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Inngangur

Þetta rit inniheldur hugmyndabanka með hagnýtum verkefnum til að styðja við
nám og kennslu í hönnun og smíði. Verkefnin eru samin með það að markmiði að
gefa nemendum tækifæri til að bæta skólaumhverfi sitt með viðfangsefnum
sínum og gera það meira aðlaðandi fyrir nemandann.

Höfundur verkefnasafnsins telur að slíkt skólastarf geri nemandann ábyrgari og
virkari þátttakanda í skólastarfinu. Jafnframt gæti slík námsáhersla eflt
námsáhuga nemandans. Um leið og verk nemandans eru orðin sýnilegur hluti af
umhverfi skólans, gæti það aukið vellíðan hans þar sem hann tók þátt í að gera
skólann að betri stað fyrir alla.

Hönnun lausna og umræður um gildi þeirra fyrir umhverfið eru grundvallarþáttur í
þróun verkefnanna. Mikilvægt er að þjálfa nemendur í leit að lausnum með
gagnrýnu hugarfari og gefa þeim tækifæri til þess að bæta umhverfi sitt með
þeirri þekkingu og færni sem þau öðlast í hönnun og smíði.

Hægt er að aðlaga verkefnin að algengustu aldurshópum sem kennt er í smíði, 38 bekk og jafnvel fyrir eldri og yngri nemendur.
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Brauðbretti
Um verkefnið
Verkefnið er að hanna og
smíða brauðbretti.
Kennslustundin hefst á
vettvangsferð í
heimilisfræðistofuna þar
sem þarfir eru greindar og
lausnir ræddar. Verkefnið
er hentugt til að æfa
nemendur í að skissa
verkefni, að vinna eftir
skissu og til að æfa rétta

Efni og áhöld

líkamsstöðu við sögun.

Heflaðar tréfjalir eða krossviður.
Pappír, blýantar, sagir, sandpappír,

Möguleikar á samþættingu
við aðrar greinar
Stærðfræði (speglun)

heflar, þjalir, raspar, tuska,
Brauðbrettaolía eða ólífuolía.
	
  

Heimilisfræði

Vettvangsferð í
heimilisfræðistofuna

Umræður og
hönnun

Útsögun
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Pússun &
yfirborðsmeðferð

Brauðbretti
Kveikjur
Heimsækja heimilisfræðistofuna, skoða brauðbretti og ræða um notkun þeirra.
Sýna myndir af mismunandi brauðbrettum, t.d. af internetinu.

Umræðupunktar
•

Hvers vegna brauðbretti eru mismunandi (efniviður, lögun, stærð).

•

Hvaða bretti er best hannað.

•

Getum við hannað betri bretti fyrir ákveðin verk?

•

Að nota speglun í hönnunarferlinu.

•

Örugg yfirborðsmeðferð.

Fyrir kennarann
1. Útskýrðu tilgang verkefnisins.
2. Skissaðu upp nokkrar hugmyndir og veldu þá ákjósanlegustu með
nemendunum.
3. Brjóttu blað í tvennt og sýndu hvernig hægt er að klippa út sammiðja form.
4. Rissaðu eftir blaðinu á fjölina og sýndu útsögun með laufsög, tifsög eða
bandsög.
5. Sýndu nemendunum hvernig bora á göt og hefla.
6. Sýndu hvernig nemendur pússa með misfínum sandpappír.
7. Sýndu hvernig hægt er að skreyta brúnir brettisins með brennipenna og
merkja það nemandanum og/eða skólanum.
8. Sýndu hvernig brauðbrettið er olíuborið með matarolíu.
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Brauðbretti
Vinnublað

Aðferð

Um verkefnið

1. Skissaðu upp hugmynd þína.

Verkefnið snýst um að búa til

2. Klipptu út snið í sömu stærð og

skurðarbretti fyrir mat.

brettið sem þú ætlar að saga út.
3. Brjóttu blað í tvennt og teiknaðu speglun brettisins.
4. Klipptu eftir útlínunni með samanbrotið blaðið.
5. Rissaðu eftir blaðinu á fjölina.
6. Sagaðu eftir útlínunum.
7. Merktu á fjölina ef þú vilt bora.
8. Boraðu ef við á.
9. Raspaðu og þjalaðu endana og heflaðu hliðarnar.
10. Pússaðu með sandpappír nr. 80, 100 og 120.
11. Skreyttu brettið t.d. með brennipenna og auðkenndu það.
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Sandpappírskubbar
fyrir smíðastofuna
Um verkefnið
Verkefnið er að hanna
sandpappírskubba úr
afgöngum.
Verkefnið er hentugt til
að æfa nemendur að
skissa verkefni og vinna
eftir skissu. Það kennir
endurnýtingu eða
hvernig hægt er að nýta
afgangskubba sem
annars fara í ruslið og
hvernig hægt er að
smíða verkfæri sem gera

Efni og áhöld
Mismunandi viðarafgangar, t.d. ólíkar
viðartegundir (ljósar og dökkar), sver bolti
og vængjaró.
Pappír, blýantur, sög, sandpappír, borvél
og borar og trélím.

aðra vinnu auðveldari.

