nemendur til að ná þessum hæfniviðmiðum. Hver skóli fyrir sig ákveður hvernig náms-

mati er háttað til að sjá hvernig hæfniþáttunum eru gerð skil og það er undir hverjum og 

einum grunnskóla komið að ákveða hvort einstaka námsgreinar eru kenndar aðgreindar 

eða samþættar en þess skal gætt að námið verði ávallt sem heildstæðast (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 39–40). Í samfélagi eins og hér á landi eru verkefni sjaldan 

sundurgreind eða einangruð, heldur eru þau samofin fleiri en einum þætti. Við skipulag 

skólastarfs er mikilvægt að hafa þetta á bak við eyrað. Leggja ætti áherslu á 

samþættingu námsgreina en þá er þekking af fleiri en einu fræðasviði nýtt við lausn 

verkefna. Með því að samþætta námsgreinar verður námið merkingarbærara fyrir 

nemendur og þeir sjá samhengi námsgreina og nauðsyn þess að hafa innsýn í þær 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 52). 

 Kennsluhugmyndir þessar eru unnar með samþættingu námsgreina á yngsta stigi 

í huga. Höfundar hafa mikla trú á því að með samþættingu í námi öðlist nemendur mun 
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betri skilning á viðfangsefnum en ella og einnig að skilningur allra nemenda á þeim 

dýpki. Með þeirri aðferð er unnið með fleiri en eina námsgrein í einu og hægt er að 

vinna með ótal mörg viðfangsefni þar sem hver og einn nemandi fær að njóta sín á eigin 

forsendum (Lilja M. Jónsdóttir, 1995, bls. 51). Samþætting námsgreina kallar á 

fjölbreytt námsmat og að ólíkir eiginleikar nemenda fái að njóta sín.  

 Þegar kennsluhugmyndir þessar eru notaðar er mælst til þess að sagan Gummi 

fer á veiðar með afa eftir Dagbjörtu Ásgeirsdóttur hafi verið lesin. Þar sem hug-

myndirnar eru hugsaðar fyrir nemendur í 1.- 4. bekk er ekki hægt að gera ráð fyrir að 

allir nemendur séu læsir. Því gæti verið hentugt í 1. og 2. bekk að kennari lesi söguna 

fyrir nemendur. Kennari nemenda í 3. og 4. bekk gæti lesið söguna fyrir nemendur, en 

heldur er mælst til þess að nemendur spreyti sig sjálfir á textanum og lesi einn og einn í 

einu fyrir bekkinn. Ef svo er verða að vera til nógu margar bækur fyrir nemendur þannig 

að þeir nái að fylgjast með innhaldi textans á meðan lesið er. Einnig gæti verið 

heppilegt að kennari í 1.- 4. bekk lesi söguna og nemendur fái svo eintak af bókinni til 

að skoða eða lesa sjálfir til að rifja söguna upp. Sniðugt væri að hafa hana til taks í 

stofunni til dæmis í heimakrók og í frjálsum lestri.  

 Sagan Gummi fer á veiðar með afa fjallar um drenginn Gumma og afa hans. 

Gummi er í heimsókn hjá ömmu og afa í sveitinni og ætlar með afa sínum út á sjó í 

árabátnum hans, Kringlu, að veiða á net. Afi og amma sjá til þess að Gummi sé vel í 

stakk búinn fyrir sjóróður, hann er klæddur í lopapeysu og gúmmískó og í björgunar-

vesti. Gummi og afi fara niður í fjöru þar sem báturinn er en yrðlingurinn Rebbi sem býr 

í sveitinni og er vinur Gumma fylgir þeim þangað. Afi og Gummi koma bátnum á flot 

og halda á sjó. Gummi fær að aðstoða afa við að ná í netabelg og í ákafa sínum dettur 

hann næstum í sjóinn. Afi nær að grípa í hann en það er gott að hann var í 

björgunarvesti. Afi spyr Gumma hvort hann hafi komið auga á sæskrímsli og segir 

honum í framhaldi þess sögu af því þegar hann barðist við ógurlegt sæskrímsli. Afi 

yfirbugaði sæskrímslið og Gummi lítur á afa sinn sem hetju. Gummi og afi halda í land 

með aflann þar sem Rebbi bíður eftir þeim.  

Við lestur sögunnar fundum við sjö lykilþemu sem við byggðum kennslu-

hugmyndirnar á. Þau eru: Öryggi, ullarpeysa og stígvél, yrðlingur, fjaran, tilfinningar, 

sjórinn og skrímsli. Hverju þema fylgja nokkur verkefni sem unnin eru út frá því og 

tengist hvert þema ákveðnum blaðsíðum í bókinni sem virka sem kveikja.  

Þegar unnið er með kennsluhugmyndir út frá bókinni er tvennt í stöðunni, annars 

vegar að lesa bókina í heild og rifja upp söguþráð hennar þegar unnið er með þema, og 
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hins vegar að lesa hluta úr bókinni og vinna með þau þemu sem eiga við þær blaðsíður 

sem lesnar eru. Kennsluhugmyndirnar eru hugsaðar sem stuðningur fyrir kennara til að 

vinna með og er ekki nauðsynlegt að taka hvert og eitt verkefni á eftir öðru. Einnig er 

hægt að vinna með þau eitt og eitt. Þetta eru fyrst og fremst kennsluhugmyndir sem eiga 

að auðvelda kennurum að skipuleggja kennslu. Verkefnin eru hugsuð þannig að kennari 

geti unnið með bekknum í heild og lagað verkefni að þeim nemendum sem þurfa. 

Kennarar eru hvattir til að reyna mismunandi útfærslur af verkefnunum þannig að hver 

og einn nemandi njóti góðs af. Tekið er mið af því í kennsluhugmyndunum að kennarar 

vinni saman þar sem um samþættingu námsgreina er að ræða. Umsjónakennarar eru 

hvattir til þess að ræða við faggreinakennara um samvinnu því það auðveldar 

nemendum að öðlast skilning á efninu. 

 Í lok bókarinnar Gummi fer á veiðar með afa hefur höfundur bókarinnar 

Dagbjört Ásgeirsdóttir, útbúið orðsendingu til foreldra. Þar mælir hún með því að 

staldra við hin ýmsu orð og hugtök sem finna má í sögunni og velta þeim fyrir sér með 

börnunum. Þessi orð má finna neðst á öftustu síðu bókarinnar. Höfundar þessara 

kennsluhugmynda mæla með því að kennarar kynni sér þessi orð vandlega. Orðin gætu 

mörg hver verið ný fyrir nemendum og því er tilvalið að skoða þau, fletta þeim upp í 

orðabók og lesa fyrir nemendur merkinguna, fara á veraldarvefinn, leita að 

orðskýringum og myndum og sjá til þess að nemendur skilji merkingu þessara orða. 

 Markmið með þessum kennsluhugmyndum er eins og áður segir, að koma til 

móts við kennara og nemendur með verkefnum sem hægt er að samþætta mörgum 

námsgreinum og sjá til þess að hver nemandi fái verkefni við sitt hæfi. Í lok þessara 

kennsluhugmynda má finna hugmyndir að námsmati sem henta til þess að meta 

nemendur af verðleikum þeirra á mismunandi sviðum. Þau einblína ekki einungis á 

hæfniviðmið, heldur koma inn á mörg svið sem nemendur geta sýnt færni sína á. Með 

kennsluhugmyndunum er reynt að gera námið áhugavert með fjölbreyttu námi og 

námsmati, með verkefnum sem reyna á mörg svið og gera nemendum kleift að sýna 

getu og færni á sínum forsendum sem og fyrir kennara að skoða mismunandi leiðir að 

kennslu og námsmati. 
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Kennsluhugmyndir 

Í námi okkar í kennaradeild höfum við farið í vettvangsnám í öllum bekkjum yngsta 

stigs grunnskólans. Þar höfum við unnið að mismunandi verkefnum með nemendum og 

skipulagt vinnu við þau. Við fylgdumst með hvernig nemendum tókst að glíma við 

mismunandi verkefni og höfum komið upp ákveðnum reynslubanka í framhaldi af því. 

Kennsluhugmyndirnar eru byggðar á þessum reynslubanka sem við höfum hlotið í 

vettvangsnámi síðustu ára. Þær eru byggðar á okkar eigin hugmyndum á bæði 

verkefnum sem við höfum búið til og verkefnum sem við höfum séð aðra leggja fyrir. 

Sum verkefnin höfum við reynt í kennslu og önnur ekki en við höfum samt fulla trú á að 

þau muni nýtast vel í skólastarfi. Verkefnin eru auðveld í framkvæmd og mörg hver 

byggð upp með svipuðum hætti og verkefni sem við höfum notað í vettvangsnámi 

okkar. Þau eru skipulögð með fjölbreytileika nemenda í huga þar sem unnið er með 

viðfangsefni út frá reynslu nemenda og hægt er að útfæra með mismunandi hætti. Hið 

hefðbundna vinnubókaform er lagt til hliðar og nemendur vinna heldur að því að búa til 

heildstæð verkefni frá grunni með ýmsum efnivið þar sem samþætting námsgreina er 

höfð í fyrirrúmi.  
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Öryggi 

Mikilvægt er fyrir nemendur að þekkja til öryggis bæði á sjó og á landi. Það er 

nauðsynlegt að brýna fyrir þeim að öryggi skipti máli og það sé misjafnt eftir aðstæðum 

hvernig það kemur fyrir. Hér er upplagt að vinna með öryggi út frá björgunarvestinu 

hans Gumma og björgunarsveitinni sem nefnd er í sögunni. Kveikjan að vinnu með 

öryggi eru blaðsíður 3–6 þar sem Gummi fer í björgunarvestið og veltir tilgangi þess 

fyrir sér og blaðsíður 17–20 þar sem Gummi lendir í aðstæðum þar sem björgunarvestið 

kemur að góðum notum. Upplagt er að rifja upp þessar blaðsíður með nemendum og 

setja fram lykilspurningar.  

 

Lykilspurningar: Hvers vegna er nauðsynlegt að nota björgunarvesti? Hvernig eru 

björgunarvesti notuð? Undir hvaða kringumstæðum á að nota björgunarvesti? Hvers 

vegna eru björgunarvesti appelsínugul? Hvernig kemur flautan á björgunarvestum að 

notum? Hvaða aðstæður geta skapast ef ekki er notað björgunarvesti? Hvert er starf 

björgunarsveita? Hverjir starfa í björgunarsveitum? 

 

Verkefnin sem unnin eru út frá þemanu öryggi eru: Björgunarvesti, Grunnlitir og Starf 

björgunarsveita. Björgunarvesti kemur fyrst fram í sögunni þar sem amma lætur í ljós 

að Gummi fái ekki að fara með afa nema gætt sé fyllsta öryggis þannig að hann verði að 

vera í björgunarversti. Grunnlitirnir tengjast björgunarvesti þar sem vestið í sögunni er 

appelsínugult. Björgunarsveitin er nefnd í sögunni í tengslum við Sjómannadaginn og 

gefur það tilefni til að kynna nemendum fyrir mikilvægi starfsins. Verkefnin eru 

fjölbreytt og tengjast námsgreinunum íslensku, leiklist, lífsleikni, myndmennt, 

stærðfræði og upplýsinga- og tæknimennt. Með hverri verkefnalýsingu má finna 

markmið með verkefnunum og upplýsingar um námsgögn. 

 

 

Verkefni: 

Björgunarvesti 

Grunnlitir 

Starf björgunarsveita 
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Björgunarvesti 

Markmið: Að nemendur  

 læri um björgunarvesti og notagildi þeirra 

 læri undir hvaða kringumstæðum nota eigi björgunarvesti 

 vinni út frá orðinu björgunarvesti og greini hljóð þess og bókstafi vel 

 skoði orð sem ríma og læri um rím 

 læri að búa til einfaldar stærðfræðiþrautir 

 nýti sér tölvutækni  

 æfist í að koma fram. 

 

Lýsing: 

Kennari spyr nemendur hvað þeir viti um björgunarvesti og hvers vegna þau eru notuð. 

