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Vika: Kennari Nemendur Inntak 

1 Les upphátt 

Stjórnar umræðum 

Hlusta og ræða 

 

Umræður um risaeðlur, hvað nemendur þekkja til þeirra, hvað vilja 

þau vita o.þ.h. 

Skoða bækur 

Hlusta á söguna “Risaeðlutíminn” 

2 Les upphátt 

Stjórnar 

umræðum 

Kynnir og stýrir 

verkefnavinnu 

Hlusta og ræða 

Vinna að verkefnum 

 

Umræður um risaeðlur, nemendur kynnast gerð hugtakakorta. Gera 

kort um sig, síðar í vikunni vinna þeir kort um risaeðlu.  

Samvinna í gerð hugtakakorts um risaeðlu 

Skrifa sögu um komu risaeðlu til Skagastrandar. 

Krossglíma um valda risaeðlu – og gera mynd af henni. 

3 Les upphátt 

Stjórnar 

Hlusta og ræða Staðreyndir skoðaðar, nemendur skoða og nota staðreyndakort, auk 

þess sem kennari les úr bókinni “Skúli skelfir – risaeðlur” 
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umræðum 

Kynnir og stýrir 

verkefnavinnu 

Vinna að verkefnum Námsspil í tengslum við risaeðlur 

Sögugerð, risaeðla í skólanum 

Nemendur velja sér risaeðlu og skoða stærð hennar, allir hjálpast að 

við að finna út hversu mikið pláss hún tekur í skólanum (mælt er á langa 

gangi) 

Samvinna nemenda í að vinna að valdri risaeðlu, einnig unnið 

einstaklingslega. 

Orðavinna eftir aðferðinni LAL 

4 Les upphátt 

Stjórnar 

umræðum 

Kynnir og stýrir 

verkefnavinnu 

Hlusta og ræða 

Vinna að verkefnum  

Nemendur skrá niður stærð risaeðlna, fá til þess skráningarblað, auk 

staðreyndakorta, sem og námsbóka.  

Námsspil – risaeðlur. 

Sögugerð, val um tvær risaeðlur, hvor sigrar? 

Nemendur velja sér risaeðlu, einir eða saman og draga upp á stóran 

pappír, klippa út og skrá heiti hennar og fleira ef tími gefst til. 
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Velja sér fótspor til að vinna með.... 

Útbúa og dreifa boðskortum vegna foreldraheimsóknar. 

5 Les upphátt 

Stjórnar 

umræðum 

Kynnir og stýrir 

verkefnavinnu 

Hlusta og ræða 

Vinna að verkefnum 

 

Heimsókn foreldra í miðri vinnutörn. – nemendur syngja fyrir 

foreldra og kynna þeim svo hin ýmsu námsspil um risaeðlur. 

Nemendur byrja að vinna að staðreynabók um risaeðlur.  

Vinna með námsspil 

Vinna með stærðfræði í tengslum við risaeðlur 

6 Les upphátt 

Stjórnar 

umræðum 

Kynnir og stýrir 

verkefnavinnu 

Hlusta og ræða 

Vinna að verkefnum  

Sögugerð. 

Vinna að orðum með aðferðum LAL 

Undirbúningur fyrir árshátíð, nemendur velja sér risaeðlu. 

Námsspil – risaeðlur  

Heimanám – spilið gefa – taka, með risaeðlum. 

7 Les upphátt Hlusta og ræða Vinna með orð eftir aðferðum LAL – uppáhalds risaeðlan 
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Stjórnar 

umræðum 

Kynnir og stýrir 

verkefnavinnu 

Vinna að verkefnum  Nemendur skrá og finna út það sem þeir muni segja um sína risaeðlur 

á árshátíð 

Æfing fyrir árshátíð – söngur 

Nemendur útbúa sér risaeðlu á efni, byrja að klippa hana út og sauma 

saman... 

Sögugerð. 

8 Les upphátt 

Stjórnar 

umræðum 

Kynnir og stýrir 

verkefnavinnu 

Hlusta og ræða 

Vinna að verkefnum  

Setningagerð. Nemendur hafa orð sem þeir eiga að raða rétt saman.  

Unnið að ýmsum verkefnum, sögugerð, staðreyndir, sauma.... 

Æfingar fyrir árshátið, rennsli og ÁRSHÁTÍÐ !!!! 