Þetta verkefni kynnir nemendum möguleika smíða eigin verkfæri.
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Sandpappírskubbar
Kveikjur
Ræða tilgang þess að pússa smíðagripi og hvernig það er gert. Hvernig hægt er
að gera pússun auðveldari með því að nota kubba bak við sandpappírinn þegar
pússað er. Ræða formhönnun kubbanna. Sýna nemendum mismunandi tegundir
kubba sem eru hugsaðar fyrir mismunandi form og sýna tilgang þeirra.

Aðferð kennarans
1. Útskýrðu verkefnið fyrir nemendum.
2. Fáðu nemendur til að skissa pússkubb.
3. Útskýrðu hvernig efnivið á að nota og hvernig vængskrúfan virkar. Leyfðu
nemendum að velja sér kubba til að vinna með.
4. Límdu saman kubba til að sýna nemendum samlímingu.
5. Sagaðu eða pússaðu kubbana til að þeir falli vel saman og myndi tvo
kubba sem falla hvor að öðrum.
6. Boraðu gat í gegnum báða kubbana sem er jafnþykkt boltanum.
7. Snaraðu úr fyrir hausnum á boltanum með stærri bor.
8. Snaraðu úr fyrir vængskrúfunni á efri kubbnum.
9. Límdu boltann fastan á neðri kubbinn, svo hann standi upp úr miðri efri
hliðinni.
10. Límdu þunnan svamp neðan á neðri kubbinn.
11. Olíuberðu kubbinn.
12. Sýndu að nú er hægt að setja sandpappír á kubbinn og skrúfa hann
fastan.
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Sandpappírskubbar
Vinnublað

Um verkefnið
Verkefnið er búa til sandpappírskubb, eða pússkubb, sem hægt er að
festa á sandpappír með skrúfu og vængjaró.

Aðferð
1. Skissaðu upp mynd að pússkubbi.
2. Veldu afganga til að vinna með.
3. Límdu saman afgangana og láttu þorna.
4. Sagaðu eða pússaðu kubbana til svo þeir falli vel saman og séu jafnstórir.
5. Merktu miðjupunktinn neðan á neðri kubbinn og ofan á þann efri.
6. Boraðu gat í miðjuna á botninum á neðri kubbnum fyrir hausnum á
boltanum.
7. Boraðu gat í miðjuna á toppnum á efri kubbnum svo vængróin falli neðar í
kubbinn og sé ekki til óþæginda þegar verið er að pússa.
8. Boraðu í gegnum báða kubbana. Gatið á að vera örlítið breiðara en
boltinn.
9. Límdu boltann fastan á neðri kubbinn, svo hann standi upp úr efri hliðinni.
10. Límdu þunnan svamp eða svipað efni neðan á neðri kubbinn.
11. Olíuberðu kubbinn og þurrkaðu af honum.
12. Nú getur þú sett sandpappír á kubbinn og skrúfað hann fastan.
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Sandpappírskubbar
Vinnublað
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Skilti fyrir skólastofu
Um verkefnið
Verkefnið er að hanna
skilti til þess að merkja
skólastofu. Einnig er
hægt að hanna skilti
með uppbyggjandi
skilaboðum eða
málsháttum til að hengja
á hvaða vegg sem er.

Möguleikar á

Efni og áhöld

samþættingu við aðrar

Heflaðar fjalir eða krossviðarbútar,

greinar

pappír og ólífuolía.

Íslenska (málshættir)

Tölvufræsari, blýantar, sagir,

Upplýsingatækni (Að

sandpappír, sporjárn, borvél, tuska

vinna í teikniforriti og nota

og brennipenni.

tölvustýrðar vélar)

Það er hægt að nota stensil og/eða brennipenna í stað fræsara. Einnig er hægt
að gera skilti með blindraletri með borvél.
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Skilti
Kveikjur og innlagnir
•

Fara með málshætti eða heilræði.

•

Sýna myndir af frumlegum skiltum.

•

Nefna tölvufræsarann, það getur myndast mikil spenna um að fá að nota
hann.

•

Skoða veggina eða hurðirnar sem skiltin eiga að fara á og ræða
ákjósanlega stærðir og hönnun. Hafið málband meðferðis og mælið
stærðir. Einnig getur verið gott að hafa með sér blað og blýant og athuga
hversu stórir stafirnir þurfa að vera til að verða læsilegir.

