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Frá höfundi
Námsefnið sem hér er sett fram er hluti af 30 eininga lokaverkefni í Grunnskólakennarafræði við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ég er með
myndmennt sem kjörsvið en starfa sem umsjónarkennari á yngsta stigi. Finnst mér gaman að sameina þessa tvær ólíku starfsgreinar í kennslu og
reyni að setja fram skapandi verkefni í öllum þeim fjölbreyttu greinum sem umsjónarkennarinn kennir. Því miður er of algengt að kennarar festist í
kennslubókum og verkefnablöðum til að komast til móts við allt sem þeim er sett fyrir að miðla til nemenda enda er það
á margan hátt auðveldara. Því langaði mig í meistaraverkefninu mínu að búa til námsefni á grunni myndmenntar og stærðfræði sem unnið er í
nærumhverfi skólans og kennarar geta gripið í þegar þá langar að stíga út fyrir kennslubækurnar og vinna á skapandi hátt. Í námsefninu eru 25
sjálfstæð verkefni samþættuð af myndmennt og stærðfræði fyrir yngsta stig grunnskóla. Það er óskandi að verkefnin veki áhuga og komi kennurum
að góðum notum.
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Til kennara
Í meðfylgjandi námsefni má finna 25 prentvæn verkefni tengd myndmennt og stærðfræði. Kennarar eru hvattir til að taka eitt verkefni fyrir í einu
og hefja hverja kennslustund á umræðum tengda verkefninu. Með umræðum reynum við á minni nemenda þegar þeir rifja upp þætti tengda
verkefninu, þær auka skilning nemenda á námsefninu þar sem þeir þurfa sjálfir að segja frá, túlka og útskýra ásamt því að nemendur þjálfast í að
beita þekkingu með því að tengja hana við sjálfa sig, sitt daglega líf eða aðra óþekkta þætti. Auk þess stuðla umræður að greiningu þekkingar þegar
efni er rætt á gagnrýnin hátt og nemendur færa rök fyrir máli sínu og síðast en ekki síst efla umræður skapandi hugsun þegar nemendur setja fram
eigin hugmyndir, ný sjónarhorn og leita nýrra lausna á vandanum sem fyrir þá er lagður (Ingvar Sigurgeirsson, 1996).

Líkt og kemur fram hér að ofan telur Craft (2001) að möguleikahugsun sé mikilvægur þáttur í skapandi hugsun en til að þjálfa möguleikahugsun
barna þurfum við að ýta undir þáttöku nemenda í umræðum og gagnrýnum hugsunarhætti. Aðalnámskrá grunnskóla (2013) fjallar um gagrýna
hugsun á þann hátt felist hagnýting hugmynda og mótun á viðhorfum, gildismati og hæfni okkar. Vinnubrögð, bæði í listsköpun og vísindum
einkennast oft af sköpunargleði, frumkvæði og frumleika en þannig vinnubrögð er æskilegt að sjá í öllu námi og skólastarfi. Craft (2002) telur að
nemendamiðaðar kennsluaðferðir stuðli að möguleikahugsun nemenda og um leið að þjálfa nemendur í gagnrýnni hugsun. Þar stígur kennarinn til
hliðar og nemendur fá að prófa sig áfram upp á eigin spýtur.
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Útikennsla er stór hluti verkefnaheftisins en forsenda verkefnanna er að nemendur notist við náttúruna og/eða nærumhverfi skólans sem
vettvang til náms. Norski fræðimaðurinn Jordet (2009) telur útinám flétta saman hreyfingu, félagsleg samskipti og nám en leggur áherslu á að
útinámið tengist fræðilegri, verklegri og listrænni kennslu með samþættingu mismunandi greina innan skólans. Þannig telur Jordet vera meiri
samhengi í kennslunni úti heldur en inni í kennslustofunni þar sem nemendur fá að upplifa raunveruleikann í raunveruleikanum. Hér eru nokkur
atriði sem gott er að hafa í huga þegar haldið er út:

• Fylgjast með veðurspá og ítrekið við foreldra og nemendur að klæða sig eftir veðri.
• Hafa skýrar reglur fyrir nemendur um viðeigandi hegðun á vettvangi náms, til dæmis fara yfir umferðareglur og önnur öryggisatriði.
Auk þess að ítreka hvernig við göngum um náttúruna.
• Vera með sjúkrakassa, síma og símanúmer til að hringja í til öryggis.
• Huga vel að því að allt nauðsynlegt sé tekið með til dæmis skriffæri, verkefnahefti, stækkunargler eða annað sem til þar.
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Hæfniviðmið
Verkefnin tengjast ýmsum hæfniviðmiðum sem snúa að lykilhæfni, sameiginlegri hæfni í list- og verkgreinum, hæfniviðmiðum í sjónlistum auk
hæfniviðmiða í stærðfræði. Hér á eftir eru þau viðmið úr Aðalnámskrá grunnskóla (2013) sem er verið að vinna með í verkefnum þessa heftis:

Lykilhæfni
Við lok 4.bekkjar getur nemandi:
•

Tjáð hugsanir sínar og sett þær fram á viðeigandi hátt,

•

Gert grein fyrir hugsunum sínum, skoðunum og þekkingu á þann hátt sem við á hverju sinni,

•

Gert sér grein fyrir að iðulega er hægt að komast að fleiri en einni niðurstöðu við úrlausn verkefna og að læra má af mistökum og nýta
það á skapandi hátt,

•

Endurskoðað úrlausn viðfangsefna út frá mismunandi sjónarhornum á skapandi hátt,

•

Unnið eftir fyrirmælum og borið ábyrgð á eigin verkefnum og vinnubrögðum þegar við á,

•

Tekið jákvæðan þátt í leik og starfi í skólasamfélagi sínu
(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 87-89)
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List- og verkgreinar (sameiginleg hæfniviðmið)
Við lok 4. bekkjar eiga nemendur að geta:
•

Unnið eftir einföldu ferli frá hugmynd til afurðar,

•

Hagnýtt þá leikni sem hann hefur öðlast í einföldum verkefnum,

•

Unnið einföld verkefni í hópi,

•

Gengið frá eftir vinnu sína,

•

Tjáð sig á einfaldan hátt um verkefni sín,
(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 142)

Sjónlistir
Við lok 4.bekkjar eiga nemendur að geta:
•

Nýtt sér í eigin sköpun einfaldar útfærslur sem byggja á færni í meðferð lita- og formfræði og myndbyggingar,

•

Skapað myndverk í ýmsum tilgangi með margvíslegum aðferðum,

•

Útskýrt og sýnt vinnuferli sem felur í sér þróun frá hugmynd að myndverki,

•

Unnið út frá kveikju við eigin listsköpun,

•

Tjáð tilfinningar, skoðanir og hugmyndaheim sinn í myndverki á einfaldan hátt.
(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 148-149)
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Stærðfræði
Við lok 4.bekkjar eiga nemendur að geta:
•