Nemendur eru spurðir að því hvort þeir viti undir hvaða kringumstæðum björgunarvesti 

er notað og hvort þeir sjálfir hafi prófað að vera í því. Kennari hvetur nemendur til að 

velta fyrir sér notagildi björgunarvesta.  

 

Nemendur í 1. og 2. bekk  

Kennari skrifar orðið björgunarvesti upp á töflu og nemendur finna orð í orðinu sem 

skrifuð eru á töfluna.  

Dæmi: Björg, ungi, vesti, ögrun, gruna, björgun, örg.  

Þeir velja þar á eftir fjögur orð af töflunni og finna rímorð við þau sem kennarinn skrifar 

einnig niður. Nemendur fara í tölvuver og finna myndir af mismunandi 

björgunarvestum og prenta eitt þeirra út, teikna flautu og lita í viðeigandi lit. Ef ekki 

gefst tími til að fara í tölvuver er mynd af björgunarvesti í fylgiskjölum.  

Námsgögn: Ritföng, tölva og verkefnablað sem finna má í fylgiskjölum. 

 

Nemendur búa til leikþátt og/eða myndasögu. Settar eru upp aðstæður þar sem 

björgunarvesti eru nauðsynleg og sýnt er fram á notagildi og mikilvægi þeirra. 

Nemendum er skipt upp í fjögurra manna teymi og hvert teymi ræðir saman um 

aðstæður þar sem nota þarf björgunarvesti. Nemendur koma sér saman um þær aðstæður 

sem þeir vilja sýna og æfa leikþátt og/eða teikna myndasögu þar sem aðstæðurnar eru 

settar fram. Í lokin sýna nemendur bekkjarfélögum leikþáttinn og/eða myndasöguna.  

Námsgögn: Ritföng og A3 blað fyrir myndasögu. 
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Nemendur leysa einfaldar stærðfræðiþrautir sem tengjast björgunarvestum.  

Dæmi: Ef Gummi á 7 björgunarvesti og á hverju þeirra eru 2 flautur, hvað eru flauturnar 

þá margar samtals? Um borð í Þorleifi eru 2 vélstjórar, 1 skipstjóri, 1 kokkur og 9 

hásetar. Hvað þurfa að vera mörg björgunarvesti um borð? Björgunarsveitin Súlur á 15 

björgunarvesti en 7 af þeim eru ónýt. Hve mörg björgunarvesti eru í lagi? 

Námsgögn: Ritföng og bók með rúðuneti. 

 

Nemendur í 3. og 4. bekk  

Nemendur fá blað með mynd af björgunarvesti og línum fyrir neðan til að skrifa á. 

Björgunarvestið eiga þeir að lita í viðeigandi lit, teikna flautu og skrifa stuttan stíl um 

notagildi björgunarvesta á línurnar fyrir neðan. Þar kemur meðal annars fram hvenær, 

hvers vegna og hvernig nota skuli björgunarvesti. Nemendur geta gert leikþátt í 

framhaldi af ritunarverkefninu.  

Námsgögn: Ritföng og verkefnablað sem finna má í fylgiskjölum. 

 

Nemendur búa til ljóð sem inniheldur til dæmis björgunarvesti, slys, björgun og 

björgunarsveitamenn. Þeir skrifa þau upp í tölvu, prenta út og myndskreyta. Nemendur 

koma upp að töflu og lesa ljóðið fyrir bekkinn.  

Námsgögn: Ritföng, tölva og bók til að skrifa í. 

 

Nemendur vinna saman í tvenndarvinnu og búa til stærðfræðiþraut sem fjallar að 

einhverju leiti um öryggi og björgunarvesti eða annað sem tengist öryggisbúnaði. 

Hóparnir skiptast á stærðfræðiþrautum og leysa. 

Námsgögn: Ritföng og bók með rúðuneti. 
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Grunnlitirnir 

Markmið: Að nemendur  

 læri um grunnlitina og hvernig þeir eru blandaðir  

 átti sig á því hvers vegna björgunarvesti eru appelsínugul 

 skoði marghyrninga og noti þá við mynsturgerð 

 æfist í að koma fram og segja frá verkum sínum. 

 

Lýsing: 

Unnið er með nemendum í 1.- 4. bekk með grunnliti. Nemendur velta fyrir sér hvaða 

litum þarf að blanda saman til að fá appelsínugulan lit og fá að þreifa fyrir sér að búa 

hann til með málningu. Með málningunni geta nemendur notast við pensla en einnig er 

tilvalið að leyfa nemendum að nota fingurna til að fá tilfinningu fyrir málningunni. 

Nemendur búa til litaspjald með mismunandi appelsínugulum litatónum. 

Námsgögn: Málning, pensill, A3 blað og svunta.   

 

Nemendur búa til þrykkmynd. 

Skref 1: Appelsínugulur bakgrunnur málaður á blað.  

Skref 2: Mynstur búin til með áhöldum á bakgrunninn. 

Skref 3: Öðru blaði þrýst ofan á myndina. 

Skref 4: Efra blaðið tekið varlega af. 

Skref 5: Á efra blað er tilbúin þrykkmynd. 

 

Í stað þess að nota áhald til að teikna í málninguna og búa til mynstur væri upplagt að 

nota form eins og þríhyrning, ferning eða hring. Þá klippa nemendur formin út og láta 

ofan á málninguna og þrykkja eins og áður hefur verið útskýrt. Þar sem formin voru 

kemur ekki málning og þannig sjást formin vel og greinilega. Nemendur kynna fyrir 

bekkjarfélögum þau form sem þeir völdu, segja frá hvað þau heita og hvers vegna þeir 

völdu þessi form. 

Námsgögn: Málning, A3 blað, mynsturáhöld, pensill, svunta, skæri og 

verkefnablað með tvívíðum formum sem finna má í fylgiskjölum. 
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Starf björgunarsveita 

Markmið: Að nemendur  

 læri um starf björgunarsveita og nauðsyn þess 

 átti sig á þeim aðstæðum sem björgunarsveitamenn vinna við 

 kynnist störfum björgunarsveita 

 nýti sér veraldarvefinn og fréttamiðla 

 æfist í að koma fram 

 æfist í leysa stærðfræðiþrautir. 

 

Lýsing: 

Nemendur fara í vettvangsferð til að kynna sér starf björgunarsveitamanna eða fá 

heimsókn frá þeim í skólann þar sem þeir kynna starf sitt fyrir nemendum.  

 

Nemendur í 1. og 2. bekk 

Í kjölfar heimsóknarinnar teikna nemendur mynd frá heimsókninni og skrifa bréf til 

björgunarsveitamanna með aðstoð kennara. Í bréfinu þakka nemendur fyrir heimsóknina 

og segja frá því sem þeim þótti skemmtilegt og áhugavert. Þegar bréfið er tilbúið finna 

nemendur ásamt kennara heimilisfang björgunarsveitarinnar í símaskrá eða á 

veraldarvefnum og skrá á bréfið. Að lokum er bréfið sent til björgunarsveitar.  

Námsgögn: Ritföng, A4 blað, umslag, frímerki, símaskrá og/eða tölva. 

 

Nemendur fá heimaverkefni þar sem þeir eiga með aðstoð foreldra/forráðamanna að 

finna frétt um starf björgunarsveita á veraldarvefnum. Nemendur koma með fréttina 

útprentaða í skólann og klippa og líma á karton. Nemendur eiga að lokum að koma upp 

fyrir framan bekkinn og segja frá sinni frétt og hvað þeir hefðu gert í sporum 

björgunarsveitamannanna. 

Námsgögn: Ritföng, tölva, A4 karton, skæri og lím.   

 

Nemendur leysa stærðfræðiþrautir um björgunarsveitina.  

Dæmi: Hvað eru 6 björgunarsveitamenn með margar hendur? Hvað eru 2 

björgunarsveitabílar sem hvor hefur 4 dekk og 1 varadekk með mörg dekk samtals?  

Námsgögn: Ritföng og bók með rúðuneti.  
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Nemendur í 3. og 4. bekk  

Í kjölfar heimsóknarinnar til björgunarsveitarinnar ræða nemendur um heimsóknina sem 

átti sér stað og ígrunda það sem þeim var sagt og kennt. Þar á eftir skrifar hver og einn 

nemandi þakkarbréf þar sem fram kemur hvað þeim þótti áhugavert, skemmtilegt og 

fræðandi. Nemendur myndskreyta bréfið og finna í símaskrá eða á veraldarvefnum rétt 

heimilisfang björgunarsveitarinnar sem þeir skrifa á umslag. Að lokum eru bréfin send 

til björgunarsveitarinnar sem tók á móti nemendum.  

Námsgögn: Ritföng, A4 blað, tölva, símaskrá, umslag og frímerki. 

 

Nemendur fara á veraldarvefinn og finna fréttir um störf björgunarsveitamanna. Kennari 

skiptir þeim upp í hópa og hver hópur klippir og límir fréttirnar á veggspjald. Hver 

hópur kynnir fréttirnar á sínu spjaldi sem er hengt upp á vegg og haft til sýnis. Að 

lokum búa hóparnir til sína eigin frétt um starf björgunarsveitamanna sem þeir skrifa 

upp og flytja fyrir bekkjarfélagana. 

Námsgögn: Ritföng, tölva, A3 karton, skæri, lím og bók til að skrifa í.  

 

Nemendur leysa stærðfræðiþrautir í sameiningu.  

Dæmi: Fjórir björgunarsveitamenn fóru af stað í leiðangur með 16 drykkjarjógúrt, 20 

svala, 12 brauðsneiðar og 24 kanilsnúða hvað fékk hver björgunarsveitamaður mikið af 

hverri tegund af nestinu? Hvað eru fjórir björgunarsveitabílar sem hver hefur fjögur 

dekk með mörg dekk samtals? En sex bílar? Bílarnir hafa einnig eitt varadekk hver, 

hvað eru þetta þá mörg dekk samtals á fjórum bílum? En á sex bílum?  

Magga tók bensín á björgunarsveitabíl fyrir 15000 krónur en hún var bara með 12000 

krónur á sér, hvað vantaði mikið upp á? Björgunarsveitin Esjan á þrjá stóra 

björgunarsveitabíla sem hver hefur sex dekk og tvö varadekk. Hvað eru bílarnir með 

mörg dekk samtals? En hvað ef það springa tvö dekk á einum bílnum og eitt dekk á 

öðrum? 

Námsgögn: Ritföng og bók með rúðuneti.  
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Ullarpeysa og stígvél 

Ullarpeysu og stígvél má tengja við sveitina og búfénað sem nemendur læra mikið um í 

skóla. Hægt er að aðstoða nemendur við að læra um göngur, réttir, sauðburð og annað 

sem tengist búfénaði. Upplagt er að vinna með þemað út frá ullarpeysunum sem Gummi 

og afi klæðast í bókinni, gúmmískónum hans Gumma og stígvélunum hans afa. Kveikja 

að vinnu með ullarpeysu og stígvél eru blaðsíður 3–4  þar sem Gummi býr sig til sjós og 

klæðir sig í ullarpeysu og gúmmískó og blaðsíða 12 þar sem Gummi dáist að stóru 

stígvélunum hans afa. Gott er að rifja upp þessar blaðsíður með nemendum áður en 

unnið er með verkefnin sem tengjast þemanu og vinna með lykilspurningar. 

 

Lykilspurningar í umræðu: Hvaðan kemur lopi? Hvernig er hann unninn? Í hvað er 

hann notaður? Hverjir eru sauðalitirnir? Hvaða heiti eru yfir búfénað? Hvernig er hægt 

að búa til mynstur? Hvað er að setja sig í annarra manna spor? Hvaða störf fylgja 

búfénaði? 

 

Verkefnin sem unnin eru út frá þemanu ullarpeysa og stígvél eru: Íslenskur búfénaður, 

Unnið með ull, Mynsturgerð, Stígvélakast, Skópör og Í annarra manna sporum. Í 

sögunni klæðast afi og Gummi ullarpeysum og því má tengja búfénað og ull við það. 