Aðferð kennarans
1. Ákveða þarf hvað á að standa á skiltunum. Hægt er að skoða
málsháttabækur, finna málshætti eða stutt ljóð á netinu og vekja áhuga
nemenda að semja eigin texta.
2. Veldu fjöl sem á að nota og sýndu nemendum pússun.
3. Mældu fjalirnar og gættu þess að málshátturinn passi á þær.
4. Kenndu nemendum að nota viðeigandi teikniforrit.
5. Skrifaðu upp textann sem á að nota í teikniforritinu.
6. Festu fjölina í fræsarann og fræstu.
7. Sýndu einnig notkun brennipenna.
8. Sýndu pússun, lökkun eða olíuburð.
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Skilti
Vinnublað

Þetta verkefni snýst um að búa til skilti með málshætti að vali nemanda.

Aðferð
1. Ákveddu hvað á að standa á skiltinu.
2. Mældu fjölina og athugaðu hvort textinn kemst fyrir. Skráðu niður málin.
3. Útbúðu textann sem á að fræsa í teikniforritinu.
4. Festu fjölina í fræsarann.
5. Settu fræsarann í gang.
6. Pússaðu brúnir á texta og hreinsaðu upp úr

Til dæmis hér:
Lengd:____

stöfunum með litlu sporjárni.

Breidd:____

7. Málaðu, lakkaðu eða olíuberðu.
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Renndir taflmenn

Verkefnið er að útbúa
stóra taflmenn í
rennibekk. Verkefninu er
ætlað að stuðla að
samvinnu og virkja alla í
bekknum til þess að búa
til taflmannasett sem
hægt er að nota til þess
að tefla með á göngum
skólans í frímínútum.

Efni og áhöld
10x10 cm þykk fura eða límtré, pappír,
bæs, lakk og blýantar.
Rennibekkur, rennijárn, sagir,
sandpappír, þjalir, raspar og tuska.

Það er líka tilvalið að búa til taflborð. Hægt er að nota afgangasendana af
taflmönnunum til þess að gera reiti sem eru jafnstórir taflmönnunum.
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Renndir taflmenn
Kveikjur
•
•

Koma með fjölbreyttar útgáfur af taflmönnum.
Tala um skák og taflmenn, sýna myndir af mismunandi útgáfum af
taflmönnum og skákborðum.

Umræðupunktar & innlagnir
•
•

Riddarinn er flóknasti taflmaðurinn. Hann má gera með því að renna fyrst
form, saga út haus og festa síðan hestshausinn á grunninn.
Leitið lausna með hópnum svo sem um það hvernig best er að búa til
riddara.

Aðferð
1. Útskýrðu hver hlutföllin eru á milli taflmanna.
2. Sýndu bekknum forskriftina að peði og ákveðið hæð hinna taflmannanna.
3. Fáðu nemendur til þess að hanna tvo til þrjá taflmenn.

Allir búa til eitt peð
1. Veldu viðeigandi hönnun með nemendum fyrir taflmennina.
2. Útbúðu skapalón af peði sem dæmi um útfærslu.
3. Renndu svo peð í rennibekknum til að sýna nemendum aðferðina.
4. Notaðu rennijárn til að forma peðið.
5. Sýndu nemendum hvernig hlutir eru pússaðir í rennibekk.

Paraverkefni – Biskupar, hrókar, kóngar og eða drottningar
Nemendur geta líka unnið saman að hönnun taflmanna. Paraðu þá nemendur
saman og láttu þá velja þá skissu sem þeir vilja helst vinna eftir.
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Peð eða annar taflmaður
Vinnublað

Um verkefnið
Verkefnið er að útbúa stóra taflmenn í rennibekk. Nemendur vinna saman
að hönnun og gerð taflmannasetts.

Aðferð
1. Hannaðu peðið og skissaðu það upp.
2. Útbúðu skapalón til þess að bera við peðið í rennibekknum (sjá mynd).
3. Sagaðu af fjölinni sem á að nota og festu í rennibekkinn.
4. Notaðu rennijárn til að forma peðið og berðu skapalónið jafnóðum við til
þess að formið verði rétt.
5. Pússaðu.
6. Málaðu eða bæsaðu peðið og láttu það þorna.
7. Lakkaðu yfir peðið.

Skapalón
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Hristur fyrir
tónmenntastofuna
Verkefnið er að búa til
hristur úr náttúrulegum og
endurunnum efnivið.
Verkefnið hentar
sérstaklega fyrir yngri
nemendur.

Efni og áhöld

Möguleikar á
samþættingu við aðrar

Y-laga trjágreinar, mislitir bandspottar,
flöskutappar og litlir málmhlutir sem

greinar

hægt er að gata.

Tónmennt

Lím, skæri og rær.