Tekið þátt í samræðum um spurningar og svör sem eru einkennandi fyrir stærðfæði,

•

Leyst stærðfræðiþrautir sem gefa tækifæri til að beita innsæi, nota áþreifanlega hluti og eigin skýringarmyndir,

•

Sett fram, meðhöndlað og túlkað einföld reiknilíkön, talnalínur, teikningar og myndrit sem tengjast umhverfi hans og daglegu lífi,

•

Túlkað og notað einföld stærðfræðitákn, þar með talið tölur og aðgerðamerki og tengt þau við daglegt mál,

•

Tekið þátt í að þróa fjölbreyttar lausnaleiðir, með því m.a. að nota hlutbundin gögn og teikningar,

•

Kannað og rannsakað með því að setja fram tilgátur og gera tilraunir með áþreifanlegum gögnum,

•

Tekið þátt í að þróa hentugar aðferðir sem byggja á eigin skilningi við að reikna samlagningar-, frádráttar-, margföldunar- og deilidæmi,

•

Kannað, búið til og tjáð sig um reglur í talnamynstrum og öðrum mynstrum á fjölbreyttan hátt og spáð fyrir um framhald mynsturs, t.d.
með því að nota líkön og hluti,

•

Notað hugtök úr rúmfræði, s.s. um form, stærðir og staðsetningu til að tala um hluti og fyrirbrigði í daglegu lífi og umhverfi sínu,

•

Safnað gögnum í umhverfi sínu og um eigið áhugasvið,

•

Talið, flokkað og skráð, lesið úr niðurstöðum sínum og sett upp í einföld myndrit,
(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 211-217)
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Tillögur að kennsluaðferðum
Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er tekið fram að starf í grunnskóla eigi að vera skapandi og hvetjandi fyrir nemendur. Kennarar og annað starfsfólk
skólans bera ábyrgð á því að skapa það umhverfi fyrir nemendur í skólastarfinu sem gerir þeim kleift að nái þeim hæfniviðmiðum sem unnið er með
hverju sinni. Til þess að þetta sé hægt er mikilvægt að skapa góðan og jákvæðan skólabrag með fjölbreyttum kennsluaðferðum í fjölbreyttu
námsumhverfi en starf skólans á að efla hvern einstakling þannig að hann nýti hæfileika sína, verði virkur og sjálfstæður í vinnu sinni. Í Litrófi
kennsluaðferðanna (2013) skilgreinir Ingvar Sigurgeirsson kennsluaðferðir á þann hátt að þær segi til um það fyrirkomulag sem kennarinn hefur á
kennslunni og hvernig hann ætli að miðla viðfangsefninu til nemenda þannig að þeir læri það sem lagt var upp með. Kennsluaðferðir eru margar og
fjölbreyttar með mismunandi markmið. Hér verður fjallað um þær kennsluaðferðir sem henta vel þegar unnið er með verkefnaheftið.

Nemendamiðuð kennsla
Í nemendamiðaðri kennslu eru nemendur og námsefni miðpunktur kennslunnar, það er að segja að kennarinn byggir upp kennsluna þannig að
nemendur geta tekið þátt í efnisþáttum og framsetningu hennar. Kennarinn setur upp rammann utan um þekkinguna og gefur nemendum svigrúm
til að nálgast námsefnið á mismunandi hátt. Í nemendamiðaðri kennslu er hægt að notast við margvíslegar aðferðir við kennsluna til dæmis
umræður, hópavinnu eða einstaklingsvinnu og lögð er áhersla á stuttar innlagnir í upphafi kennslu bæði frá nemendum og kennurum (Ingvar
Sigurgeirsson, 2013).
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Útlistunarkennsla
Kennsluaðferðirnar í þessum flokki byggjast á því að kennarinn miðli þekkingu, útskýri ólíkar leiðir, sjónarhorn eða lausnir. Aðferðirnar sem hér eru
notaðar eru fyrirlestrar, sýnikennsla, skoðunarferðir og notkun fræðslumynda eða hlustunarefnis (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Við notkun
námsefnisins er hentugt að notast við sýnikennslu þar sem kennarinn sýnir tiltekin vinnubrögð eða aðferðir við verkefna vinnu.

Þulunám og þjálfunaræfingar
Markmið þulunáms og þjálfunaræfinga er að kanna þekkingu nemenda og festa hana í minni eða þjálfa leikni og efla færni á einhverju ákveðnu
sviði til dæmis á sýnikennslu, þulunámi eða skriflegum æfingum (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Kennsluaðferðirnar Tvenndarkennsla og Námsleikir
henta vel við notkun námsefnisins. Í tvenndarkennslu vinna nemendur tveir og tveir saman við vinnu verkefnis og hentar það oft vel að nemendur
vinni annað hvort í hóp eða í pörum en það er kennarinn sem notast við námsefnið sem metur það hverju sinni. Í námsefninu má einnig finna
nokkur verkefni sem skemmtilegt er að setja upp sem leik eins og til dæmis Náttúru Bingó og Teljum í umhverfinu.

Verklegar æfingar
Verklegar æfingar þjálfa verklega færni nemenda og er oftast notuð í list- og verkgreinum. Með verklegum æfingum læra nemendur ákveðið
vinnuferli og hvernig þeir eigi að bera sig að við vinnu sína þar sem þeir læra meðal annars hvaða efni og áhöld er best að nota. Nokkur megin
einkenni góðrar, verklegrar kennslu eru til dæmis að endurgjöf fyrir verkefnið þarf að vera markviss og stöðug, viðfangsefni þurfa að vera
áhugaverð og markvisst valin og skipulag umhverfis fyrir verklega þjálfun ræður miklu um það hvernig til tekst (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Mikið er
um verklegar æfingar í þessu verkefni og er því nauðsynlegt að kennarinn sé vel undirbúinn og tilbúinn til að kveikja áhuga nemenda á verkefninu.
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Umræðu – og spurnaraðferðir
Umræðu- og spurnaraðferðir byggjast á því að kennarinn beiti spurningum eða öðrum aðferðum til að skapa umræður um tiltekin viðfangsefni.
Þessi kennsluaðferð þjálfar nemendur í því að koma skoðunum sínum á framfæri og færa rök fyrir þeim auk þess að hlusta á rök annarra af
gagnkvæmri virðingu. Kennarinn stjórnar samræðum í upphafi kennslustundar en dregur sig smátt og smátt til hlés og leyfir nemendum að halda
umræðunni á lofti (Ingvar Sigurgeirsson, 2013).
Lagt er upp úr því að byrja öll verkefni á umræðum til að kveikja áhuga nemenda á viðfangsefninu og fá þau til að velta vöngum yfir því og finna
tengingu við sitt daglega líf. Í verkefnasafninu hér að neðan má finna umræðupunkta fyrir hvert verkefni.