Verkefnið um mynsturgerð er einnig tengt við ullarpeysurnar þar sem sjá má mynstur í 

þeim. Afi klæðist stígvélum eins og Gumma langar í og við það er hægt að tengja 

stígvélakast og að setja sig í annarra manna spor. Verkefnin tengjast námsgreinunum 

íslensku, íþróttum, leiklist, lífsleikni, myndmennt, náttúrufræði, samfélagsfræði, 

stærðfræði, textílmennt og upplýsinga- og tæknimennt. Með hverri verkefnalýsingu 

má finna markmið með verkefnunum og upplýsingar um námsgögn.  

 

Verkefni: 

Íslenskur búfénaður 

Unnið með ull 

Mynsturgerð 

Stígvélakast 

Skópör 

Í annarra manna sporum 
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Íslenskur búfénaður 

Markmið: Að nemendur  

 læri um íslenskan búfénað og lifnaðarhætti hans 

 læri um sauðburð, göngur, réttir, ull, rúningu og um afkvæmi kinda og hrúta  

 læri að sauma með hespulopa 

 læri að nýta sér veraldarvefinn og bókasafn til upplýsingaöflunar 

 æfist í að koma fram og kynna vinnu sína. 

 

Lýsing: 

Nemendur læra um íslenskan búfénað og unnið er að því að búa til upplýsingabók sem 

inniheldur allt það helsta um hann. Byrjað er á því að sauma bókina saman í miðju með 

hespulopa og þar á eftir vinna nemendur einstaklingslega eða í samvinnu. Nemendur 

skoða fræðibækur og efni á veraldarvefnum. Vefurinn Íslensku húsdýrin eftir Ragnheiði 

Hermannsdóttur og Sigrúnu Bjarnadóttur og bókin Húsdýrin okkar eftir Stefán 

Aðalsteinsson gætu verið gagnleg í verkefninu. Einnig gæti fræðslumyndin Sauðkindin 

sem var gerð í umsjón Þorsteins Úlfars Björnssonar verið hentug en hana má nálgast á 

vef Námsgagnastofnunar.  

Námsgögn: A4 litablöð og hvít blöð, hespulopi, nál, fræðibækur og tölva.  

 

Nemendur í 1. og 2. bekk  

Nemendur skoða bækur á bókasafni og kynna sér efni á veraldarvefnum um íslenskan 

búfénað. Nemendur teikna myndasögur í bókina sem þeir bjuggu til og skrifa einstaka 

orð sem þeim þykir við hæfi hverrar myndasögu. Leggja ætti áherslu á að sýna alla 

helstu atburði sem tengjast búfénaði eins og til dæmis göngur, réttir, sauðburð, rúningu 

og fleira. Nemendur kynnast sauðalitum og lita í bókina og skrá hjá sér hvað þeir heita.  

Dæmi: Mórautt, botnótt, rauðgult, höttótt og flekkótt. 

Þeir halda að lokum sýningu um búfénað fyrir foreldra þar sem þeir kynna bókina um 

hann.  

Námsgögn: Ritföng, tölva, fræðibækur og bók til að skrifa í.  
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Nemendur í 3. og 4. bekk  

Nemendur fá tíma til að skoða bækur á bókasafni og efni á veraldarvefnum þar sem þeir 

geta valið sér áhugaverðar staðreyndir um íslenskan búfénað. Nemendur skrá hjá sér 

upplýsingar sem er að finna um göngur, réttir, sauðburð, rúningu, sauðaliti og afkvæmi 

kinda og hrúta auk annars sem þeim dettur í hug og þykir áhugavert. Nemendur skreyta 

bókina með myndum af þeim atburðum sem þeir læra um.  

Námsgögn: Ritföng, fræðibækur, tölva og bók til að skrifa í.  
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Unnið með ull 

Markmið: Að nemendur  

 læri að fingraprjóna og vinna með ull 

 læri hvernig ullin á kindunum verður að lopa sem við notum í föt 

 læri að nota mismunandi mælieiningar 

 læri að nota óhefðbundnar mælieiningar. 

 

Lýsing: 

Nemendur fingraprjóna með hespulopa. Kennari sýnir nemendum hvernig lopanum er 

vafið um fingurna og þeir vinna að því að búa til lengjur. Tilvalið er að leyfa sköpunar-

gleði nemenda að njóta sín og búa til allt mögulegt úr lengjunum.  

Dæmi: Kúla, bolti, dýr, vafið í hnykil og fléttað saman. 

Hægt er að nota ýmsan efnivið til að skreyta eins og perlur, tölur og tvinnakefli. 

Nemendur geta einnig notað lengjuna sem óstaðlaða mælieiningu til að mæla ýmsa hluti 

skólastofunnar og skrá hjá sér niðurstöðurnar.  

Námsgögn: Ritföng, hespulopi, perlur, tölur, tvinnakefli, tvinni, nál og bók til að 

skrifa í.   

 

Nemendur sem geta prjónað með prjónum gera lopastykki úr hespulopa sem eru 

saumuð saman og fyllt með bómull, þannig að útkoman verði dýr og boltar. Ef um dýr 

er að ræða nota nemendur tölur til að búa til andlit. Kennari nýtir tækifærið og ræðir við 

nemendur um það hvaðan við fáum ullina og hvernig hún er unnin.  

Námsgögn: Hespulopi, prjónar, nál, tvinni og tölur. 

 

Ýmis myndbönd er hægt að finna á veraldarvefnum þar sem fingraprjón er kennt og 

einnig venjulegt prjón sem kennarar gætu skoðað. Þar eru þessar prjónaaðferðir 

kenndar. Leitarorð: Finger knitting eða knitting.   
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Mynsturgerð 

Markmið: Að nemendur  

 fái að spreyta sig á því að búa til mynstur og vinna með það 

 átti sig á mynstri 

 vinni með speglun og hliðrun.   

 

Lýsing: 

Nemendur hanna sitt eigið lopapeysumynstur og teikna upp á A4 blað. Nemendur fá því 

næst A3 blað sem þeir teikna á lopapeysu með sínu mynstri. Að lokum lita nemendur 

myndirnar með viðeigandi litum og klippa lopapeysuna út. Nemendur geta stuðst við 

form við mynsturgerðina ef þá vantar hugmyndir og einnig ef þeir vilja fá nákvæm form 

í mynstrið. Hentugt er að gefa nemendum frjálsar hendur til að gera mynstrið eins og þá 

langar til. Ef stuðst verður við form er tilvalið að fara með nemendum út í speglun og 

sýna þeim hvernig hægt væri að spegla mynstrið í peysunni. Einnig er hægt að sýna 

nemendum hvernig endurtekið mynstur með hliðrun er búið til. Þá er mynstur teiknað, 

það klippt út og strikað eftir því þannig að mynstrið verði alltaf eins. 

Námsgögn: Ritföng, A4 blað og A3 blað. 
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Stígvélakast 

Markmið: Að nemendur  

 æfist í mælingum með málbandi eða tommustokk 

 skrái niður mælingar í metrum og sentímetrum 

 mæli tíma 

 geri súlurit. 

 

Lýsing: 

Nemendur fara í stígvélakast þar sem þeir kasta stígvéli eins langt og þeir geta. Þeir 

mæla með málbandi eða tommustokk vegalengdina frá byrjunarreit og þangað sem 

stígvélið lenti og skrá hjá sér mælingar í metrum og sentímetrum á tilbúið verkefnablað. 

Nemendur endurtaka leikinn fjórum sinnum. Merkja þarf upphafslínu með málningar-

límbandi og nemendur standa við hana þegar þeir kasta stígvélinu. Gott er að 

framkvæma þetta verkefni frammi á gangi, úti eða í íþróttasal þar sem pláss er gott. 

Námsgögn: Ritföng, stígvél, málningarlímband, málband/tommustokkur og 

verkefnablað sem finna má í fylgiskjölum. 

 

Nemendur í 1. og 2. bekk 

Kennari býr til súlurit með nemendum. Nöfn nemenda eru skráð á x-ás og lengd á y-ás. 

Kennari spyr hvern og einn nemanda hver hans lengsta mæling var og skráir rétt á 

töfluna með súlu við hvert nafn. Nemendur geta einnig skráð upplýsingar sínar í súlurit 

í bók með rúðuneti. Kennari og nemendur ræða niðurstöðurnar.  

Námsgögn: Ritföng og bók með rúðuneti.    

 

Nemendur í 3. og 4. bekk  

Nemendur búa til súlurit út frá öllum fjórum mælingum sínum í bók með rúðuneti. 

Þannig geta þeir séð muninn á hverju kasti. Nemandi skráir köstin á x-ás og lengd á y-

ás.  

Námsgögn: Ritföng og bók með rúðuneti.  
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Nemendur mæla hve lengi þeir eru að hlaupa lengdina sem þeir köstuðu stígvélinu. 

Nemendum er skipt niður í teymi þar sem þeir skiptast á að taka tímann. Annar 

nemandinn hleypur vegalengdina sem hann kastaði, og hinn tekur tímann á meðan. 

Nemendur skiptast svo á hlutverkum. Þeir skrá hjá sér niðurstöður og kennari stjórnar 

bekkjarumræðum um þær.  

Námsgögn: Ritföng, skeiðklukka og bók til að skrifa í.  
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Að telja skópör 

Markmið: Að nemendur  

 átti sig á hugtakinu par 

 vinni með samlagningu og frádrátt 

 æfist í að búa til súlurit.  

 

Lýsing: 

Hér er um að ræða heimaverkefni fyrir nemendur. Nemendur telja skópörin á heimilinu. 

Nemendur fá verkefnablað þar sem fram koma fjórar tegundir af skópörum, íþrótta-, 

hæla-, striga- og spariskór og merkja við hvað séu til mörg pör af hverri gerð á 

heimilinu. Í skólanum er unnið með niðurstöðurnar. 

Námsgögn: Ritföng, skópör og verkefnablað sem finna má í fylgiskjölum.  

 

Nemendur í 1. og 2. bekk  

Nemendur vinna saman í tvenndarvinnu. Fyrst finna þeir út hvað hinn nemandinn taldi 

mörg skópör og skrá hjá sér á verkefnablaðið. Nemendur leggja saman og draga frá 

skópör hvors annars í hverjum flokki og skrá það inn á blaðið. Kennari stjórnar að 

lokum bekkjarumræðu þar sem rætt er um skópör og fundið út hversu margir skór í 

heildina voru taldir. Kennari og nemendur ræða saman um hinar ýmsu tölur sem komu 

upp, búa til stærðfræðidæmi og leysa í sameiningu.  

Námsgögn: Ritföng og verkefnablað sem finna má í fylgiskjölum.  

 

Nemendur í 3. og 4. bekk 

Nemendur vinna saman í tvenndarvinnu. Fyrst skrá þeir inn á verkefnablaðið hvað hinn 

nemandinn taldi mörg pör í hverjum flokki og þar á eftir leggja þeir saman og draga frá 

skópör hvors annars í hverjum flokki og skrá inn á blaðið. Nemendur búa til súlurit í 

bók með rúðuneti fyrir hvern skóflokk þar sem þeir sjá muninn á talningu sinni og 

talningu vinnufélagans. Á x-ás skrá þeir skóflokka og nöfn sín og á y-ás skrá þeir fjölda 

skópara. Í framhaldi fara nemendur í tölvuver og læra að gera súlu- og skífurit úr 

niðurstöðunum og hengja að lokum upp á vegg.  

Námsgögn: Ritföng, bók með rúðuneti, tölva og verkefnablað sem finna má í 

fylgiskjölum. 
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Í annarra manna sporum 

Markmið: Að nemendur  

 læri að setja sig í spor annarra 

 átti sig á mismunandi aðstæðum fólks. 

 

Lýsing: 

Kennari fer út með nemendum og þeir búa til fótspor í sand og/eða strika með krít í 

kringum fótinn á stéttina. Bekkurinn gæti búið til fótsporaslóð eða einhverskonar 

mynstur. Nemendur gætu mælt hversu marga metra fótsporin ná. Kennari heldur uppi 

umræðum um orðatiltækið, að setja sig í spor annarra. Bekkurinn ræðir um það að setja 

sig í spor annarra í mismunandi aðstæðum og hvernig væri að vera einhver annar en 

maður sjálfur.  

Námsgögn: Krít.  