Verkefnið tengist vel umræðu um sjálfbærni og endurnýtingu.
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Hristur
Kveikjur
Til að kveikja áhuga nemenda á viðfangsefninu er hægt að spila fyrir þau tónlist
með hristum, sýna þeim mismunandi tegundir hristna og ræða um mismunandi
leiðir til að búa þær til. Einnig er gott að ræða um notkun hristna í öðrum
menningarheimum.

Umræðupunktar & innlagnir
•

Mismunandi hljóð myndast eftir tegund og stærð efnisformsins.

•

Endurnýting eða hvernig hægt er að nýta hluti til gagns sem á að henda.

Aðferð
1. Vefðu bandinu utan um greinina
èHægt er að skreyta hana með marglitum böndum með perlum, fjöðrum
og öðru skrauti.
2. Gerðu göt á flöskutappana og þræddu þá upp á band.
3. Strekktu bandið milli hluta greinanna og bittu fast.
4. Hægt er að bæta við fleiri böndum með hristum eftir smekk.
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Hristur
Vinnublað

Aðferð
1. Vefðu bandinu utan um greinina
èHægt er að skreyta hana með marglitum böndum með perlum, fjöðrum
og öðru skrauti.
2. Gerðu göt á flöskutappana og þræddu þá upp á band.
3. Strekktu bandið milli hluta greinanna og bittu fast.
4. Hægt er að bæta við fleiri böndum með hristum eftir smekk.
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Trönur fyrir
myndmenntastofu
Verkefnið er sniðið að
eldri nemendum, en
hægt er að einfalda
það og saga niður efni
fyrir yngri nemendur
áður en tíminn byrjar.
Markmið verkefnisins er
að æfa samvinnu og
kynna nemendum
flóknari samsetningar.
Hægt er að bæta
allskyns krókum og
körfum á trönurnar en
þó er gert ráð fyrir hillu
og grindum til að halda
plastbölum.
Tvö hjól eru á trönunum
til að gera þær
stöðugar og
færanlegar.

Efni og áhöld
Fura og lakk. Málband, vinkill,
rafmagnsborvél, sög, sandpappír,
gráðubogi, pappír, blýantar, þjalir, raspar,
og tuska.

Hópverkefni - Paraverkefni
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Trönur
Kennarablað

Efniviður
•
•
•
•
•
•
•

7 stk. 2,5 x 5 x 20 cm fura
2 stk. 2,5 x 8 x 20 cm fura
1 stk. 61 x 86,5 cm hvít tafla eða krossviðarplata máluð með
krítartöflumálningu
1 stk. 61 x 33 cm krossviðarplata
2 stk. snúningshjól
10 stk. tveggja tommu boltar og rær
1 cm skrúfur og naglar.

Kveikjur og Innlagnir
•
•
•

Hvernig notum við trönur?
Af hverju notum við trönur?
Að búta flókin verkefni niður í einfaldari hluta.

Aðferð kennarans
1. Skiptu bekknum í hópa eða pör eftir því sem við á.
2. Dreifðu vinnuferlinu og farðu í gegn um hvert skref með bekknum.
3. Fáðu hópana til að skrifa eigin verkáætlun og ákveða hvernig
verkaskiptingu skal háttað. Hvettu þá til þess að bæta hönnunina t.d. með
því að einfalda bakkann, sleppa honum alveg, nota stóra pappírsblokk í
stað töflu o.s.frv.
4. Undirbúðu efnivið í samræmi við getustig nemenda.
5. Aðstoðaðu nemendur við smíði trananna.
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Trönur
Um verkefnið
•

Nemendur hanna og smíða saman málningartrönur. Byrjið á því að ákveða
hvernig trönur þið ætlið að smíða.

•

Ætlið þið að fylgja verkáætluninni eða breyta trönunum til bóta fyrir ykkur?

•

Gerið vinnuáætlun og ákveðið verkaskiptingu.

•

Gætið þess að merkja hverja fjöl vel; annars getur verið erfitt að aðgreina
þær í vinnuferlinu.