Innlifunaraðferð og tjáning
Í innlifunaraðferð og tjáningu er verið að þjálfa nemendur í að lifa sig inn í aðstæður, bæði í huganum og sjónrænt. Þessa kennsluaðferð nota
kennarar þegar þeir leggja fyrir nemendur að túlka viðfangsefni á myndrænan hátt. Oft eru óljós mörkin á milli innlifunaraðferða og þeirra
kennsluaðferða sem falla undir flokkinn sjálfstæð skapandi vinnubrögð (Ingvar Sigurgeirsson, 2013).
Í þessum flokki eru tvær aðferðir sem henta vel í kennslu námsefnisins, en það eru Sjónsköpun – að sjá í huganum og Myndsköpun. Sjónsköpun
hentar vel þegar nemendur eru beðnir um að sjá námsefni í huganum eins og til dæmis þegar nemendur eiga að finna form og tölustafi í
umhverfinu eða í verkefninu Spæjarinn. Myndsköpun hentar vel fyrir verkefni sem byggjast á ýmiss konar myndrænni útfærslu og nemendur þurfa
að túlka tiltekið viðfangsefni í námi með myndrænum hætti til dæmis teikningu, klippimyndir eða þrívíddarmyndir.
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Tillögur að námsmati
Námsmat er reglubundinn þáttur í skólastarfi og námi barna og ungmenna en það veitir kennurum upplýsingar um framfarir og árangur nemenda.
Megin tilgangur námsmats er að veita leiðandi upplýsingar um námið, stuðla að námshvatningu, örva nemendur til framfara og meta hvaða aðstoð
þeir þurfa (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Til að fá heildarmynd af árangri og framförum nemenda þurfa kennarar að notast við ólíkar
matsaðferðir til að safna sem fjölbreyttustum upplýsingum. Einnig þurfa kennarar að velja hvaða matsaðferð hentar hverju sinni (Erna Ingibjörg
Pálsdóttir, 2011).
Í meðfylgjandi námsefni eru samþættar tvær ólíkar námsgreinar sem hafa hvor um sig ólíkar leiðir til námsmats en mörgum list- og verkgreina
kennurum reynist erfitt að meta verk og hæfni nemenda sinna. Bloom (1956) setti fram kerfi til að lýsa námsmarkmiðum þar sem þau voru flokkuð
í þrjá flokka eftir því hvort þau reyndu á þekkingu, færni eða viðhorf. Til þess að nemandi nái þeim námsmarkmiðum sem fyrir þá eru lögð, þarf
námsmatið að taka til allra þessara sviða. Hinsvegar hefur verið tilhneiging til þess að líta eingöngu á þekkingarmarkmiðið því þau virðast við fyrstu
sýn vera auðveldust að mæla til dæmis með skriflegu prófi.
Ein algengasta aðferð við námsmat í listgreinum fer fram í formi ferilmöppu (e.portfolio), einnig stundum kallað verkmappa eða sýnimappa. Í
ferilmöppu eru til sýnis fullgerð verkefni nemenda en nú er einnig að verða algengt að skrásetja vinnuferlið sjálft og einblína ekki eingöngu á loka
útkomuna. Því má einnig setja skissur, athugasemdir og tilraunir í möppuna en þannig er verið að meta vinnubrögð nemandans og hafa til
hliðsjónar það sem liggur að baki verkefnavinnunni (Gitomer, Grosh og Price, 1992).
Meðfylgjandi námsefni snýst að mestu um verkferlið sjálft. Það er að segja um upplifun nemenda, samvinnu þeirra á milli og skapandi- og
gagnrýna hugsun þegar nemendur vinna að þeim verkefnum sem fyrir þau eru lögð. Því hefur lokamatið sjálft ekki eins mikið vægi en það byggir á
ferilmöppu sem í þessu tilviki væri verkefnahefti nemenda auk kynninga nemenda á sínum eigin verkefnum. Auk þess er lögð áhersla á að beita
fjölbreyttum námsmatsaðferðum til að fá sem skýrastar niðurstöður á stöðu nemenda á meðan á náminu sjálfu stendur.

Verkefnalýsingar
15

Teljum í umhverfinu

Umhverfi okkar er fjölbreytt og margbreytilegt allt eftir því hvar við erum stödd. Hinsvegar getum við alltaf reiknað með því að finna eitthvað í
kringum okkur sem við getum kastað tölu á hvort sem það eru bílar, gangandi vegfarendur, hús, blóm, fuglar eða tré.
Hægt er að vinna verkefnið allan ársins hring, í hvaða veðri sem er.
Gera má ráð fyrir að þetta verkefni taki 30 mínútur. Fyrstu 5 mínúturnar fara í umræður með nemendum um það hvað við sjáum í kringum okkur
sem er kveikjan að verkefninu sjálfu. Síðan eru teknar 20 mínútur í verkefnavinnu.

Undirbúningur – það sem þarf að hafa í huga
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Best er að byrja á því að finna verkefninu góðan stað þar sem líklegt er að nemendur finni allt það sem leitað er að í verkefninu. Nemendur taka
með sér námsefnaheftið, blýant og strokleður en gott er að kennarinn haldi utan um það á meðan á göngu stendur ef fara þarf langt frá
skólalóðinni. Gott er að kennarinn hafi undirbúið umræðuna sem þarf til að kveikja áhuga nemenda á verkefninu.

Verkefnalýsing
Kennsla hefst á umræðum sem kennarinn stjórnar og nemendur taka virkan þátt. Hvað sjáum við í kringum okkur? Kennarinn útskýrir verkefnið
fyrir nemendum og þeir hefjast handa. Nú eru nemendur rannsakendur og þurfa að skoða umhverfi sitt vel. Þeir telja þá hluti sem finna má í
bókinni; grenitré, fugla, hús, fólk, bíla og tré og skrá samviskusamlega hjá sér. Að lokum safnast allir saman og fara yfir hvað þeir töldu mikið af
hverju og kennarinn stjórnar umræðum. Sáu allir það sama? Af hverju er það? Af hverju ekki? Er hægt að flokka hlutina sem við vorum að telja t.d.
hvað voru margir rauðir bílar? Hvað voru margir bláir? Var allt fólkið sem við sáum fullorðið? Tölduð þið sjálf ykkur með? Eru fleiri hlutir í
umhverfinu sem við getum talið sem komu ekki fram í bókinni?
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Áferðir
Það að loka augunum og þreifa okkur áfram með höndunum býður upp á nýstárlega upplifun af náttúrunni. Þá sjáum við ekki lengur liti eða form
heldur finnum við áferð hlutanna í kringum okkur.
Hægt er að vinna þetta verkefni hvenær sem er yfir árið, í hvaða veðri sem er en erfiðlega gæti verið að finna mismunandi áferðir í náttúrunni í
miklum snjó. Þá gæti verið gaman að þreifa á snjónum og klökum og finna muninn á sléttum klaka á móti hörðum og hrjúfum snjónum.
Gert er ráð fyrir að verkefnið taki 40 mínútur. Kennslan hefst á 10 mínútna umræðum með nemendum en síðustu 30 mínúturnar fara í
verkefnavinnu nemenda.