9 Les upphátt 

Stjórnar 

umræðum 

Hlusta og ræða 

Vinna að verkefnum 

Áhersla á að ljúka ýmsum verkefnum, sem út af standa í tengslum við 

risaeðluvinnu. 

Skrá niður það sem þau hafa lært á þessum tíma um risaeðlur. 
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Kynnir og stýrir 

verkefnavinnu 

Gerð bókar sérfræðinga um risaeðlur. 

Heimanám – hvað nemendum fannst flottast á árshátíð. 

 

 

Afrakstur og áhersla: 

o Nemendur	lesa	og	skoða	fræðibækur	um	risaeðlur,	velja	sér	risaeðlu,	sína	uppáhalds.	

o Nemendur	ræða	um	risaeðlur	og	segja	frá	“sinni”	

o Nemendur	 gera	 hugarkort.	 Þeir	 finni	 upplýsingar	 um	 sína	 risaeðlu	 og	 skrá	 niður:	 nafn,	 heimkynni,	 fæða,	

útllit/stærð	og	fleira	sem	þeim	dettur	í	hug.	

o Nemendur	lesa	í	ýmsum	bókum,	Risaeðlutímanum,	Skúla	skelfi,	sem	öðrum.	Saman,	og	til	skiptis.	

o Nemendur	horfa	á	myndina	“Smáeðlurnar.	

o Nemendur	útbúa	sína	risaeðlu	úr	filtefni,	sauma	hana	saman.	

o leitarlestur	

o endursögn	

o hugarkort	

o þátttökulestur	

o áhorf	

o skapandi	starf	

o orðaforði	

o lesskilningur	
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o Þeir	teikna	mynd	af	sinni	risaeðlu	og	hengja	hana	upp	á	sameiginlegan	bakgrunn.		

o Sögugerð.	Krossglíma.	Orðarugl.		

o Lesskilningsverkefni	

o Skrá	niður	upplýsingar	um	risaeðlur	með	notkun	ýmissa	bóka	og	staðreyndakorta.	

o Nemendur	skrifa	fræðitexta	um	sína	risaeðlu.	

o Söngur	um	risaeðlur,	nemendur	syngja	á	árshátíð	og	segja	frá	sinni	risaeðlu.	

o Námsmat,	nemendur	meta	vinnu	sína	í	lok	verkefnisins.	

o Nemendur	vinna	ýmiss	stærðfræðiverkefni	tengd	risaeðlum.	

o ritun	upplýsingatexta	

o ritun	og	sköpun	

o tónlist	

o Leikræn	tjáning,	ritun	

og	sköpun	

o sjálfsmat	

o stærðfræði	

	

 

Bækur um efnið: 

− Rosalegar	risaeðlur.	2008.	JPV,	Reykjavík.	

− Við	rannsökum	risaeðlur.	2013.	Bókaforlagið	Bifröst.	

− Á	risaeðlusafninu.	2011.	Sofðu	unga	ástin	mín,	Reykjavík.	

− Risaeðlur.	2007.	Mál	og	menning/	Edda	útgáfa,	Reykjavík.	

− Risaeðlur.	Dýr	frá	horfnum	heimi.	1993.	Skjaldborg,	Reykjavík.	

− Risaeðlur.	 Undraferð	 um	 veröld	 sem	 var.	 2007.	 Skjaldborg,	
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− Risaeðlur	og	fleiri	furðudýr.	1988.	Iðunn,	Reykjavík.	

− Bókin	um	risaeðlur.	2000.	Mál	og	menning,	Reykjavík.	

Reykjavík.	

− Risaeðlur.	Varúð!	2007.	Æskan	bókaútgáfa,	Reykjavík	

 

Yfirlit yfir verkefni vetrar – risaeðluþema 

Tímabil: Hugmyndir - námsefni  

6.- 19. janúar   Almenn umræða um risaeðlur. Hvaða risaeðlur þekktu nemendur, hvað vissu þau um þær o.þ.h.  

19. – 23. janúar   

Vinna kennara: býr til risaeðluverkefni, býr til efni í tölvu, prenta út, skera niður, plasta o.þ.h. 

Vikan byrjar ávallt á innlögn stafs/stafa. Ð, þ.e. 1.bekkur fer í innlögn með K-Pals á meðan 2.bekkur er í öðrum 

verkefnum. 2.bekkur fór með stuðningsfulltrúa í tölvuver í stærðfræðiverkefni af nams.is 

26. – 30. janúar  

Vinna kennara: býr til risaeðluverkefni, býr til efni í tölvu, prenta út, skera niður, plasta o.þ.h. Auk þessa að útbúa 

ritunarverkefni og búa til bók þar sem nemendur skrá það sem þeir vita um risaeðlur. 