Aðferð
a. Undirbúningur
1. Merkið og sagið niður:
2 stk. 2,5 x 5 x 145 cm fura (framfætur)
2 stk. 2,5 x 5 x 137 cm fura (afturfætur)
2 stk. 2,5 x 5 x 79 cm fura (efri hliðar)
4 stk. 2,5 x 5 x 61 cm fura (bakki, toppur, undirstaða töflunnar)
2 stk. 2,5 x 5 x 58,5 cm fura (neðri hliðar)
8 stk. 2,5 x 5 x 56 cm fura (botn og bakki)
2 stk. 2,5 x 7,5 x 65 cm fura (botn og toppur)
4 stk. 2,5 x 7,5 x 61 cm fura (þverfjalir)
1 stk. 2,5 x 7,5 x 56 cm fura (botn bakkans)
1 stk. 0,5 x 61 x 33 cm krossviðarplata (hilla)
2. Merkið alla kubbana með blýanti.
3. Mælið og merkið 11° horn (af upprunalegu 90°
horni) á báða enda á alla fætur.
4. Sagið af eftir merkingunni.
5. Sagið hvassa hornið af. Merkið 3 cm frá gleiða
horninu og mælið 90° niður.
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Trönur
b. Gerð framhliðar
1. Mælið 91cm frá gleiða horninu á fætinum og merkið við. Merkið aftur við
112 cm. Merkið báða fætur eins.
èAthugið: brúnin með gleiða horninu er efst og snýr fram og hvassa hornið
að neðan snýr fram.
2. Festið fæturna saman með 2,5 x 5 x 61 cm fjöl á milli. Neðri brún fjalarinnar
á að vera við 91cm línuna og breiða hliðin á fjölinni á að bera við
framhliðina á hliðarfjölunum.
3. Festið nú 2,5 x 7,5 x 61 cm fjöl milli fótanna, beint fyrir ofan fjölina sem þið
voruð að festa. Breiða hliðin snýr fram en þessi fjöl á að vera innsett um 0,5
cm frá framhliðinni á fótfjölunum. Setjið tvær skrúfur í hvorn enda í gegnum
fótinn. Þessi fjöl er mikilvæg til að halda stöðugleika trananna.
4. Festð nú toppfjölina (61cm) á milli fótanna og skal breiða hliðin vera jöfn
við endana. Hliðin á að vera 0,5 cm innar en gleiða hornið sem mun
standa aftur úr um 1 cm. Límið og festið eina skrúfu hvorum megin.
5. Festið stuðningsfjalirnar á fæturna, 0,5 cm frá framhliðinni.
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Trönur
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Trönur
c. Gerð bakhliðar
1. Merkið fæturna á sama hátt og áður, við 91 og 112 cm línuna. Notið 2,5 x
7,5 x 61cm fjöl til að festa fæturna saman við 91cm línuna. Breiðari hliðin á
að vera jöfn bakhlið fótanna. Notið 2 skrúfur í hvorn enda.
2. Festið nú 65 cm langa 2.5 x 7.5 fjöl neðan á fæturna. Látið hornin vera jöfn
við skörpu hornin. Notið lím og eina skrúfu í gegn um fjölina upp í fótinn.
3. Borið tvær holur í toppstykkið, 9 cm frá hvorum enda. Þær ættu að vera
2,5 cm frá annari hliðinni og 5 cm frá hinni.
4. Festið toppstykkið, með hliðinni sem er 5 cm frá holunum við gleiða hornið.
Notið lím og eina skrúfu í gegnum fjölina í endann á fætinum.
5. Festið hjólin á neðsta þrepið.
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Trönur
d. Bakki
1. Byrjið með tvær 56 cm fjalir sem nota á í bakkann. Borið 6 mm göt sem
eiga að vera 10 cm frá öðrum endanum og 9 cm frá hinum endanum í
báðar fjalirnar, mitt á breiðu hliðinni. Leggið þær niður hlið við hlið með
breitt bil á milli. Mælið og merkið miðjuna.
2. Festið 2,5 x 7,5 cm fjöl á milli þeirra. Látið hana liggja flata, með breiðu
hliðina jafna neðri hliðinni og hina hliðina jafna endunum á boruðu
fjölunum. Festið 2,5 x 5 cm fjöl á hinn endann og hafið hana líka flata. Límið
og setjið eina skrúfu í gegnum hliðarfjalirnar upp í sitthvorn endann á
þverfjölunum (sjá mynd).
3. Festið nú 61cmfjalir framan á bakkann báðum megin. Hér nægir að nota
lím og nagla.
4. Festið tvær 2,5 x 5 cm fjalir á milli hliðanna. Breiða hliðin á að snúa upp og
halla 30°. Kanturinn á þessum fjölum á að snerta bakhliðina á botnfjölinni
og loka þannig bakkanum. Hér nægir að nota lím og nagla.
5. Festið síðustu bakkafjölina í miðjuna til þess að styðja við bakkann. Þessa fjöl
á að festa með lími og skrúfu í sitthvorn enda.
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Trönur
e. Neðri grind
1. 56 cm fjalirnar eru hliðarnar. Borið 6 mm göt í gegnum þær báðar, 2,2 cm
frá enda á miðri fjölinni.
2. Skrúfið tvær 57 cm fjalir á milli þeirra og staðsetjið 9 cm frá hvorum enda.
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Trönur
f. Samsetning
1. Festið fram- og bakhlið saman með trönurnar á hliðinni. Rennið efstu
þverslánni á framhliðinni undir efstu þverslána á bakhliðinni. Haldið 61 cm
bili á milli fótanna.
2. Merkið í gegnum götin á ytri slánni yfir á efstu þverslána á framhliðinni. Borið
göt og setjið bolta í þau en ekki herða þá strax.
3. Reisið trönurnar við. Gætið þess að setja eitthvað fyrir hjólin svo að þau
renni ekki til.
4. Takið neðri grindina og setjið ofan á þverfjölina með hjólunum, með
endana upp við ytri brún fjalarinnar. Merkið í gegnum götin í fæturna og
borið. Festið með boltum.
5. Stillið fæturna af svo að neðsta grindin sé bein og neðra horn hliðarinnar sé
við ytri brún fótanna. Merkið götin, borið og festið með boltum.
6. Stillið bakkanum upp neðan við þverfjalirnar í miðjunni. Hann stendur 2,5
cm lengra út að framan. Merkið götin, borið og festið með boltum.
7. Festið krossviðarplötuna ofan á bakkann með lími eða skrúfum til að gera