Undirbúningur – það sem þarf að hafa í huga
Best er að byrja á því að finna verkefninu góðan stað þar sem nemendur geta fundið margvíslegar áferðir í kringum sig án þess að þurfa að dreifa
sér um of stórt svæði.
Nemendur þurfa að hafa með sér námsheftið, stækkunargler og ipad eða myndavél til að taka myndir.

Verkefnalýsing
Kennsla hefst á umræðum sem kennarinn stjórnar, notast við lýsingarorð þegar áferðir eru kynntar t.d. hrjúfar, sléttar, mjúkar, loðnar. Kennarinn
útskýrir fyrir nemendum hvað áferðir eru og biður þá um að loka augunum og þreifa í kringum sig og finna fyrir mismunandi áferðum undir
fingrunum. Hvað finnum við?
Næst fara nemendur af stað í verkefnavinnuna en þeir rannsaka nærumhverfi sitt, þreifa með höndnum og skoða náttúruna með stækkunargleri til
að finna þrjár mismunandi áferðir sem þeim finnast áhugaverðar. Nemendur taka myndir af áferðunum sem þeir fundu.
Kennarinn prentar út myndirnar sem fundnar voru og nemendur líma inn í bókina sína. Hægt er að halda áfram með verkefnið með því að láta
nemendur teikna áferðirnar sem þeir völdu með blýanti. Hvernig getum við túlkað mismunandi áferðir í teikningu?
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Náttúrubingó
Það er leikur að læra, leikur sá er mér kær... Það er alltaf gaman að læra í gegnum leik en í þessu verkefni er námsefnið sett upp sem bingó þar sem
nemendur leita að hlutum í náttúrunni til að vinna leikinn. Hægt er að fara í þennan leik að sumri, vori og að hausti en erfiðara er að leika hann yfir
vetrartímann.
Gert er ráð fyrir að hann taki 40 mínútur. Fyrstu 5 mínúturnar fara í það að kennarinn útskýri leikinn fyrir nemendum sem fá svo 35 mínútur til að
spila hann.

Undirbúningur – það sem þarf að hafa í huga
Best er að byrja að finna verkefninu góðan stað þar sem líklegt er að nemendur finni allt á bingó spjaldinu sínu. Nemendur þurfa að hafa með sér
námsheftið og lit eða blýant til merkingar.

Verkefnalýsing
Kennarinn útskýrir leikinn fyrir nemendum og tekur stutta umræðu um hvað er að finna á bingó spjaldinu þeirra t.d. hvar finnum við fótspor? Í
grasi, í mold, á göngustíg? Hvar finnum við fugla? Í loftinu, í trjánum, á jörðinni? Kennarinn leyfir nemendum síðan að dreifa sér um ákveðið svæði
og spila, þeir eru einskonar spæjarar og verða að rannsaka umhverfið sitt vel. Hægt að spila leikinn á tvo vegu. Sem keppni líkt og hefðbundið bingó
þar sem sá sem fær fyrstur fullt spjald vinnur eða á rólegri máta þar sem allir eigi að klára spjaldið sitt.
Þegar leik er lokið (eða ákveðinn tími er liðinn ef illa gengur að klára spjaldið) koma allir saman og taka umræðuna um hvernig gekk, hvað var
erfiðast að finna, hvað var auðveldast að finna, funduð þið mikið af einhverju? Var eitthvað sem þið funduð ekki?
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Finnum tölurnar í kringum okkur 1-9

Líklegast hafa allir á einhverjum tímapunkti í lífinu legið á bakinu og horft upp í himininn og reynt að sjá myndir úr skýjunum fyrir ofan okkur. Þau
ský sem einum finnst líta út eins og kanína sér annar eitthvað allt annað út úr því enda er það ímyndunaraflið sem ræður förinni. Í þessu verkefni
reynum við að sjá tölustafi í náttúrunni í kringum okkur og gildir hér það sama og ef við værum að horfa á skýinn, það er ekkert rétt eða rangt svar.
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Hægt er að vinna þetta verkefni hvenær sem er yfir árið en erfiðlega getur gengið að sjá tölur úr umhverfinu ef allt er hulið snjó. Verkefnavinnan
tekur um 80 mínútur að leysa en það nær yfir þrjár opnur í námsheftinu svo hægt er að brjóta það niður í þrjár styttri námslotur eða taka alla
tölustafina 1 til 9 í einni kennslustund. Lagt er til með að byrja á stuttri umræðu með nemendum áður en þeim er sleppt út í verkefnavinnu.

Undirbúningur – það sem þarf að hafa í huga
Best er að byrja að finna verkefninu góðan stað þar sem hægt er að finna fjölbreytta hluti í náttúrunni. Nemendur þurfa að hafa með sér
námsheftið og eitthvað til að taka myndir á eins og síma, ipad eða myndavél. Þegar úti hluta verkefnisins er lokið þarf kennarinn að hafa aðgang að
prentara og nemendur þurfa skæri og lím.

Verkefnalýsing
Kennarinn tekur stutta umræðu með nemendum um notkun ímyndunaraflsins og hvernig við getum notað það til að sjá hversdagslega hluti með
nýju hugarfari og að stundum þurfum við nýtt sjónarhorn á umhverfið t.d. með því að snúa hausnum eða horfa á eitthvað á hvolfi. Einnig er gott að
fara út í lögun tölustafanna t.d. 0 er eins og hringur, hvað sjáum við sem er hringlaga í kringum okkur? 1 er eins og strik, er eitthvað sem þið sjáið
sem gæti verið eins og 1? Nemendur skoða náttúruna með nýjum augum og reyna að finna tölustafina. Ef þeir finna eitthvað sem þeim líst vel á er
tekin mynd af því. Það má nota myndir af tölustöfum eins og t.d. á skiltum eða húsnúmer ef erfiðlega gengur að finna töluna í náttúrunni sjálfri.
Þegar öllum tölunum hefur verið safnað eru þær prentaðar út og nemendur líma þær inn í bókina. Skemmtilegt er að ljúka verkefninu með því að
allir sýni hópnum sína tölustafi og útskýri hvar þeir fundu þá.
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Form