 

Nemendur í 1. og 2. bekk 

Nemendur teikna eftir sínum fæti á blað, mæla hann með reglustiku og skrá á blaðið 

hversu margir sentímetrar hann er. Nemendur lita fótsporið, klippa út og hengja í 

skólastofunni. Nemendur velta fyrir sér hvað þýði að vera í annarra manna sporum. 

Kennari velur persónu fyrir nemendurna og þeir eiga að setja sig í hennar spor og segja 

bekknum frá því hvernig væri að vera sú persóna. Til dæmis væri hægt að nota 

persónurnar amma og afi eða persónur sem verið er að vinna með í viðfangsefnum 

vetrarins. Það væri upplagt að láta nemendur setja sig í spor Gumma eða afa í 

mismunandi aðstæðum í sögunni. 

Námsgögn: Ritföng, A4 blað, reglustika og skæri. 

 

Nemendur í 3. og 4. bekk.  

Nemendur skrifa stíl þar sem þeir velja sér eina persónu og setja sig í hennar spor í einn 

dag. Þar kemur fram hvers vegna hann valdi persónuna, hvað hún geri, hverjar eru 

aðstæður hennar og hvernig nemandinn myndi lifa sem hún í einn dag. Nemendur segja 

bekknum frá persónunni sem þeir völdu. Nemendur gætu einnig verið í hlutverki 

persónu og skrifað bréf til fjölskyldumeðlims þar sem hann segir frá líðan sinni og 

aðstæðum.  

Námsgögn: Ritföng og bók til að skrifa í. 
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Yrðlingur 

Yrðlingur tengist dýraríkinu og náttúru sem mikilvægt er að nemendur þekki. Það 

skiptir máli fyrir nemendur að þekkja villt dýr líkt og húsdýr og vita um hagi þeirra og 

lífríki. Það ætti að vinna með yrðling út frá yrðlingnum Rebba í sögunni sem Gummi 

lýsir sem besta vini sínum. Kveikjan að vinnu með yrðling eru blaðsíður 7–8 þar sem 

Gummi segir frá Rebba vini sínum sem fylgir þeim afa á sjóinn, blaðsíður 13–14 þar 

sem Rebbi hjúfrar sig á þúfu og blaðsíður 31–32  þar sem Rebbi bíður eftir Gumma og 

afa sem eru að koma af sjónum. Gott er að rifja blaðsíðurnar upp með nemendum og 

setja fram lykilspurningar.  

 

Lykilspurningar í umræðu: Hvað er yrðlingur? Hafið þið séð yrðling? Hvað vitið þið 

um refi, tófur og yrðlinga? Hvar búa þau? Hvernig lifa þau? Hvað eru samheiti? Hver 

eru samheitin yfir ref, tófu og yrðling?  

 

Verkefnið sem unnið er út frá þemanu yrðlingur er: Refur, tófa og yrðlingur. Í 

verkefninu felst að læra um refi og hagi þeirra í náttúrunni. Verkefnið tengist 

yrðlingnum Rebba og tilvalið er að læra betur um lífsvenjur hans. Verkefnin tengjast 

námsgreinunum íslensku, lífsleikni, myndmennt, náttúrufræði, samfélagsfræði og 

upplýsinga- og tæknimennt. Með hverri verkefnalýsingu má finna markmið með 

verkefnunum og upplýsingar um námsgögn. 

 

Verkefni: 

Refur, tófa og yrðlingur 
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Refur, tófa og yrðlingur 

Markmið: Að nemendur  

 læri um ref, tófu og afkvæmi þeirra yrðling 

 læri um þær aðstæður sem refir búa við 

 átti sig á samheitum. 

 

Lýsing: 

Nemendur horfa á stutt myndband um ref, tófu og yrðling og aðstæðum þeirra í 

náttúrunni. Mælt er með fræðslumyndbandinu Fylgjumst með þeim vaxa- villt dýr sem 

nálgast má á vef Námsgagnastofnunar. Einnig er vefurinn um íslensku landspendýrin 

eftir Sigrúnu Bjarnadóttur gagnlegur, hann má nálgast á vef Námsgagnastofnunar.  

Námsgögn: Fræðslumyndbönd um ref. 

 

Nemendur í 1. og 2. bekk 

Nemendur fá verkefnablað með orðarugli þar sem búið er að fela ýmis orð sem eru 

samheiti yfir ref, tófu og yrðling. Einnig eru samtengingar á vinnublaðinu þar sem 

nemendur tengja rétt heiti yfir ref, tófu og yrðling. Á annað verkefnablað teikna 

nemendur ref, tófu og yrðling í reiti sem búið er að merkja hverju þeirra. 

Námsgögn: Ritföng og verkefnablöð sem finna má í fylgiskjölum. 

 

Nemendur í 3. og 4. bekk 

Nemendur búa til sögu um það ef þeir ættu vin sem væri yrðlingur. Nemendur skapa 

samfelldan texta og myndskreyta þar á eftir söguna út frá aðstæðum sem gerðust í 

henni. Einnig geta nemendur sett sig í spor yrðlingsins í sögunni og skrifað um hvað 

hann gerir á meðan Gummi og afi eru út á sjó og hvers vegna hann er svona þreyttur 

þegar þeir koma heim.  

Námsgögn: Ritföng og bók til að skrifa í.  
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Fjaran 

Fjaran gefur gott tækifæri til að fræðast um lífríki og umhverfi fjörunnar og hvernig 

maður á að haga sér þar. Fjaran er mikilvæg og þar leynast ýmis dýr sem nemendum 

ætti að gefast kostur á að skoða og kynnast með fjölbreyttum hætti. Þemað tengist 

sögunni þar sem að Gummi og afi fara á sjó og geyma bátinn Kringlu í vör í fjörunni 

þar sem engin bryggja er. Kveikjan að viðfangsefninu eru blaðsíður 8–14 þar sem 

Gummi og afi eru að koma Kringlu á flot úr fjörunni og halda til sjós. Gott er að rifja 

blaðsíðurnar upp með nemendum og setja fram lykilspurningar.  

 

Lykilspurningar með umræðu: Hvað er fjara? Hvernig á að haga sér í fjörunni? 

Hvaða lífríki má finna í fjörunni? Hvað er fjörukambur? Hvað er vör? Hvað er flóð og 

fjara? Hvernig virka sjávarföll? Hvað er smástreymi? Hvað er stórstreymi?  

 

Verkefnin sem unnin eru út frá þemanu fjaran eru: Fjaran og lífríki hennar, Umhverfi 

fjörunnar og Vettvangsferð í fjöruna. Öll verkefnin eru unnin út frá hugtakinu fjaran en 

farið er enn dýpra í hana og fræðst um lífríki og náttúru. Verkefnin eru fjölbreytt og 

tengjast námsgreinunum íslensku, náttúrufræði, myndmennt, stærðfræði og 

upplýsinga- og tæknimennt. Með hverri verkefnalýsingu má finna markmið með 

verkefnunum og upplýsingar um námsgögn. 

 

 

Verkefni: 

Fjaran og lífríki hennar 

Umhverfi fjörunnar 

Vettvangsferð í fjöruna 
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Fjaran og lífríki hennar 

Markmið: Að nemendur  

 læri um fjöruna og lífríki hennar 

 læri um náttúruna 

 geti nýtt sér veraldarvefinn við upplýsingaöflun. 

 

Lýsing: 

Nemendur vinna að því að búa til verkefnabók um fjöruna og lífríki hennar. 

Verkefnabókin er gerð úr tveimur lituðum A4 kartonum til að búa til forsíðu og baksíðu 

og hvítum A4 blöðum til að láta á milli sem verkefnablöð. Blöðin eru heftuð saman á 

fjórum stöðum svo úr verði bók sem hægt er að fletta. Nemendur vinna á stöðvum að 

mismunandi verkefnum og líma þau inn í verkefnabókina. Kennari nær í fræðibækur 

um fjöruna og lífríki hennar. Gagnlegar fræðibækur gætu verið Veröldin í vatninu eftir 

Helga Hallgrímsson, Þörungalykill eftir Guðmund P. Ólafsson og Lífríkið í sjó eftir 

Sólrúnu Harðardóttur. Einnig eru veggspjaldið Fjaran eftir Jón Baldur Hlíðberg og 

vefurinn Fjaran og hafið eftir Karl Gunnarsson og Þórir Haraldsson gagnleg. 

Námsgögn: Ritföng, A4 lituð karton og hvít A4 blöð, heftari, tölva og fræðibækur, 

skæri og límstifti. 

 

Dæmi um stöðvavinnu fyrir nemendur í 1. og 2. bekk 

1) Nemendur teikna fjöru og staðsetja gróður, fjörudýr og fleira og skrifa hvað það 

heitir með aðstoð fræðibóka.   

2) Nemendur búa til myndasögu af börnum í fjöruferð. 

3) Nemendur teikna upp fjörudýr eftir fræðibókum og lita í viðeigandi litum. 

4) Nemendur fá renning með orðinu fjöruferð, klippa orðið í sundur og líma saman 

stafina aftur þannig að þeir myndi rétt orðið fjöruferð í vinnubók. Nemendur 

finna svo orð í orði. Dæmi: Fjör, refur og jörð. Nemendur teikna mynd af sér í 

fjöruferð neðst á blaðið.  

5) Nemendur skoða söguna um Gumma og afa hans og þær blaðsíður sem eiga við 

fjöruna. Nemendur skrifa hjá sér þau orð sem þeim þykja áhugaverð og finna 

skýringar á orðunum með aðstoð kennara. 

6) Nemendur fá að skoða veraldarvefinn og slá inn orðið fjara í leitarreit auk þess 

að skoða vefinn Fjaran og hafið. Nemendur skrá hjá sér í orðum og myndum 

það sem þeim þykir áhugavert.   
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Dæmi um stöðvavinnu fyrir nemendur í 3. og 4. bekk 

1) Nemendur búa til sögu af börnum í fjöruferð og myndskreyta. 

2) Nemendur fá fræðibækur um lífríki fjörunnar. Þau teikna fjörudýr upp, lita í 

réttum litum og skrifa hjá sér hvað þau heita.  

3) Nemendur rífa niður mismunandi pappír og útbúa mósaík mynd af fjöru og 

umhverfi hennar. Hér er hægt að nota allskyns pappír eins og dagblöð, karton og 

fleira. 

4) Nemendur fá fræðibækur um fjöruna og lífríki þar og skrifa hjá sér orð sem 

þeim þykja áhugaverð og skrifa orðskýringu samkvæmt íslenskri orðabók. 

5) Nemendur fá orðin fjörukambur, vör, fjara, flóð, stórstreymi, sjávarmál og flot á 

renningum. Þeir skoða söguna um Gumma og afa og sjá hvernig orðin eru notuð 

þar. Nemendur giska á hvað orðin þýða og skrá hjá sér. Nemendur skoða þar á 

eftir íslenska orðabók og skrá hjá sér hvað orðin þýða samkvæmt henni. 

6) Nemendur búa til stærðfræðiþrautir þar sem þeir nota lífríki fjörunnar sem 

viðfangsefni. Sessunautar eða hópar skoða dæmin, ræða saman og reikna 

dæmin.   
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Umhverfi fjörunnar 

Markmið: Að nemendur  

 átti sig á lífríkinu í fjörunni 

 læri um lífverur í fjörunni 

 æfist í að koma fram 

 fái að vinna með mismunandi efnivið 

 fái að njóta þess að skapa 

 sýni foreldrum afrakstur vinnu sinnar.  