hillu.
8. Fylgið merkingunum við 112 cm markið og festið neðri slárnar á milli

fótanna.
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Trönur
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Trönur
g. Taflan
1. Límið töfluna framan á rammann.
2. Festið með einni skrúfu í hvert horn.

g. Frágangur
1. Sparslið eftir þörfum. Látið þorna.
2. Pússið með sandpappír af grófleika 120.
3. Blásið eða ryksugið ryk af trönunum og þurrkið af þeim.
4. Málið, lakkið eða berið olíu á viðinn.
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Trommur

Verkefnið er að búa til
trommur í ýmsum stærðum
úr plaströrum og
byggingarplasti fyrir
tónmenntastofuna.
Nemendur kynnast
mismunandi eiginleikum
tveggja tegunda af plasti
og notkun hitablásara og
heftibyssu.
Efni og áhöld
Breiðar pípur og byggingaplast.
Heftibyssa, hitablásari og sandpappír.

Hópverkefni - Paraverkefni
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Trommur
Kveikjur
•
•

Spila upptöku af trommusólói fyrir nemendur.
Sýna nemendum hvernig trommukjuðar eru látnir "skoppa" á trommum til
að gera hraðan takt.

Umræðupunktar & innlagnir
•

Eiginleikar mismunandi tegunda af plasti.

•

Öryggisreglur og rétt notkun heftibyssu.

Aðferð kennarans
1. Látið nemendur mæla og klippa byggingaplastið svo það nái yfir
trommuna (pípuna) með 6-10 cm aukabili allan hringinn, svo hægt sé að
festa plastið.
2. Aðstoðið nemendur við að festa plastið á tunnuna og heftið fyrstu 4 heftin
með heftibyssu.
3. Heftið byggingaplastið á trommuna með heftibyssunni.
4. Hitið byggingaplastið með hitablásara úr 30-50 cm fjarlægð svo að það
skreppi saman og strekkist. Gætið þess að hita það ekki of lengi.
5. Nú er hægt að skreyta trommuna.
6. Bætið fleiri trommum í settið og fáið mismunandi hljóð með misstórum
pípum. Hægt er að nota kökudiska úr málmi eða lok af málningarfötum til
að fá sembalahljóð úr trommunni. Kjuðana er tilvalið að tálga.
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Trommur
Vinnublað

Um verkefnið
Verkefnið er að hanna og smíða til trommusett úr plastpípum og byggingaplasti.

Aðferð
1. Mælið og klippið byggingaplastið til svo að það nái 6-10 cm út fyrir allan
hringinn yfir trommuna( pípuna) svo hægt sé að festa plastið.
2. Festið plastið á tunnuna með heftibyssunni.
3. Hitið byggingaplastið með hitablásara úr 30-50 cm fjarlægð svo að það
skreppi saman og strekkist. Gætið þess að hita það ekki of lengi.
4. Nú er hægt að skreyta trommuna.
5. Bætið fleiri trommum í settið og fáið mismunandi hljóð með misstórum
pípum. Hægt er að nota kökudiska úr málmi eða lok af málningarfötum til
að fá . Kjuðana er tilvalið að tálga.
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Kollur

Verkefnið er að búa til koll
fyrir ákveðið verk. Nemandi
ákveður hvaða hlutverki
kollurinn á að gegna og
ákveður síðan hæð og
gerð kollsins út frá því.
Leiðbeiningar um hönnun
kollsins sýna einfaldan koll
sem hægt er snúa við til að
stilla hæð.
Verkefnið æfir hönnun
nytjahlutar, mælingar,
samsetningu með lími og
skrúfum og gerð
vinnuteikningar.

Efni og áhöld
Tréfjalir ca. 2 - 2,5 cm breiðar, sandpappír
og skrúfur. Blýantur, pappír, sög, vinkill,
tommustokkur og bor.