Allt í heiminum er búið til úr formum hvort sem það er líkaminn okkar, hús, blóm eða steinar. Það að þekkja grunnformin og að geta séð úr hvaða
formum hlutir eru byggðir er nauðsynleg hæfni í myndvinnslu okkar og sköpunarhæfni. Ef ég bý yfir þeirri þekkingu að hús eru oftast gerð úr
ferningum og þríhyrningum er auðveldara fyrir mig að sjá það fyrir mér í huganum og koma því niður á blað í teikniformi. Þetta verkefni tekur um
80 mínútur að vinna en gert er ráð fyrir um 10 mínútna umræðu með kennara í upphafi kennslunnar og 70 mínútur í verkefnavinnu nemenda.
Hægt er að vinna þetta verkefni hvenær sem er yfir skólaárið þó erfiðlega gæti gengið að finna form í kringum okkur ef allt er hulið snjó.
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Undirbúningur – það sem þarf að hafa í huga
Best er að byrja að finna verkefninu góðan stað í fjölbreyttu umhverfi þar sem nemendur hafa úr mörgu að velja þegar þau leita að formum
náttúrunni. Nemendur þurfa námsheftið sitt, blýant, strokleður og liti. Ef veður er blautt er sniðugt að taka með sér ipad, síma eða myndavél til að
taka myndir af formunum sem nemendur finna.

Verkefnalýsing
Kennarinn tekur stutta umræðu með nemendum um form. Hvaða form þekkja þau? Hvaða form erum við búin til úr? Hvaða form sjá þau í kringum
sig í fljótu bragði? Sjá nemendur hluti sem eru fleiri en eitt form? Fleiri en tvö? Nemendur ganga um og skoða umhverfi sitt vel og leita að þeim
formum sem koma fram í námsheftinu.
Nemendur teikna þá hluti sem þeir finna eins nákvæmlega og þeir geta. Ef blautt er úti er hægt að taka mynd af forminu og teikna eftir myndinni
þegar komið er inn í skóla aftur.
Í lok kennslustundar hópast allir saman og kynna sitt verkefni þar sem þeir útskýra formið, hvaða hlutur það er og hvar þau fundu hann í
náttúrunni.
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Heitir litir og kaldir litir
Náttúran býður upp á svo fjölbreytta litadýrð og þó hún sé breytileg á milli árstíða höfum við þó alltaf margbreytilega liti fyrir augunum. En hvaða
litir í umhverfinu okkar eru heitir og hverjir eru kaldir? Í þessu verkefni skoðum við það.
Verkefnið er hægt að vinna svo lengi sem jörðin er ekki þakin snjó þó augljóslega sé fjölbreytileiki í litum náttúrunnar mestur á vorin og sumrin
þegar blómin blómstra og grasið er grænt eða á haustin þegar laufin eru í haustlitunum. Verkefnavinnan ætti að taka 80 mínútur en 10 mínútur
fara í umræður í upphafi kennslunnar en 70 mínútur í verkefnavinnu.

Undirbúningur – það sem þarf að hafa í huga
Best er að byrja að finna verkefninu góðan stað þar sem mikið er um fjölbreytta liti í náttúrunni. Nemendur þurfa að taka með sér námsheftið,
litahjól með heitum og köldum litum (sjá viðauka hér að neðan), tréliti og lím.

Verkefnalýsing
Kennsla hefst með umræðum þar sem kennarinn kemst að því hvað nemendur kunna í litafræði og fræðir þá um heita og kalda liti. Nemendur fá
afrit af útfylltu litahjóli með tólf lita reitum en litahjólið í bók nemenda hefur aðeins átta hólf.
Hægt er að vinna verkefnið á tvo mismunandi vegu. Annars vegar fer umræða og innlögn verkefnis innan skólans en þá velja nemendur sér fjóra
heita liti og fjóra kalda liti sem þeir lita með trélitum í viðeigandi reiti í námsheftinu sínu áður en haldið er út í náttúruna. Þá er nauðsynlegt að
nemendur sjái fyrir sér litina sem líklegast er að þeir finni í náttúrunni og velji þá í litahjólið sitt. Þegar allir hafa klárað að lita sitt verkefni er haldið
út og nemendur reyna að finna hluti í umhverfinu sem passa við litahjólið t.d. appelsínugult laufblað eða grænt gras. Hinsvegar er hægt að fara með
óútfyllt litahjól út í náttúruna og nemendur finna þar náttúrulega hluti til að líma eða teikna inn í reitina t.d. er hægt að líma gleym‘mér ei inn í
kaldan reit sem táknar þá ljós bláan, appelsínugult laufblað í heitan reit sem táknar þá appelsínugula litinn. Gaman er að enda kennslustundina á
því að fara með nemendum yfir hvaða liti þeir völdu og/eða hvað þeir fundu í náttúrunni sem passaði við litina í litahjólinu.
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Hluturinn minn

Náttúran er svo falleg og heillandi. Hver kannast ekki við að upplifa stórfenglegt landslag, mikilfenglegan foss eða litskrúðug norðurljós og reyna að
fanga það sem fyrir augu ber á mynd til að varðveita að eilífu. Þetta verkefni eru í tveimur hlutum sem hægt er að vinna í einni langri kennslustund
eða skipta í tvær styttri. Í heildina ætti verkefnið að taka um 100 mínútur. 10 mínútur í upphafi til umræðu og útskýringar, 10 mínútur þar sem
nemendur velja sér hlut í náttúrunni, 80 mínútur í model teikningu og heita/kaldalita teikningu.
Verkefnið er hægt að vinna hvenær sem er yfir skólaárið þó erfiðlega gæti gengið að finna eitthvað í snjónum.
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Undirbúningur – það sem þarf að hafa í huga
Best er að byrja að finna verkefninu góðan stað þar sem líklegt er að nemendur finni sem fjölbreyttasta liti í náttúrunni. Nemendur þurfa
námsheftið sitt, litahjól, tréliti, lím (límstifti eða límband) og strokleður.