 

Lýsing: 

Nemendur vinna að veggspjaldi af umhverfi fjörunnar. Kennari ræðir við nemendur um 

fjöruna og þeir hugstorma um það sem þeir vita um hana. Nemendur ákveða hvernig 

fjöru þeir vilja gera og leita sér upplýsinga um hvað þar er að finna af gróðri og 

lífverum. Nemendur leita sér upplýsinga í fræðibókum og á veraldarvefnum. Gagnlegar 

fræðibækur gætu verið Veröldin í vatninu eftir Helga Hallgrímsson, Þörungalykill eftir 

Guðmund P. Ólafsson og Lífríkið í sjó eftir Sólrúnu Harðardóttur. Einnig eru 

veggspjaldið Fjaran eftir Jón Baldur Hlíðberg og vefurinn Fjaran og hafið eftir Karl 

Gunnarsson og Þóri Haraldsson mjög gagnleg. Nemendur vinna með alls kyns liti og 

málningu og hægt væri að nýta margskonar efnivið eins og bómull, ull og afgangs 

efnisbúta. Nemendur búa til mynd af umhverfi fjörunnar með þeim efnivið sem í boði 

er, búa til lífverur og gróður á karton og nota ýmsan efnivið til að skreyta það, klippa út 

og láta á veggspjaldið. Nemendur halda fjöruhátíð fyrir foreldra og forráðamenn þar 

sem þeir kynna afrakstur sinn.  

Námsgögn: Ritföng, stórt veggspjald, alls kyns pappír, skæri, límstifti, efnisbútar 

og garn, málning og önnur litaáhöld, fræðibækur og tölva. 
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Vettvangsferð í fjöruna 

Markmið: Að nemendur  

 læri að ganga um í fjörunni og hvernig þurfi að bera sig þar að 

 læri að bera virðingu fyrir náttúrunni 

 fái tækifæri til að ræða stærðfræðiþrautir. 

 

Lýsing: 

Nemendur fara í vettvangsferð í nálæga fjöru. Kennari fer yfir öryggisatriði, æskilegan 

klæðnað og hvernig er best að leita að lífverum í fjörunni, til dæmis með því að velta 

steinum. Hann brýnir einnig fyrir nemendum hvað það er mikilvægt að velta steinunum 

til baka og ganga vel um fjöruna. Í fjörunni safna nemendur mismunandi gróðri og 

lífverum í fötur og hafa með sér háfa þannig að auðveldara sé að ná fjölbreyttum 

lífverum. Nemendur fara aftur með föturnar í skólann þar sem lífverurnar eru settar í 

bakka. Þær eru síðan skoðaðar, greindar og flokkaðar eftir tegundum. Ganglegar 

fræðibækur sem væri hægt að skoða samhliða greiningu á lífverum eru Veröldin í 

vatninu eftir Helga Hallgrímsson, Þörungalykill eftir Guðmund P. Ólafsson og Lífríkið í 

sjó eftir Sólrúnu Harðardóttur. Einnig gætu veggspjaldið Fjaran eftir Jón Baldur 

Hlíðberg og vefurinn Fjaran og hafið eftir Karl Gunnarsson og Þóri Haraldsson verið 

gagnleg. 

Námsgögn: Fatnaður og skóbúnaður við hæfi, fata, háfur, skófla, bakki undir 

lífverur, fræðibækur og tölva.  

 

Nemendur í 1. og 2. bekk 

Þegar nemendur koma aftur úr vettvangsferðinni og hafa greint þær lífverur sem þeir 

komu með eiga þeir að teikna þær lífverur sem þeir fundu og skrifa heitin á þeim eftir 

fræðibókum. Nemendur og kennari búa til í sameiningu stærðfræðidæmi út frá því sem 

fundið var í fjörunni. Þá er hægt að taka eina og eina fötu sem nemendur fundu og 

leggja saman fjölda lífvera sem í henni eru. Einnig væri hægt að reikna saman hve 

margir krabbar fundust samtals, hve margir þörungar fundust, hve margir krossfiskar 

fundust og svo framvegis. Hér væri upplagt að búa til súlurit með nemendum. 

Námsgögn: Ritföng, bók til að skrifa í, A4 blað, bók með rúðuneti og fræðibækur.  
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Nemendur í 3. og 4. bekk 

Þegar nemendur koma úr vettvangsferð skrifa þeir niður hvaða lífverur fundust. Kennari 

og nemendur ræða um það sem fannst í fjörunni. Nemendur velja sér tvær til fjórar 

lífverur af þeim og skrifa texta um þær. Nemendur nota fræðibækur sér til aðstoðar og 

efni af netinu eins og það sem nefnt var í lýsingu. Nemendur teikna einnig myndir af 

þeim lífverum sem þeir völdu sér og lita í réttum litum. Nemendur eiga einnig að búa til 

stærðfræðidæmi þar sem lífverurnar sem fundust í fjörunni eru viðfangsefnið. Hér ræðir 

kennari um tegundir sem fundust og hve margar lífverur voru af hverri tegund. 

Nemendur skrá hjá sér nokkrar stærðfræðiþrautir og sessunautur reiknar út úr þeim. 

Nemendur reyna að búa til samlagningar-, frádráttar- og margföldunardæmi.  

Námsgögn: Ritföng, bók til að skrifa í, fræðibækur, tölva og bók með rúðuneti. 
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Tilfinningar 

Tilfinninga þemað gefur nemendum kost á að ræða hinar ýmsu tilfinningar sem þeir fást 

við og huga að líðan sinni og annarra. Tilfinningar eru álitamál sem ekki er rætt 

nægilega vel innan skólanna og því tilvalið að hafa sem eitt þema. Kveikjan á 

viðfangsefninu er blaðsíða 8 þar sem Gummi talar um Rebba sem besta vin sinn og 

valhoppar af gleði, blaðsíða 12 þar sem Gummi horfir með aðdáun á afa og blaðsíður 

27–28 þar sem Gummi talar um afa sinn sem hetjuna sína. Þessar blaðsíður er upplagt 

að rifja upp með nemendum og setja fram lykilspurningar.  

 

Lykilspurningar í umræðu: Hvað er hetja? Hver er þín fyrirmynd? Hvað er góð 

fyrirmynd? Hvað er að vera vinur? Hvað gera vinir? Hvenær verðið þið spennt? Hvað 

eru tilfinningar? Hvernig tilfinningar getur maður fengið? 

 

Verkefnin sem unnin eru út frá þemanu tilfinningar eru: Vinátta og Hetjan/fyrirmyndin 

mín. Vinátta er unnin út frá því að Gumma þykir Rebbi vera besti vinur sinn og 

verkefnið um fyrirmyndina er unnið út frá aðdáun Gumma á afa og því að hann er 

hetjan hans. Verkefnin tengjast námsgreinunum íslensku, lífsleikni og myndmennt. 

Með hverri verkefnalýsingu má finna markmið með verkefnunum og upplýsingar um 

námsgögn. 

 

 

Verkefni: 

Vinátta 

Hetjan/fyrirmyndin mín 
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Vinátta 

Markmið: Að nemendur 

 hugsi um hvað er að vera vinur og hvernig vináttu er háttað 

 hugsi um eigin tilfinningar og læri um samkennd 

 ræði um hvað það er að vera góður vinur og hvernig vinir eru hver við annan 

 að nemendur læri um mismunandi tilfinningar 

 fái tækifæri til að koma skoðunum sínum á framfæri 

 æfist í að byggja upp ljóð.  

 

Lýsing: 

Kennari stýrir hópumræðu þar sem nemendur ræða saman um hvað það er að vera 

góður vinur. Kennari reynir að fá alla nemendur til að taka þátt í umræðunni og koma 

skoðunum sínum á framfæri.  

 

Nemendur í 1. og 2. bekk  

Nemendur teikna mynd af sér og góðum vini/vinum sínum með blýanti á blað, fara 

síðan ofan í teikninguna með svörtum tússpenna og liti með vaxlitum. Hafa þarf í huga 

að þekja vel út í flötinn. Nemendur vinna í tvenndarvinnu og gera ljóð um vináttu og 

myndskreyta. 

Námsgögn: Ritföng, A4 blað, svartur tússpenni og vaxlitir. 

  

Nemendur í 3. og 4. bekk 

Nemendur búa til lýsingu á því sem að þeir telja einkenna góðan vin og semja ljóð út frá 

henni um vináttu. Nemendur hreinskrifa ljóðið á pappír og myndskreyta. Nemendur fara 

með svörtum tússpenna bæði ofan í texta og myndir og lita myndirnar með trélitum. 

Kennari hengir orðið vinátta á vegginn og nemendur skrifa niður á karton orð sem þau 

tengja við hana. Nemendur klippa orðin út og hengja í kringum orðið vinátta. 

Námsgögn: Ritföng, A4 blað, svartur tússpenni, karton og trélitir. 
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Hetjan/fyrirmyndin mín 

Markmið: Að nemendur  

 spreyti sig á að taka viðtal 

 búi til spurningar til að styðjast við og vinna úr viðtalinu 

 skilji hvað hugtakið fyrirmynd merkir 

 æfist í að koma fram.  

 

Lýsing: 

Nemendur taka viðtal við þá sem þeir álíta að sé þeirra fyrirmynd. Þetta gæti verið 

foreldri, systkini, afi, amma eða aðrir nákomnir nemandanum. Nemendur fara heim með 

spurningalista sem bekkurinn hefur gert í sameiningu í umræðutíma með kennara. 

Nemendur spyrja fyrirmyndina sína spurninga og skrá svörin og skrifa hver hún er og 

hvers vegna hún varð fyrir valinu. Spurningarnar gætu hljóðað svo: Hver er fyrirmyndin 

þín? Hvernig þekkir þú hana? Hvað gerir fyrirmyndin þín? Hvað er hún gömul? Hvað 

finnst henni skemmtilegt? Hvers vegna er hann/hún fyrirmyndin þín? 

Námsgögn: Ritföng og spurningalisti.  

 

Nemendur í 1. og 2. bekk  

Nemendur fara heim með útprentaðan spurningalista sem þeir sömdu í sameiningu með 

kennaranum og fá aðstoð foreldra við að skrá hjá sér svörin. Ef nemendur hafa tök á 

koma þeir með ljósmynd af hetjunni/fyrirmyndinni sinni í kennslustund. Nemendur 

teikna og lita mynd af hetjunni/fyrirmyndinni sinni og enda á því að segja bekknum í 

nokkrum orðum frá henni og sýna myndirnar.  

Námsgögn: Ritföng, spurningalisti, bók til að skrifa í, ljósmynd og A4 blað. 

 

Nemendur í 3. og 4. bekk  

Nemendur skrifa spurningarnar og svörin úr viðtalinu í stílabók. Nemendur búa til 

samfelldan texta út frá viðtalinu. Ef nemendur hafa tök á koma þeir með ljósmynd af 

hetjunni/fyrirmyndinni. Í kennslustund teikna þeir og lita mynd af hetjunni/fyrir-

myndinni sinni og enda á því að segja bekknum í nokkrum orðum frá henni og sýna 

myndirnar.  

Námsgögn: Ritföng, spurningalisti, bók til að skrifa í og ljósmynd.  
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Sjórinn 

Sjórinn snýr að samfélagi og náttúru og því er að mörgu að hyggja þegar fjallað er um 

hann. Þemað er út frá sjóferð afa og Gumma og öllu sem henni fylgdi. Kveikjan að 

vinnu með sjóinn er öll bókin þar sem sagan af Gumma og afa snýst um að fara á sjóinn 

og veiða fisk í búið. Það er því upplagt að ræða bókina í heild áður en farið er í 

viðfangsefnið og setja fram lykilspurningar.  

 

Lykilspurningar í umræðu: Hvaða lífverur lifa í sjónum? Hvaða fiska veiða Gummi 

og afi í sögunni? Hafið þið smakkað þá? Hvaða fiska borðið þið? Hvað er rúmsjór? 

Hvað vitið þið um Sjómannadaginn? Hvers vegna ætli Sjómannadagurinn sé haldinn 

hátíðlegur? Hvernig veiðum við fisk? Hafið þið siglt á árabát? Hafið þið prófað að róa? 

Hvaða gerðir af bátum eru til? Hvaða veiðarfæri eru notuð á sjónum? 