Verkefnið er hægt að tengja hugleiðingum um aðgengi, t.d. fyrir yngri nemendur
eða lágvaxna.
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Kollur
Kveikjur
•
•

Hægt er að fara í netleiðangur til að finna mismunandi kolla fyrir
mismunandi hluti og sýna nemendum ýmis afbrigði af kollum.
Einnig er hægt að benda á eitthvað sem er notað sem kollur og spyrja
hvort hægt væri að smíða eitthvað sem er betur fallið til verksins.

Umræðupunktar & Innlagnir
•

Vinnuöryggi við borvél, svo sem að nota hlífðargleraugu og hárteygjur,
gæta að lausum böndum (t.d. á hettupeysum).

•

Samsetningar og samskeyti.

•

Að bora fyrir skrúfum.

Til athugunar
•

Kollurinn í þessari verklýsingu er 30 cm breiður og 26 cm langur, með þrepi
sem er 20 cm hátt.

• Það getur komið vel út að nota þykkari fjöl í miðþrepið.
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Kollur
Vinnublað

Aðferð
1) Ákveðið hæð þrepsins.
Þrepið ætti að vera nokkuð ofan við miðju: Ef hæð kollsins er 30 cm og
þrepið er 20 cm frá gólfi er það 10 cm frá gólfi þegar kollinum er snúið við.
Ef það er í miðjunni er kollurinn jafnhár báðum megin og ef það er efst
liggur það í gólfinu þegar kollinum er snúið við.
2) Ákveðið lögun handfangsins og útbúið skapalón fyrir það.
3) Sagið tvær fjalir fyrir hliðarnar, 30 cm langar og 22 cm breiðar.
4) Sagið miðjufjölina, 18 cm breiða og 26 cm langa. Gott er að hafa
miðjufjölina í þykkara lagi.
•

Merkið endafjalirnar.

•

Finnið miðjuna og strikið eftir henni, bæði lárétt og þvert (miðlínur).

•

Mælið 5 cm frá hvorum enda og merkið (línur A).

•

Merkið línu 2 cm frá hvorri langhlið (línur B).

•

Merkið hæð þrepsins í kollinum.

•

Merkið fyrir þykkt fjalarinnar sem á að vera í miðjunni.

•

Gætið þess að merkingin sé á sama stað á báðum fjölunum.

•

Merkið punktana þar sem lína B sker línurnar sem marka þrepið.

•

Merkið punkta 3 cm frá miðju á efri og neðri línunum og dragið strik á
milli til að mynda kassa jafnháan þrepinu og 6 cm breiðan (sjá:
"samskeyti" á mynd á bls. 38).

•

Dragið beina línu skáhallt frá punktum B og upp í næsta horn.
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Kollur

1) Notið skapalón til þess að merkja fyrir handföngunum. Notið miðlínuna og
línurnar sem staðsettar eru 5 cm frá endunum til þess að halda réttri
staðsetningu.
2) Borið gat í handfangið og kassann í miðjunni og sagið út eftir skálínunum
(beint niður eftir línu B í miðjunni).
3) Pússið vandlega, en haldið merkingunum sem sýna staðsetningu þrepsins.
4) Merkið miðlínu þrepsins og gerið línur eftir endum þess sem eiga að vera
jafnbreiðar hliðarfjölunum (2 cm).
5) Merkið 3 cm frá miðlínunni til að útbúa kassa líkt og áður sem á að vera 6
cm breiður en jafn djúpur og dýpt hliðarfjalanna.
6) Sagið hornin af fjölinni eftir línunum, þannig að miðjan standi út af.
7) Notið rasp og sandpappír til þess að láta þrepið passa inn í hliðarnar.
8) Pússið þrepið.
9) Setjið kollinn saman með trélími og skrúfum og yfirborðshöndlið.
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Kollur
Aðferð
1) Merkið fyrir skrúfum sitt hvorum megin við samskeytin.
2) Borið göt og festið skrúfurnar.
3) Pússið yfir og olíuberið eða málið.
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Hjólastólarampur
Ekki eru allir skólar búnir
hjólastólarömpum sem eru
nauðsynlegir þeim sem
treysta á hjólastól til þess
að fara ferða sinna. Þetta
verkefni er kjörið tækifæri til
þess að bæta úr því og
efla nemendur til þess að
leggja sitt af mörkum til að
tryggja gott aðgengi.
Auk þess er unnið að því að
æfa þarfagreiningu,
mælingar og hönnun á
nytjahlutum, að skapa
umræðu um jafnrétti og
aðgengi fatlaðra.

Efni og áhöld
Burðarbitar sem eru 90 cm langar
þverfjalir, þykkur krossviður, útipallaefni,
skrúfur og naglar.
Hjólastóll, hækjur, göngugrind,
hljóðeinangrandi heyrnartól, band til að
binda fyrir augun/um hendur eða annar
búnaður sem nýta má til að auka innlifun
nemenda.