Verkefnalýsing
Nemendur eru sendir út í náttúruna með þær leiðbeiningar að velja sér hlut til að taka með sér í skólann. Mikilvægt er fyrir kennarann að vera
nákvæmur í lýsingum sínum t.d. verða nemendur að geta haldið á hlutnum alla leið út í skóla, hann má ekki vera of stór og ekki of þungur. Gott
viðmið er að hann verði að passa í lúku annarar handar nemandans.
Auk þess er mikilvægt fyrir kennarann að kenna nemendum að virða náttúruna, það má t.d. ekki brjóta greinar af trjánum og taka með sér, rífa
plöntur upp með rótum eða annað álíka sem skaðar umhverfið okkar. Sem dæmi um hlut má nefna stein, köngul, laufblað eða blóm.
Nemendur taka hlutinn með sér í skólann þar sem þeir skoða hann gaumgæfilega. Lögun hlutarins; hvaða formum er hann gerður úr? Litir
hlutarins; er hann allur eins á litinn? Koma stundum dekkri eða ljósari litir fram á hlutnum?
Verkefnin tengd hlutnum eru tvö. Fyrsta verkefnið er model teikning. Þá teikna nemendur hlutinn sinn upp eins nákvæmlega og þeir geta, bæði
lögun og lit. Þá er gott að stilla hlutnum upp fyrir framan sig og góð regla er að það megi ekki snerta hlutinn aftur fyrr en teikningu sé lokið til þess
að halda sama sjónarhorninu.
Hitt verkefnið tengt hlutnum er einnig í tengslum við heita og kalda liti. Þá er gott að vera búinn að vinna með verkefnið Heitir litir og kaldir litir hér
að framan. Í þessum hluta verkefnisins teikna nemendur aðeins útlínur hlutarins sem þeir völdu. Ramminn merktur „heitir og kaldir litir“ er fullur af
óreglulegum línum en nemendur eiga að lita í reitina innan útlínu hlutarins í heitum litum en reitirnir fyrir utan hlutinn eiga að vera í köldum litum.
Gagnlegt gæti verið að vera með litahjólið (sjá viðauka) meðferðis.
Í báðum þessum verkefnum þarf kennarinn að vera skýr í útskýringum sínum og brýna fyrir nemendum að reyna að nýta rammann undir
teikningarnar vel svo að hluturinn fylli vel út í hann.
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Finnum stærðirnar
Hvernig ætli heimurinn sé frá sjónarhorni átta ára barns? Það sem okkur fullorðna fólkinu finnst vera lítið er risa vaxið í augum barnsins. Þetta
verkefni reynir á ímyndunarafl og ágiskunarhæfni nemenda þegar þeir reyna að finna út stærðirnar í umhverfinu.
Þetta verkefni tekur 60 mínútur, 10 mínútur í umræðu og 50 mínútur í verkefnavinnu. Hægt er að vinna verkefnið hvenær sem er yfir árið.

Undirbúningur – það sem þarf að hafa í huga
Best er að byrja að finna verkefninu góðan stað þar sem líklegt er að nemendur geti notið margbreytilegrar náttúru við verkefnavinnu sína.
Nemendur þurfa námsheftið sitt, blýant, strokleður, málband og liti.

Verkefnalýsing
Kennarinn byrjar kennslustundina sína á umræðum með nemendum um lengdir og mælieiningar. Hvað er meint með þegar talað er um lengd?
Þekkja nemendur einhverja mælieiningar? Kennari hvetur nemendur til að skoða málbandið sitt og sentimetrana. Hvað eru 5 sentimetrar langir?
Hvað eru 10 sentimetrar langir? En 100 sentimetrar? Hvað eru nemendur langir í sentimetrum? Notum við sentimetra þegar við tölum um langar
vegalengdir eins og t.d. frá Selfossi til Reykjavíkur?
Kennarinn spyr nemendur hvað þeir haldi að sé 5 sentimetrar í náttúrunni í kringum sig? Nemendur koma með tilgátu áður en þeir tölta um með
málbandið sitt og mæla. Að lokum þegar þeir hafa fundið eitthvað sem passar við lengdina sína þá skrá þeir það inn í námsheftið sitt og teikna af
því mynd.
Nemendur vinna með þessum hætti allar fjórar spurningarnar í námsheftinu. Að kennslustund lokinni er gaman að nemendahópurinn deili hvert
með öðru hlutunum sem þeir mældu..
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Teljum laufin

Haustlaufin eru svo litrík og falleg. Í þessu verkefni notum við haustlitina og náttúruna sjálfa til að búa til stærðfræðidæmi. Verkefnið tekur 40
mínútur. 10 mínútur í umræðum og 30 mínútur í verkefnavinnu. Aðeins er hægt að vinna þetta verkefni að hausti til þegar laufblöðin eru í
haustlitunum.

Undirbúningur – það sem þarf að hafa í huga
Best er að byrja að finna verkefninu góðan stað þar sem líklegt er að nemendur finni litrík og fjölbreytt laufblöð til að vinna með. Nemendur þurfa
námsheftið sitt, blýant, strokleður og liti.
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Verkefnalýsing
Kennarinn byrjar kennslustundina sína á umræðum með nemendum um haustlitina. Hvaða liti finnum við á haustin? Hvar eru þessir litir í
náttúrunni? Hvernig getum við notað þessa liti til að búa til stærðfræðidæmi? Kennarinn tekur fram við upphaf verkefnis að nemendur eigi aðeins
að safna laufum sem þeim finnist falleg. Laufin þurfi að vera á jörðinni eða að nemendur tíni varlega af trjánum.
Nemendur skoða umhverfi sitt og safna laufum. Þegar nóg er komið setja nemendur laufin í hrúgu og flokka í flokka eftir litum. Nemendur telja
laufin í hverjum flokk fyrir sig og svara spurningum í námsheftinu. Í rammann eiga nemendur síðan að búa til dæmi úr þeim tölum sem þeir hafa
skráð hjá sér og teikna myndir með. (Dæmi: 4 gul lauf + 5 rauð lauf = 9 lauf EÐA 5 gul lauf + X = 9 lauf).
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Lengst – Styst
Náttúran er full af margvíslegum efnivið í öllum stærðum og gerðum sem hægt er að leika sér með. Í þessu verkefni notast nemendur við náttúruna
sem kennslugagn í stærðfræði þegar þeir safna hlutum úr náttúrunni og raða eftir lengdum. Verkefnið tekur um 60 mínútur. 10 mínútur í umræður
og 50 mínútur í verkefnavinnu. Hægt er að vinna þetta verkefni hvenær sem er yfir árið.

Undirbúningur – það sem þarf að hafa í huga
Best er að byrja að finna verkefninu góðan stað þar sem nemendur hafa aðgang að margbreyttri náttúru til að vinna verkefnið í. Nemendur þurfa
námsheftið sitt, ipad/síma/myndavél eða annað til að taka myndir á og lím en kennarinn þarf að hafa aðgang að tölvu og prentara. Einnig væri gott
að taka með sér krít ef unnið er á malbiki.