Vikan byrjar á innlögn stafs/stafa. Y, þ.e. 1.bekkur fer í innlögn með K-Pals á meðan 2.bekkur er í öðrum 
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verkefnum. 2.bekkur fór með stuðningsfulltrúa í tölvuver í stærðfræðiverkefni af nams.is 

Nemendur vinna í tveimur hópum, gefa – taka og veiðimaður/risaeðluverkefni.  

Umræður um stærðir, nemendur skráðu niður stærð risaeðlu, notuðu til þess námsbækur og staðreyndakort. LAL 

nemendur skráði niður nafn á risaeðlu, farið eftir leikreglum LAL þar sem einungis má ná í einn staf í einu, 

nafnið á risaeðlunni er á stóru blaði hjá kennara. 

Farið var í heimsókn á sveitarstjórnarskrifstofu til að skila “Horaða jólatrénu” (verkefni desember mánaðar). Við 

nýttum okkur eðli risaeðlna og læddumst eins og Grameðla að bráð upp, en trömpuðum eins og Finngálkn niður 

aftur.  

Útbúin boðskort til foreldra/aðstandenda, vegna heimsóknar þeirra í skólann á þriðjudaginn næsta. 

Nemendur unnu að því að gera risaeðlur á maskínupappír, tvö og tvö saman. 

2.- 6. febrúar 

Undibúningur fyrir heimsókn foreldra. Ljúka við að útbúa risaeðlur á maskínupappír, gera fætur, útbúa bakgrunn 

fyrir leikfangasögu.  

Nemendur sungu fyrir foreldra “Ryksugulagið”. Síðan var setið og spila, og spilað og spilað.... Heimsóknin 

byrjaði kl 10:30 og síðustu fóru rétt fyrir tólf.  
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Unnið að námsmati (stærðfræðipróf/Læsi) 

Nemendur unnu að því að gera staðreyndabók um risaeðlur.  

9. – 13. febrúar 

Unnið að námsmati (leshraðapróf) 

Staðreyndabók og hafin undirbúningur fyrir árshátíð, nemendur völdu sér risaeðlu.  

Nemendur skráðu frásögn (“Hvað myndu þeir gera ef það kæmi risaeðla til Skagastrandar?) og einnig “Hvor 

risaeðlan sigar? Af hverju?” 

Æfingar hefjast af fullum krafti fyrir árshátíð.  

Prófaði nýja aðferð við innlögn á K-Pals. Lét nemendur sitja í sínum sætum og hafði lausa töflu fyrir framan. 

Gekk mjög vel.  

16. – 20. 

febrúar 

K-Pals, innlögn á EI.  

Undirbúningur fyrir árshátið, útbúa búninga. Æfingar á atriði. Stærðfræði-risaeðluspil. 

Þegar nú er komið eru nemendur að vinna að ýmsum verkefnum í tengslum við risaeðlur. Sumir eru að sauma út, 

aðrir að gera sögu, staðreyndabækur, spil.... Nemendur nota aðferð LAL til að útbúa nafnið á sinni uppáhalds 

risaeðlu. 
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23. – 27. 

febrúar 

Árshátíðarvika! 

K-Pals. Allir nemendur voru saman í fyrsta hluta, en 1.bekkur fór svo í áframhaldandi vinnu.  

Unnið að sögugerð – risaeðlur.  

Horft var á myndina “Smáeðlurnar”. Nemendur vissu greinilega mikið (höfðu eitthvað lært....) Skemmtilegar 

umræður um risaeðlurnar sem komu fyrir í myndinni og eiginleika þeirra.  

Lokið við búningagerð og árshátíðaræfing, texti og söngur. 

Við buðum elsta árgangi leikskólans að koma og horfa á okkur á æfingu í Fellsborg. Gekk mjög vel. 

2. – 6.mars 

K-Pals – É 

Nemendur unnu að bingói í LAL (ekki risaeðlu). Þar sem það átti að finna fyrsta stafi í orði.  

Unnið við að ljúka risaeðluverkefnum. 

16. – 20.mars 
K-Pals – Ý 

Ljúka að vinna með risaeðlur og “Áhugamaður um risaeðlur” afhendir nemendum viðurkenningarspjöld. 