Verkefnið er tilvalið til að vekja athygli nemenda á stöðu fatlaðra í samfélaginu.
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Hjólastólarampur
Kveikjur
Ratleikur um skólann í hjólastól eða öðrum hjálpartækjum.

Umræðupunktar
•

Er auðvelt fyrir alla að komast um skólabygginguna?

•

Hvernig getum við gert umhverfið aðgengilegra fyrir alla?

•

Hverjir eru “allir”?

Öryggisstaðlar
• Mælst er til þess að halli sé ekki meiri en 14,5°, eða 1:12 - fyrir hvern metra upp
þarf rampurinn að vera 12 metra langur (Hafið í huga að hallinn má ekki vera svo
mikill að ekki sé hægt að bremsa í brekkunni).
• Flestir hjólastólar eru milli 53-97cm breiðir, en algengasta breidd er 70 cm (90
cm er lágmarksbreidd rampsins).
• Hafið burðarþol efniviðar ávallt í huga. Ef fyrirhugað að smíða ramp sem þolir
rafknúna hjólastóla þarf grindin að vera úr fjölum að þykkt og breidd 5x15 cm
(Rampur fyrir rafknúna hjólastóla má ekki vera hærri en 3 þrep).
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Hjólastólarampur
Aðferð kennarans: ratleikur og hönnun
•

Ræðið hjólastólaaðgengi og mikilvægi þess og hvar því gæti verið
ábótavant í skólanum.

•

Skiptu bekknum í 3-4 manna hópa sem er mjög hæfileg stærð.

•

Hver hópur fær 1-2 hamlanir (t.d. einn gæti verið “blindur” með bundið fyrir
augun og annar “fótbrotinn” með hækju), einn aðstoðarmann og einn
ritara.

•

Sendið hópana í ratleik um skólann sem leiðir þá að torfærustu svæðunum.
Látið þá skrá það sem stendur í vegi þeirra, hvernig þau leystu það og
hvað hefði auðveldað þeim leiðina.

•

Þegar til baka er komið er rætt við hópinn. Hvað olli mestum vandræðum?
Hverjir áttu erfiðast með að komast um skólann og hvers vegna?

•

Veljið svæði til að bæta aðgengi að. Ef til vill er viðfangsefnið ekki
hjólastólarampur.
Þegar höfundur fékk tækifæri til þess að leggja þetta verkefni fyrir í fimmta
bekk komu margar skapandi og áhugaverðar hugmyndir fram t.d. að búa
til skilti með blindaletri eða bekki þar sem fólk sem á erfitt með að ganga
upp stiga gæti hvílt sig á eftir erfiðið.

•

Látið alla nemendur hanna lausn á vandanum á svæðinu og veljið þá
bestu (matsatriði er hvort það verður kennarinn sem velur eða bekkurinn í
sameiningu). Splæsið þeim síðan saman við lokaniðurstöðuna og gerið
teikningu á stóra veggmynd eða glæru.

•

Kennarinn þarf að vera meðvitaður um hvað er hægt að gera og láta
nemendur vita af takmörkunum viðfangsefnisins s.s. kröfum um burðarþol,
halla eða varanleika.
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Hjólastólarampur
Aðferð
1. Farið á vettvang (t. d. í hátíðarsal eða útibyggingu) og skoðið
aðstæður. Mælið hæð stigans sem rampurinn á að fara á, hæð hvers
þreps, lendingar og þess háttar. Prófið að mæla út hve langt rampurinn
þyrfti að ná.
2. Skoðið teikninguna og merkið inn lengdir eftir mælingum. Teiknið nýja
mynd í réttum hlutföllum (með aðstoð reglustiku eða tölvuforrits).
3. Farið með teikninguna til húsvarðarins eða skólastjórans og fáið
samþykki þeirra fyrir byggingunni. Þetta á sérstaklega við ef um er að
ræða varanlegar breytingar (kennari ætti að sjálfsögðu að vera búinn
að fá samþykki hjá viðkomandi aðila áður en nemendur vinna verkið).
4. Ákveðið efniviðinn. Gerið nemendum grein fyrir því hvað er til og hvað
við þurfum að hafa í huga. T.d. getum við ekki notað þunnan krossvið
vegna þess að hann er ekki nógu sterkur og við getum ekki smíðað
gegnheilan mahonýpall af því að það er óhagkvæmt o.s.frv.
5. Reiknið út hve mikið efni þarf að nota.
6. Merkið línur fyrir sögun með reglustikum, vinklum, gráðubogum o.s.frv.
eftir getu.
7. Hlutið niður efnivið.
8. Raspið, pússið og heflið eftir þörfum.
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