Verkefnalýsing
Kennarinn byrjar kennslustundina sína á umræðum með nemendum um hugtökin lengst og styst. Hvað þýðir lengst? Hvað þýðir styst? Hvernig
getum við unnið þetta verkefni úti í náttúrunni?
Þetta verkefni er í tveimur mismunandi hlutum sem annað hvort er hægt að vinna tvískipt eða í einni sameiginlegri kennslustund.
Í fyrri hlutanum skoða nemendur umhverfi sitt og kennarinn biður alla um að finna fjóra hluti af sömu tegund t.d. fjórar greinar. Nemendur raða
hlutunum á möl, í snjó eða í mold eftir veðurfari og staðsetningu. Því næst biður kennarinn nemendur um að raða hlutunum í stærðar röð og draga
hring um lengsta hlutinn en ferning um þann stysta. Kennarinn tekur að lokum mynd af verkefni hvers nemanda sem verður að lokum prentuð út
og límd í námshefti þeirra.
Í seinni hluta verkefnisins biður kennarinn nemendur um að leita að allskyns hlutum sem þurfa í þetta skipti ekki að vera sömu tegundar t.d. grein,
stein, lauf og strá. Nemendur raða hlutunum aftur upp á jörðina í stærðar röð. Aftur eiga nemendur að draga hring um lengsta hlutinn en ferning
um stysta hlutinn. Að lokum tekur kennarinn mynd af verkefnum nemenda sem þeir líma seinna inn í námsheftin sín. Gott er að ljúka verkefninu
með því að allir kynni sitt verkefni og sýni myndir í námsheftinu.
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Mynstur

Hægt er að finna mynstur allstaðar í kringum okkur, í grasinu sem við göngum á, skýjunum á himninum jafnvel í fingraförunum á okkar eigin
fingurgómum. Í þessu verkefni eiga nemendur að búa til sín eigin mynstur í náttúrunni. Þetta verkefni tekur 40 mínútur. 10 mínútur í umræðu og 30
í verkefnavinnu. Skemmtilegast er að vinna verkefnið á sumrin, haustin eða seint á vorin þegar hægt er að finna fjölbreytta liti í náttúrunni.
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Undirbúningur – það sem þarf að hafa í huga
Best er að byrja að finna verkefninu góðan stað þar sem nemendur hafa aðgang að fjölbreyttri náttúru fyrir verkefnavinnu sína. Nemendur þurfa
námsheftið sitt, lím og ipad/myndavél/síma eða annað til að taka myndir, auk þess sem kennarinn þarf að hafa aðgang að tölvu og prentara.

Verkefnalýsing
Kennarinn byrjar kennslustundina sína á umræðum með nemendum um mynstur. Hvað er mynstur? Sjá nemendur mynstur í umhverfi sínu núna?
Hvernig getum við búið til mynstur úti í náttúrunni?
Nemendur skoða umhverfi sitt og leita að efnum úr náttúrunni sem hægt er að raða upp í mynstur og búa til tvö mismunandi mynstur á jörðinni.
Þegar þeir eru tilbúnir tekur kennarinn myndir sem nemendur líma síðan inn í námsheftið sitt.
Hugsanlega er möguleiki á að líma mynstrið sjálft í bókina og þá væri flott að velja þann möguleika í staðinn.
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Spæjarinn
Ímyndunarleikir eru algengir í leikjum barna. Í þessu verkefni nota nemendur ímyndunaraflið í rannsóknarvinnu sinni í verkefnavinnunni þegar þeir
búa til sögur eða persónur í kringum spor í náttúrunni. Verkefni tekur 40 mínútur og er hægt að vinna hvenær sem er yfir árið.

Undirbúningur – það sem þarf að hafa í huga
Best er að byrja að finna verkefninu góðan stað þar sem líklegt er að nemendur finni spor á jörðinni. Nemendur þurfa námsheftið sitt, blýant,
strokleður, liti, lím og ipad/myndavél/síma eða annað til að taka myndir. Kennarinn verður að hafa aðgang að tölvu og prentara.

Verkefnalýsing
Kennarinn byrjar kennslustundina sína á umræðum með nemendum um spor á jörðinni og hvað það er sem myndar þau. Er það alltaf augljóst af
sporinu hver á þau?
Nemendur rannsaka umhverfið sitt og leita að sporum á jörðinni. Kennarinn hjálpar nemendum að taka mynd af þeim sporum sem þeir fundu sem
þeir síðan líma inn í námsheftið sitt í rammann undir „Spæjarinn“. Nú þurfa nemendur að nota ímyndunaraflið. Hver átti sporin sem þeir fundu?
Var það dreki að hlaupa um skólalóðina? Sjóræningi með tréfót? Eftir gott hugarflug teikna nemendur það sem þeir hafa ímyndað sér að þetta hafi
verið í rammann.
*Hægt er að bæta við ritunaræfingu við þetta verkefni. Nemendur skrifa stutta sögu um hvað eigandi sporsins var að gera þegar hann átti leið um
þar sem sporið fannst.
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Tölfræði – Línurit
Hefur þú prófað að flokka hluti? Taka kassa af allskyns dóti og flokka í nokkra mismunandi flokka. Hvernig flokkaðir þú það? Eftir lit, formi, þyngd,
efnivið? Í þessu verkefni ætla nemendur að safna náttúrulegum efnum og flokka í sína eigin flokka sem verða síðan notaðir í áframhaldandi vinnu.
Verkefnið tekur 40 mínútur. 10 mínútur í umræður og 30 mínútur í verkefnavinnu. Hægt er að vinna verkefnið yfir allt árið þó erfiðlega getur
gengið að safna þeim hlutum sem til þarf í snjónum.

Undirbúningur – það sem þarf að hafa í huga
Best er að byrja að finna verkefninu góðan stað þar sem líklegt er að nemendur finni fjölbreytt náttúruleg efni til að safna. Nemendur þurfa
námsheftið sitt, blýant, strokleður, liti og ílát til að safna hlutum í.

Verkefnalýsing
Kennarinn byrjar kennslustundina sína á umræðum með nemendum um tölfræði og súlurit. Hvað er súlurit? Hvernig getum við notað náttúruleg
efni í tölfræði? Hvað getum við safnað í náttúrunni til að flokka og telja?
Nemendur skoða umhverfi sitt og safna allskonar hlutum úr náttúrunni. Hlutirnir eru skoðaðir vel og kennarinn biður nemendur um að flokka
hlutina sína í nokkra flokka að eigin vali t.d. eftir lit, formi, þyngd, áferð eða öðru sem nemendum dettur í hug.
Nemendur svara spurningum í námsheftið sitt og nota þær upplýsingar til að búa til súlurit. Kennari minnir nemendur á að merkja undir hverja súlu
hvaða flokk súlan táknar, annað hvort með orði eða mynd.
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Teljum í náttúrunni
Náttúran býður upp á svo ótal margt. Steina, lauf, greinar, blóm og sveppi má allt nota sem stærðfræðigögn. Í þessu verkefni ætlum við einmitt að
gera það. Þetta verkefni tekur 40 mínútur. 10 mínútur í umræðu og 30 í verkefnavinnu. Verkefnið er best að gera að vori, sumri eða að hausti til að
auka líkurnar á því að nemendur finni nóg af hlutum í náttúrunni til að vinna með.