 

Verkefnin sem unnin eru út frá þemanu sjórinn eru: Fisktegundir, Fiskur saumaður, 

Sjómannalög/ljóð, Vettvangsferðir og sjórinn, Bátar og Sjómennska. Fisktegundir 

tengjast því að Gummi og afi veiða bæði rauðmaga og grásleppu. Einnig tengist það að 

sauma fisk og fara í vettvangsferðir í fiskbúð eða fiskvinnslu aflanum hjá afa og 

Gumma. Sjómannalög/ljóð má tengja við sjóinn og söngvana sem sjómenn hafa sungið 

í gegnum tíðina. Báta, sjómennsku og vettvangsferð á sjóminjasafn má tengja við bátinn 

hans afa og að þeir hafi farið á veiðar í árabát. Verkefnin eru fjölbreytt og tengjast 

námsgreinunum heimilisfræði, íslensku, lífsleikni, myndmennt, náttúrufræði, 

samfélagsfræði, stærðfræði, textílmennt, tónmennt og upplýsinga- og tæknimennt. 

Með hverri verkefnalýsingu má finna markmið með verkefnunum og upplýsingar um 

námsgögn. 

 

 

Verkefni: 

Fisktegundir 

Fiskur saumaður 

Sjómannalög/ljóð 

Vettvangsferðir og sjórinn 

Bátar 

Sjómennska 
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Fisktegundir 

Markmið: Að nemendur  

 læri um mismunandi fisktegundir og lifnaðarhætti þeirra 

 æfist í að koma fram fyrir framan hóp.  

 

Lýsing: 

Nemendum er skipt í hópa og hver hópur skoðar bækur um fiska og efni á veraldar-

vefnum. Vefur Náttúrustofnunar Íslands, Vísindavefurinn og vefur Hafrannsóknar-

stofnunar gætu verið gagnlegir. Einnig má nefna bókina Lífríki sjávar: Fiskar, bygging 

og gerð eftir Gunnar Jónsson. Hópurinn velur sér eina fisktegund sem þeim líst einkum 

á og skoðar vel. Hópurinn teiknar mynd af fiskinum í réttum hlutföllum og klippir hann 

út. 

Námsgögn: Ritföng, fræðibækur, tölva, A2 karton og skæri.   

 

Nemendur í 1. og 2. bekk  

Nemendur skrifa á blað nokkur orð upp úr sögunni sem tengjast fiskum og klippa 

textann út í ský. Textinn í skýjunum og fiskarnir sem voru búnir til eru hengdir upp á 

vegg. Ef kennarinn hefur möguleika á gæti verið gaman að hengja fiskana í fisknet á 

stóran vegg. Hver hópur kemur upp og segir frá fisktegundinni sem þeir voru með. 

Námsgögn: Ritföng, A4 blað, skæri og fisknet. 

 

Nemendur í 3. og 4. bekk 

Nemendur skrifa upplýsandi texta á blað um fisktegundina sem þeir völdu, klippa út og 

líma á karton. Hér gæti komið fram hvar fiskurinn lifir og hvernig og á hverju hann 

nærist. Fiskarnir og textarnir eru hengdir upp á vegg en einnig gæti verið gaman að 

hengja fiskana í fisknet ef kennari verður sér úti um slíkt. Hver hópur kemur upp og 

segir frá sinni fisktegund. 

Námsgögn: Ritföng, A4 blað, karton, skæri og fisknet. 
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Fiskur saumaður 

Markmið: Að nemendur  

 æfist í að sauma í höndum. 

 

Lýsing: 

Nemendur sauma fisk. Kennari hefur til efni sem ekki raknar mikið upp og perlugarn til 

að sauma. 

 

Skref 1: Nemendur teikna mynd af fisk á blað og klippa út.  

Skref 2: Nemendur velja sér lit á efni. 

Skref 3: Nemendur teikna eftir fiskinum á efnið sem þau völdu með fatakrít. Efnið er 

haft tvöfalt.  

Skref 4: Fiskurinn er klipptur út.  

Skref 5: Fiskurinn er saumaður saman með þræði spori fyrir utan smá rifu. 

Skref 6: Fiskurinn er fylltur upp með bómull í rifuna sem síðan er saumuð saman. 

Skref 7: Fiskur tilbúinn.  

 

Hægt er að klippa út og líma efnisbúta fyrir augu og munn. Einnig er hægt að nota tölur 

eða perlur fyrir augu eða jafnvel nota tilbúin plastaugu. 

Námsgögn: Ritföng, efni, tússpenni, fatakrít, skæri, nál, perlugarn, tala, perlur, 

lím og tilbúin plastaugu. 
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Sjómannalög/ljóð 

Markmið: Að nemendur  

 fái tilfinningu fyrir ljóðagerð 

 kynnist sjómannalögum 

 læri um sjómennsku 

 venjist því að syngja í hóp. 

 

Lýsing: 

Nemendur hlusta á sjómannalög í tónmennt og í bekkjartíma semja þeir ljóð sem fjalla 

um sjóinn, sjósókn, fiska og sjómenn. 

Námsgögn: Sjómannalög. 

 

Nemendur í 1. og 2. bekk 

Í framhaldi af tónmenntatíma þar sem hlustað var á sjómannalög og vísur, semja 

nemendur saman ljóð um sjómannslífið. Kennarinn aðstoðar nemendur og skrifar 

hugmyndir jafn óðum á töflu. Nemendur setja hugmyndirnar saman í ljóð. Þeir skrifa 

ljóðið sem þeir ortu á blað og myndskreyta. Myndin og textinn eru klippt út, límd á 

litríkt karton og hengd upp á vegg. 

Námsgögn: Ritföng, A4 blað og A4 litað karton, skæri og límstifti.  

 

Nemendur í 3. og 4. bekk 

Í framhaldi af tónmenntatíma þar sem hlustað var á sjómannalög og vísur vinna 

nemendur að ljóðagerð. Hver nemandi semur sitt eigið ljóð um sjómennsku og 

myndskreytir eftir innihaldi ljóðsins. Hver nemandi les upp sitt ljóð fyrir bekkinn. Að 

lokum klippa þeir út myndina og textann, líma á litríkt karton og hengja upp á vegg.  

Námsgöng: Ritföng, A4 blað, A4 litað karton, lím og skæri. 
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Vettvangsferðir og sjórinn 

Markmið: Að nemendur  

 kynnist starfi fólks í fiskbúðum 

 kynnist fjölbreyttum fisktegundum 

 kynnist mælieiningum í eldamennsku 

 kynnist fiskvinnslu og starfi þeirra sem vinna við hana 

 kynnist því hvernig fiskur er undirbúinn til útflutnings. 

 

Lýsing á vettvangsferð í fiskbúð: 

Nemendur fara í vettvangsferð í fiskbúð og fá að sjá þær fjölbreyttu fisktegundir sem 

eru í boði. Þeir kynnast starfi fólks sem vinnur í fiskbúð og því hvernig hægt er að 

matreiða fisk á ýmsa vegu. Í framhaldi væri hægt að elda fisk í skólanum þar sem 

nemendur fara eftir uppskrift. Nemendur þurfa þá að nota mismunandi mælieiningar við 

matreiðsluna og skipta með sér verkum.  

Námsgögn: Mæliháhöld og matarafurðir sem henta valinni uppskrift. 

 

Lýsing á vettvangsferð í fiskvinnslu: 

Nemendur fara í vettvangsferð í fiskvinnslu og fá að fylgjast með og læra um hvernig 

fiskurinn er unninn og hafður tilbúinn til útflutnings eða til nýtingar hér á landi. 

Námsgögn: Enginn. 

 

Lýsing á vettvangsferð á sjóminjasafn: 

Nemendur fara í vettvangsferð á Víkin sjóminjasafn. Safnið býður upp á skemmtilegar 

og fræðandi sýningar þar sem meðal annars er skoðuð breytingin sem hefur orðið frá 

árabátum til togara og þróun Reykjavíkurhafnar. Einnig er hægt að fara um borð í 

varðskipið Óðinn og árabátinn Sæfara og á þeim bát geta nemendur klætt sig að hætti 

sjómanna áður fyrr og reynt á krafta sína við fiskveiðar. Gagnlegt er að skoða 

heimasíðuna Víkin sjóminjasafn áður en haldið er í heimsókn á safnið.  

Námsgögn: Enginn. 
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Bátar 

Markmið: Að nemendur  

 kynni sér hvernig bátar geta verið mismunandi og átti sig á muninum 

 læri um mismunandi gerðir veiðarfæra  

 æfist í að útbúa upplýsingatexta 

 kynni sér efni með leit á veraldarvefnum.  

 

Lýsing: 

Nemendur kynna sér mismunandi tegundir báta og veiðarfæra og kynnast því hve 

fjölbreytt þau geta verið.   

 

Nemendur í 1. og 2. bekk 

Kennari segir nemendum frá því að það séu til mismunandi gerðir báta og að alls 

kyns veiðarfæri séu notuð til veiða. Kennarinn spyr nemendur um hvað þeir vita um 

sjómennsku og báta og skráir hugmyndir þeirra á töflu. Nemendur fá A3 blað og eiga 

að teikna mismunandi tegundir báta á blaðið. Þeir teikna með blýanti og fara ofan í 

með svörtum tússpenna. Nemendur lita bátana með klessulitum og mála yfir allt 

blaðið með bláu bleki til að mynda sjóinn í kring. Áferðin á myndinni verður falleg 

þar sem klessulitirnir hrinda blekinu frá sér.  

Námsgögn: Ritföng, A3 karton, svartur tússpenni, klessulitir og blátt blek. 

 

Nemendur í 3. og 4. bekk 

Nemendur kynna sér hvernig bátar voru notaðir á Íslandi fyrir 100 árum og hvernig 

skip og bátar eru notaðir í dag. Nemendum er skipt upp í sérfræðingahópa sem kynna 

sér togara, línuveiðibáta og netabáta, hvernig og hvert þeir róa, hve lengi þeir eru úti, 

hvað þeir veiða, veiðifærin sem þeir nota og fleira. Hver hópur útbýr veggspjald og 

kynningartexta. Nemendur leita að efni í bókum og á veraldarvefnum. Hver hópur 

kynnir að lokum sitt sérfræðisvið, segir frá bátnum sem hann tók fyrir og hvernig 

veiðar eru stundaðar á honum. 

Námsgögn: Ritföng, A2 karton, fræðibækur og tölva. 
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Sjómennska 

Markmið: Að nemendur  

 viti hvers vegna Sjómannadagurinn er haldinn hátíðlegur 

 kynnist starfi sjómanna 

 æfist í samlagningu 

 æfist í að semja stærðfræðiþrautir 

 ræði um stærðfræði 

 noti hjálpargögn í stærðfræði. 

 

Lýsing: 

Nemendur læra um Sjómannadaginn og fá heimsókn frá sjómanni í skólastofuna sem 

segir þeim frá starfi sínu. Ef möguleiki er á væri hægt að fá fleiri sjómenn sem hafa 

verið á ólíkum bátum og þar af leiðandi með mismunandi reynslu.  

 

Nemendur í 1. og 2. bekk 

Nemendur vinna verkefni í framhaldi af heimsókn sjómannsins/sjómannanna. 

Kennari ræðir við nemendur um mismunandi gerðir báta eins og togara, árabát, 

línubát og björgunarbát. Einnig ræðir hann við þá um hvað er að finna niðri á höfn 

eins og kaðal, bryggju, belg og kör. Nemendur teikna bryggju, mismunandi báta og 

annað sem sjá má niðri á höfn. Kennarinn ræðir við nemendur um teikningarnar 

þeirra.  

Námsgögn: Ritföng og A3 blað. 

 

Nemendur reikna stærðfræðiþrautir sem tengjast sjómennsku og afla. Nemendur fá 

ýmis hjálpargögn eins og einingakubba og talnagrind til aðstoðar við að leysa dæmin.  

Dæmi: Um borð í loðnuveiðibátnum Hákoni eru 7 hásetar, 1 kokkur, 2 stýrimenn, 1 

skipstjóri og 2 vélstjórar. Hvað eru margir einstaklingar um borð í Hákoni?  

Dæmi: Í Sæbjörgu var mikil veiði einn daginn, það veiddust 3 tonn af ýsu, 10 tonn af 

þorski og 1 tonn af karfa. Hve mörg tonn var aflinn um borð í Sæbjörgu þann 

daginn? 

Námsgögn: Ritföng, hjálpargögn í stærðfræði og bók með rúðuneti. 
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Nemendur í 3. og 4. bekk 

Nemendur vinna verkefni í tengslum við heimsókn sjómannsins/sjómannanna. 

Kennarinn rifjar upp með nemendum hvað þeir lærðu, spyr þá út í einstaka orð og 

heiti og saman velta þeir orðunum fyrir sér. Nemendur setja sig í spor sjómanns, 

skrifa stíl og segja frá því sem hann gerir um borð. Fram þarf að koma hvernig bát 

hann er á, hvað hann gerir um borð, hvers konar fiskur er veiddur og hvernig hann er 

veiddur og sagt frá aflanum um borð. Einnig gætu nemendur sagt frá því sem gert er 

við aflann í landi. 

Námsgögn: Ritföng og bók til að skrifa í. 

 

Nemendur búa til nokkrar stærðfræðiþrautir um sjómennsku. Hér gæti afli verið 

miðpunkturinn. Nemendur búa til stærðfræðidæmin í tvenndarvinnu. Þeir eiga að búa 

til bæði samlagningar og frádráttardæmi auk þess að reyna að búa til margföldunar-

dæmi. Nemendur skiptast á stærðfræðiþrautum og reyna við þrautir bekkjafélaganna.  

Námsgögn: Ritföng og bók með rúðuneti. 
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Skrímsli 

Skrímsli er valið til þess að nemendur fái að læra um þjóðsagnaverur á Íslandi og fá 

að nýta sköpunargáfu sína. Þemað varð til í tengslum við frásögn afa um að hann hafi 

barist við sæskrímsli þegar hann var ungur á sjónum og Gummi veltir sannindum 

sögunnar fyrir sér. Kveikjan að verkefnavinnu með skrímsli eru blaðsíður 20–28. Í 

þessum hluta sögunnar lýsir afi sæskrímslinu fyrir Gumma og hvernig hann hafi 

barist af krafti við það. Þessar blaðsíður er gott að rifja upp með nemendum áður en 

haldið er í verkefnavinnuna og settar fram lykilspurningar.  

 

Lykilspurningar í umræðu: Hvað vita nemendur um íslenskar þjóðsögur? Hvað 

vita nemendur um þjóðsagnaverur á Íslandi? Eru skrímsli til í alvöru? Hvernig eru 

skrímsli? Trúi þið á skrímsli? Ætli afi sé að segja Gumma satt? 

 

Verkefnin sem unnin eru út frá þemanu skrímsli eru: Skrímslateikning, 

Skrímslalýsing og Íslenskar þjóðsagnaverur. Verkefnin um skrímslin eru unnin út frá 

því þegar afi lýsir sæskrímslinu fyrir Gumma. Verkefnið þar sem unnið er með 

íslenskar þjóðsagnaverur má einnig bendla við það en þó er farið að nokkru leiti út 

fyrir efni bókarinnar. Verkefnin tengjast námsgreinunum íslensku, leiklist, lífsleikni, 

myndmennt, samfélagsfræði og upplýsinga- og tæknimennt. Með hverri 

verkefnalýsingu má finna markmið með verkefnunum og upplýsingar um námsgögn. 

 

Verkefni: 

Skrímslateikning 

Skrímslalýsing 

Íslenskar þjóðsagnaverur 
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Skrímslateikning 

Markmið: Að nemendur  

 geti hlustað á lýsingu og ímyndað sér veru og teiknað eftir lýsingunni 

 kynnist klessulitum og hvernig hægt er að dreifa úr þeim 

 kynnist því hvernig klessulitir hrinda frá sér matarlit.  

  

Lýsing: 

Nemendur teikna mynd eftir lýsingu afa á sæskrímsli sem er á blaðsíðu 22 í bókinni. 

Þeir teikna skrímslið eftir lýsingunni með blýanti og fara ofan í línurnar með svörtum 

tússpenna. Skrímslið er litað með klessulitum og bakgrunnur málaður á eftir með 

matarlit. Sýna þarf nemendum hvernig hægt er að nota klessulitina, hvernig hægt er 

dreifa úr þeim með fingrunum og jafnvel svampi. Þegar málað er með matarlitunum 

yfir myndina þá haldast klessulitirnir á sínum stað því þeir hrinda frá sér 

matarlitnum. Þessi aðferð kemur skemmtilega út og það er einstaklega fallegt að sjá 

myndir þar sem ekkert sést í hvíta blaðið. 

Námsgögn: Ritföng, A3 blað, tússpenni, klessulitir, matarlitir, pensill, svampur 

og svunta.  
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Skrímslalýsing 

Markmið: Að nemendur  

 semji eigin lýsingu á skrímsli sem hægt er að teikna eftir  

 æfist í að segja frá 

 æfist í að teikna eftir lýsingu. 

 

Lýsing: 

Nemendur semja lýsingu á skrímsli sem bekkjarfélagi teiknar eftir. Í lýsingunni þarf 

að koma fram lögun, útlit og litbrigði skrímslisins, hæfileikar og einkenni þess, hvar 

það býr og á hverju það lifir. 

 

Nemendur í 1. og 2. bekk  

Nemendur hugsa sér sína eigin lýsingu á skrímsli og skrifa minnisorð á blað. Þeir 

segja sessunaut sínum munnlega frá skrímslinu sem teiknar það eftir lýsingunni á 

blað og litar með trélitum. Minnisorðin eru til aðstoðar. 

Námsgögn: Ritföng, A4 blað og trélitir.  

 

Nemendur í 3. og 4. bekk  

Nemendur skrifa nákvæma lýsingu af skrímsli á blað. Þar á eftir lesa þeir lýsinguna 

fyrir bekkjarfélaga sem teiknar skrímslið. Nemandinn fær að lokum að lesa lýsinguna 

sjálfur til að klára að teikna skrímslið og lita með trélitum.  

Námsgögn: Ritföng, A4 blað og trélitir. 
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Íslenskar þjóðsagnaverur 

Markmið: Að nemendur  

 kynnist þjóðsögum og þjóðsagnaverum á Íslandi 

 æfist í að koma fram 

 þjálfist í að kynna verk sín. 

 

Lýsing: 

Nemendur læra um íslenskar þjóðsögur og þjóðsagnaverur. Nemendahópnum er 

skipt niður í hópa og útbýr hver hópur veggspjald um eina íslenska þjóðsagnaveru og 

semur leikþátt. Þeir nota ýmsan efnivið, geta klippt út pappír og límt á veggspjaldið. 

Dæmi um þjóðsögur sem hægt væri að nota eru Lagarfljótsormurinn, Urðarboli, 

Selshamurinn og Þá hló Marbendill. Nemendur finna þjóðsögur á bókasafni og geta 

nýtt sér veraldarvefinn.  

 

Nemendur í 1. og 2. bekk  

Nemendur vinna í litlum hópum, kynna sér eina þjóðsögu og búa til myndasögu um 

hana á veggspjald. Hver hópur kynnir sína myndasögu fyrir bekkjarfélögum. Þeir 

geta líka sett upp leikþátt um eina þjóðsögu eða búið til sína eigin sögu og sett hana 

upp sem leikþátt. Hver nemandi fengi sitt hlutverk þannig að allir tækju þátt í 

leikþættinum. Hægt væri að halda bekkjarkvöld þar sem foreldrum er boðið að koma 

og sjá afrakstur nemenda í máli og myndum. 

Námsgögn: Ritföng, A2 blað, skæri, límstifti, íslenskar þjóðsögur, búningar og 

tölva.  

 

Nemendur í 3. og 4. bekk 

Nemendur kynna sér þjóðsögu og búa til veggspjald þar sem bæði er upplýsingatexti 

um þjóðsagnaveruna og myndir. Hver hópur kynnir sitt veggspjald og segir hinum í 

bekknum frá. Nemendur geta sett upp leikþátt um eina þjóðsögu eða búið til sína 

eigin sögu og sett upp í leikþátt. Hver nemandi fengi sitt hlutverk þannig að allir 

tækju þátt í leikþættinum. Hægt væri að halda bekkjarkvöld þar sem foreldrum er 

boðið að koma og sjá afrakstur vinnu nemenda. 

Námsgögn: Ritföng, A2 blað, skæri, lím, íslenskar þjóðsögur, búningar og tölva. 
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Hugmyndir um námsmat 

Mikil áhersla hefur verið lögð á fjölbreytt námsmat á undanförnum árum. Viðfangs-

efni sem kennari velur fyrir nemendur á að miðast við að þeir geti beitt þekkingu, 

skilningi, innsæi, hugmyndaflugi og leikni. Það skiptir máli að námið sé sniðið að 

fjölbreyttum nemendahóp og að námsmat sé liður í því að leiðbeina nemendum (Erna 

Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 16). Námsmat er mikilvægt bæði fyrir kennara og 

nemendur. Það ætti að vera vel skipulagt og stuðla að umbótum í kennslu. Til þess að 

mat sé áreiðanlegt þarf það að hafa skýr markmið, sjá til þess að það sé réttmætt, 

sanngjarnt og faglegt (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 22).  

Viðhorfskannanir eru ætlaðar til að athuga hvernig nemendum líður gagnvart 

viðfangsefnum, námsefni, námsgreinum og skipulagi (Ingvar Sigurgeirsson, 2011, 

bls. 90). Sjálfsmat er ætlað til þess að nemendur meti nám sitt sjálfir og skilji betur 

hvað þarf til að ná bættum árangri (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 53). Með 

sjálfsmati er lögð áhersla á ábyrgð nemenda og virka þátttöku (Ingvar Sigurgeirsson, 

2011, bls. 91). Frammistöðumat leggur áherslu á að meta fjölbreytt viðfangsefni þar 

sem stuðst er við viðmið. Matið tekur til námsferlis og afraksturs og er markmiðið að 

kanna hæfni nemenda við að beita þekkingu og leikni (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 

2011, bls. 87). Þessar gerðir af námsmati voru valdar til að koma til móts við ólíkar 

þarfir nemenda og meta ólíka þætti í námi. 

Hér fyrir neðan er að finna nokkrar gerðir af námsmati sem henta við mat á 

verkefnunum hér að ofan. Þau sýna fjölbreyttar aðferðir sem kennarar geta notað til 

að meta nemendur og fyrir nemendur að meta námsframvindu sína. Námsmatið snýr 

að því að nemendur meti vinnu sína og virkni, hvernig þeir skildu námsefnið, hvernig 

þeim fannst verkefnin, hver voru markmið þeirra og hvernig þeim gekk að ná þeim. 

Námsmatið snýr einnig að því að kennari meti nemendur, frammistöðu þeirra og 

virkni, áhuga og afrakstur með fjölbreyttum aðferðum. Öll verkefnin eru hugsuð 

þannig að hægt sé að meta nemendur út frá mismunandi eiginleikum. 
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Sjálfsmat í lok annar 

Nafn:________________________________________ 

Bekkur:____________________ 

 

Merktu við það sem þér finnst eiga best við frammistöðu þína. 

1. Alltaf         2. Oftast        3. Stundum        4. Aldrei 

 

 

Mér finnst léttast að læra:___________________________________________ 

Mér finnst erfiðast að læra:__________________________________________ 

Markmið mitt er að:_______________________________________________ 

Til að ná markmiðinu ætla ég að:_____________________________________ 

 

(Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 179). 

 

 1 2 3 4 

Ég skil flest af námsefninu.     

Ég reyni oftast að gera mitt besta í skólanum.     

Ég veit hvern ég á að biðja um aðstoð ef ég þarfnast 

einhvers. 

    

Yfirleitt finnst mér verkefnin í skólanum áhugaverð.     

Það sem ég læri í skólanum á eftir að hjálpa mér 

seinna. 

    

Flest sem ég læri í skólanum er gagnlegt.     

Kennarinn minn hvetur mig til að gera mitt besta.     

Ég get valið hvernig ég læri.     

Ég legg mig fram við að fá góða einkunn.     

Ég á skilið þá einkunn sem ég fæ í flestum 

námsgreinum. 

    

Krakkarnir í mínum bekk eru vinalegir og ég fæ gott 

næði til að læra. 

    

Krakkarnir í mínum bekk eru góðir hver við annan.     

Krakkarnir í mínum bekk hjálpa hver öðrum.     
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Sjálfsmat 

Vinnubrögð og hegðun 

Nafn:________________________________________    

Bekkur:____________________ 

 

Veldu eitt atriði sem á við þig:        

 Oftast 

 

 

Stundum 

   

  

Sjaldan 

 

Áhugi og 

frumkvæði 

Ég hef mikinn 

áhuga og sýni 

frumkvæði. 

Ég var nokkuð 

áhugasöm/samur 

og sýndi stundum 

frumkvæði. 

Ég var frekar 

áhugalaus og lagði 

mig lítið fram. 

Kurteisi og 

tillitsemi 

Ég sýndi alltaf 

kurteisi og 

tillitsemi. 

Ég var nokkuð 

kurteis og 

tillitsöm/samur. 

Ég var oft ókurteis 

og tillitslaus. 

Fyrirmæli og 

vinnulag 

Ég fylgdi 

fyrirmælum og 

vann verkefnin mín 

vel. 

Ég fylgdi oftast 

fyrirmælum og 

vann verkefnin mín 

nokkuð vel. 

Ég átti erfitt með 

að fylgja 

fyrirmælum og 

hefði getað unnið 

verkefnin mín 

betur. 

Umgengni og 

frágangur 

Ég gekk alltaf vel 

um og sýndi góðan 

frágang. 

Ég gekk sæmilega 

um og sýndi 

nokkuð góðan 

frágang. 

Ég hefði getað 

gengið betur um og 

sýnt betri frágang. 

Samvinna Ég vann vel með 

öðrum. 

Ég vann fremur vel 

með öðrum. 

Ég vann ekki nógu 

vel með öðrum. 

Markmið mitt er að geta:____________________________________________ 

Ég vil vinna að þessu markmiði vegna þess að:__________________________ 

Ég ætla að ná markmiðinu fyrir:______________________________________ 

(Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 175). 
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Mat kennara 

Umræður í hópastarfi 

Nöfn:________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

 1 2 3 4 

Allir í hópnum gera sér grein fyrir viðfangsefninu.     

Allir í hópnum koma með hugmyndir og 

upplýsingar. 

    

Hópfélagar hlusta hver á annan.     

Hver og einn tekur virkan þátt í umræðunni.     

Hópurinn hvetur og virðir skoðanir annarra.     

Hópurinn heldur sig við viðfangsefnið.     

Hópfélagar tala nógu hátt og skýrt þannig að allir í 

hópnum heyri. 

    

Allir taka virkan þátt og hafa skilning á 

viðfangsefninu. 

    

Samræðurnar eru í samræmi við fyrirmælin.     

Hópfélagar hafa gott vald á umræðunni.     

 

(Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 185). 
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Mat kennara 

Veggspjald 

Nafn:________________________________________ 

Bekkur:____________________ 

 

 Settu 

marki náð 

Komin 

áleiðis að 

markinu 

Komin 

nokkuð 

áleiðis að 

markinu 

Náði ekki 

markinu 

Allir efnisþættir og 

upplýsingar koma fram 

á veggspjaldinu. 

    

Veggspjaldið er vel 

unnið, snyrtilegt og 

litríkt. 

    

Upplýsingar á 

veggspjaldinu eru vel 

skipulagðar. 

    

Það eru góðar 

upplýsingar á 

veggspjaldinu. 

    

Mynd(ir) á 

veggspjaldinu er(u) 

góð(ar) og á/eiga vel 

við viðfangsefnið. 

    

Nemandi fór að 

fyrirmælum við gerð 

veggspjaldsins. 

    

Kynning á 

viðfangsefninu var 

góð. 

    

 

(Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 188). 
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Mat kennara 

Ljóð 

Nafn:________________________________________ 

Bekkur:____________________ 

 

(Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 195). 

 

 

 

 

 

 

 5 

Fullnægjandi 

4 

 

3 

Þokkalegt 

2 1 

Ófullnægjandi 

Kynning 

og 

upplestur 

Nemandi 

kynnti ljóðið 

mjög vel og 

var upplestur 

mjög góður. 

Nemandi 

kynnti 

ljóðið vel 

og var 

upplestur 

góður. 

Kynning á 

ljóðinu og 

upplestur 

var nokkuð 

góður. 

Kynning á 

ljóðinu og 

upplestur 

var 

sæmilegur. 

Kynning á 

ljóðinu og 

upplestur var 

ábótavant. 

Frumleiki 

og sköpun 

Ljóðið er 

mjög lýsandi, 

áhrifaríkt og 

skapandi. 

Ljóðið er 

nokkuð 

lýsandi og 

skapandi. 

Ljóðið er 

þokkalega 

lýsandi. 

Ljóðið er 

þokkalegt 

en hefði 

mátt vinna 

það betur. 

Ljóðið þarf að 

bæta og 

nemandinn 

þarfnast frekari 

þjálfunar. 

Innihald Innihald 

ljóðsins er í 

góðu 

samræmi við 

fyrirmæli. 

Jafnvel hægt 

að syngja eða 

rappa ljóðið. 

Innihald 

ljóðsins er 

í samræmi 

við 

fyrirmæli. 

Innihald 

ljóðsins er 

að nokkru 

leyti í 

samræmi 

við fyrir-

mæli. 

Innihald 

ljóðsins er 

ekki alveg 

í samræmi 

við fyrir-

mæli. 

Höfundur 

ljóðsins fór 

ekki að 

fyrirmælum. 
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Mat kennara/nemanda 

Frjáls sögugerð 

Nafn:________________________________________ 

Bekkur:____________________ 

 

Áður en þú byrjar sögugerðina skaltu skoða vel hvað skiptir mestur máli að komi 

fram í sögunni þinni. Þú getur fengið 16 stig ef þér tekst vel upp. 

 

   (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 203). 

 1 stig 2 stig 3 stig 4 stig 

Persónulýsing

ar 

Útliti og 

persónueinkennu

m ekki lýst nógu 

vel. 

Útliti og 

persónleinkennu

m lýst nokkuð 

vel. 

Útliti og 

persónueinkennu

m lýst vel. 

Útliti og 

persónueinkennu

m lýst mjög vel. 

Umhverfi Umhverfi 

sögunnar kemur 

ekki nógu skýrt 

fram. 

Umhverfi 

sögunnar kemur 

nokkuð skýrt 

fram. 

Umhverfi 

sögunnar kemur 

skýrt fram. 

Umhverfi 

sögunnar kemur 

mjög skýrt fram. 

Tími Í sögunni kemur 

ekki nógu vel 

fram hvenær hún 

gerist og á hvaða 

tímabili. 

Í sögunni kemur 

að nokkru leyti 

fram hvenær hún 

gerist og á hvaða 

tímabili. 

Í sögunni kemur 

fram hvenær hún 

gerist og á hvaða 

tímabili. 

Í sögunni kemur 

skýrt fram 

hvenær hún 

gerist og á hvaða 

tímabili. 

Tilfinningar 

(líðan) 

Í sögunni kemur 

ekki nógu skýrt 

fram hvernig 

sögupersónum 

líður. 

Í sögunni kemur 

að nokkru fram 

hvernig 

sögupersónum 

líður. 

Í sögunni kemur 

fram hvernig 

sögupersónum 

líður. 

Í sögunni kemur 

skýrt fram 

hvernig 

sögupersónum 

líður. 
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Viðhorfskönnun í stærðfræði 

 

Nafn:________________________________________ 

Bekkur:____________________ 

 

 

 (Ingvar Sigurgeirsson, 2011, bls. 90). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Það sem við gerum Skemmtilegt 

 

Í lagi 

 

Leiðinlegt 

 

Búðarleikur    

Samlagning    

Frádráttur    

Margföldun    

Deiling    

Sitt af hverju tagi    

Rúmfræði    

Orðadæmi    

Leikir og spil    

Klukkan    

Peningar    

Mælingar    
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Virkniathugun 

 

 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2011, bls. 89). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Nafn 

 

Tímasetning 

athugunar 

 

Sinnir 

verkefni 

 

Ekki við 

vinnu 

 

Annað/ 

athugasemdir 
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Matslisti til greiningar og mats á umræðum í skólastofu 

 

 

 Alltaf Oftast Sjaldan Nánast 

aldrei 

1. Skýrir mál sitt vel     

2. Heldur sig við efnið     

3. Hlustar á aðra     

4. Tekur virkan þátt     

5. Spyr góðra spurninga     

6. Styður aðra     

7. Styður mál sitt með rökum     

8. Leggur sig fram um að komast að 

niðurstöðu 

    

 

 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2011, bls. 89). 
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Lokaorð 

Markmið okkar með þessum kennsluhugmyndum var að búa til verkefni með 

samþættingu námsgreina að leiðarljósi og sem kennarar á yngsta stigi gætu nýtt í 

kennslu. Lengi hefur verið fjallað um samþættingu námsgreina og því ætti hugtakið 

að vera kennurum kunnugt. Með samþættingu námsgreina fær hver og einn nemandi 

tækifæri til að nálgast mörg mismunandi viðfangsefni út frá áhugasviði og getu og 

komið er til móts við fjölbreytileika nemendahópsins. Allir nemendur ættu að geta 

notið sín í skólanum og verið metnir út frá eiginleikum sínum, en ekki atgervi, þar 

sem jafnrétti ríkir og öllum líður vel. Kennsluhugmyndunum fylgir greinargerð um 

samþættingu námsgreina og nýtingu hennar í skólastarfi. 

 Eftir að hafa unnið þetta verkefni er okkur enn ljósara en áður að mikilvægt 

er að samþætta námsgreinar í skólastarfi og að það ætti að kynna vel fyrir kennurum í 

hverju hún felst. Kennarar þurfa að gera sér gein fyrir því hvernig hægt er að koma til 

móts við fjölbreyttan nemendahóp með því að nýta samþættingu námsgreina í skóla-

starfi. Nemendahópar nútímans eru með eindæmum fjölbreyttir og það er hlutverk 

skólayfirvalda og kennara að koma til móts við þennan breiða hóp með því að 

gleðjast yfir fjölbreytileikanum með námi og kennslu við hæfi hvers og eins.      
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Verkefnablað: Björgunarvesti fyrir 1. og 2. bekk 
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Verkefnablað: Björgunarvesti fyrir 3. og 4. bekk 
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Stærðfræðiform: Grunnlitir 
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Verkefnablað: Stígvélakast fyrir 1. - 4. bekk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mælingar 

Kast 1  

Kast 2  

Kast 3  

Kast 4  
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Verkefnablað: Að telja skópör fyrir 1. - 4. bekk 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

  

Mínar 

mælingar 

 

Mælingar 

félaga míns 

 

Samlagning 

 

Frádráttur 

 

Íþróttaskór 

    

 

Hælaskór 

    

 

Strigaskór 

    

 

Spariskór 
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Verkefnablað: Refur, tófa og yrðlingur fyrir 1. og 2. bekk 

 

Orðarugl: 

Y L J Ó S Á R L R E F U R N 

G R O T T D R X C N H Y P O 

T U Ð C L I G G U K S L U L 

T M E L R A K K I T Ó G G Z 

P U I U I Y T X Y S N K E P 

B Y L G J N H R E Y F I K G 

R Y D S T E G G U R J D S B 

O E P X Ó M R U P L O V H D 

Q J G V J S W H R N W R S W 

Z O W T U L G E P S Z L Z M 

L T O Ó B S Ó J L M L Æ Ð A 

K P T F P O Q S K O L L I E 

F J Q A D V G V I F C A E K 

B A S F M I E I Z D I L X Z 

Orð sem finna má í orðaruglinu: 

Refur, melrakki, steggur, skolli, tófa, læða, yrðlingur og hvolpur 
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Verkefnablað: Refur, tófa og yrðlingur fyrir 1. og 2. bekk 

 

Samtengingar: 

 

 

 

 

                            Skolli 

Refur                                                                 

 

                               Hvolpur 

Tófa                                                                 

 

                                Melrakki 

Yrðlingur                                                     

 

                              Steggur                                                    

    

 

                                                       Læða 
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Verkefnablað: Refur, tófa og yrðlingur fyrir 1. og 2. bekk 

 

 

Refur 

Tófa 

Yrðlingur 