Undirbúningur – það sem þarf að hafa í huga
Best er að byrja að finna verkefninu góðan stað þar sem líklegt er að nemendur finni fjölbreytt náttúruleg efni. Nemendur þurfa námsheftið sitt,
blýant, strokleður, lím og ipad/síma/myndavél eða annað til að taka myndir. Kennarinn þarf að hafa aðgang að tölvu og prentara.

Verkefnalýsing
Kennarinn byrjar kennslustundina sína á umræðum með nemendum um náttúruna og hvað það er sem nemendur geta talið. Hverju er mikið af í
náttúrunni? Hverju er minna af?
Hægt er að vinna þetta sem einstaklingsverkefni, í pörum, litlum hópum eða allur nemendahópurinn saman. Nemendur skoða umhverfi sitt og
byrja að safna saman hlutum frá 1 og upp í 10 af ákveðinni tegund t.d. 1 sveppur, 2 könglar, 3 greinar osfrv. Nemendur leggja þessa hluti skipulega
á jörðina og skrá hjá sér í námsheftið hvað þeir fundu við hverja tölu. Þegar öllu hefur verið safnað og raðað snyrtilega á jörðina tekur kennarinn
mynd sem nemendur líma inn í námsheftið sitt.
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Kortagerð

Kort hafa fylgt manninum í fjölda mörg ár til dæmis landakort, götukort, sjókort og fjársjóðskort. Nú á tímum notumst við aðallega við GPS til að
rata á rétta staði. Þetta verkefni getur tekið allt frá 80 til 120 mínútur, fer allt eftir lengd gönguferðarinnar sem nemendur fara í með kennara
sínum. Verkefnið er hægt að vinna hvenær sem er yfir árið og í hvaða veðri sem er.
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Undirbúningur – það sem þarf að hafa í huga
Best er að byrja að ákveða góða gönguleið sem býður upp á áberandi auðkenni sem nemendur muna eftir að göngu lokinni t.d. listaverk, byggingar
eða gróður. Nemendur þurfa námsheftið sitt, blýant, strokleður og liti.

Verkefnalýsing
Nemendur fara í stuttan göngutúr með kennara sínum. Áður en haldið er af stað í gönguna brýnir kennarinn fyrir nemendum mikilvægi þess að
vera vakandi fyrir umhverfi sínu, sjálfur þarf kennarinn að vera duglegur að benda á hluti í umhverfinu sem vekja athygli hans og hvetur nemendur
til að gera slíkt hið sama ef þau sjá eitthvað.
Þegar komið er aftur inn í skóla hefst kortagerðin. Kennarinn stjórnar umræðum með nemendum um gönguferðina hvað sá hópurinn merkilegt á
göngunni? Hvert var farið? Var gengið á göngustíg, gangstétt, grasi...?
Nemendur teikna upp kort af leiðinni sem var gengin af eins mikilli nákvæmni og þeir geta og reyna að teikna inn þá hluti sem vöktu athygli þeirra á
leiðinni. Kennarinn verður innan handar til aðstoðar þegar þess þarf.
*Gaman gæti verið að hafa kveikt á einhverskonar GPS forrit á meðan á göngunni stendur svo hægt sé að skoða leiðina þegar komið er inn. Hvort
sem það er fyrir eða eftir að nemendur teikna upp sín kort.
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Haustlauf

Á haustin skartar náttúran sínum fegurstu litum og eru laufblöðin þá sérstaklega litrík. Í þessu verkefni safna nemendur litríkum laufblöðum og
skapa úr þeim sín eigin litríku listaverk. Verkefnið tekur 80 mínútur. 10 mínútur í umræður og 70 mínútur í verkefnavinnu. Verkefnið er aðeins hægt
að vinna að hausti til þegar laufblöðin eru í sem mestum skrúða.

Undirbúningur – það sem þarf að hafa í huga
Best er að byrja að finna verkefninu góðan stað þar sem líklegt er að nemendur finni fjölbreytt og litrík laufblöð. Nemendur þurfa námsheftið sitt,
lím og ílát undir laufblöðin sem þeir safna.
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Verkefnalýsing
Kennarinn byrjar kennslustundina sína á umræðum með nemendum um laufblöðin og haustlitina. Hvaða liti getum við fundið úti á haustin? Má
taka laufblöð af trjánum?
Nemendur safna laufblöðum og reyna að hafa þau litrík og falleg. Kennarinn verður að vera skýr í fyrirmælum sínum um að velja laufblöðin af
vandvirkni svo nemendur endi ekki með full ílát af brúnum og rifnum laufum.
Nemendur taka laufin sín með í skólann þar sem þeir gera opnuna „Haustlauf“ í námsheftinu sínu. Þar hafa nemendur frjálsar hendur í að skapa
fallegar myndir úr laufunum sínum.
Gott er að pressa laufin í nokkra daga áður en unnið er með þau, þá verða þau slétt og fín og haldast betur í bókinni, annars eiga laufin það til að
krumpast saman, molna niður og límið heldur þeim illa.
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Mandala

Mandala hefur ákveðinn miðjupunkt og vex út frá honum þar til hún endar sem hringlaga form. Mandölur eru gerðar úr endurteknum mynstrum
bæði rúmfræðilegum og lífrænum formum í öllum stærðum og litum. Þetta verkefni tekur 40 mínútur. 10 mínútur í umræður og 30 mínútur í
verkefnavinnu. Verkefnið er hægt að vinna hvenær sem er yfir árið þó flóknara gæti verið að skapa mandölur út í snjónum.
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Undirbúningur – það sem þarf að hafa í huga
Best er að byrja að finna verkefninu góðan stað þar sem líklegt er að nemendur finni fjölbreytt náttúruleg efni til verkefna vinnu sinnar. Það sem
nemendur þurfa er námsheftið sitt, ipad/myndavél/síma eða annað til að taka myndir og límstifti en kennarinn þar að hafa aðgang að tölvu og
prentara.

Verkefnalýsing
Kennarinn byrjar kennslustundina á umræðu með nemendum. Hvað eru mandölur? Hvernig búum við þær til án þess að teikna þær? Hvort er best
að byrja í miðjunni og vinna út eða byrja yst og vinna sig inn í miðju?
Nemendur skoða umhverfið sitt og finna náttúruleg efni til að skapa mandölu á jörðinni. Þeir finna einn hlut til að setja í miðjuna t.d stein, síðan
raða þeir efnum í kringum miðjuna t.d. laufblöðum og svo framvegis þar til þier eru ánægðir. Þegar mandalan er tilbúin tekur nemandinn eða
kennarinn mynd af mandölunni sem seinna er límd inn í námsheftið.

41

Stimplar
Náttúran er full af fjölbreyttum efnivið sem hægt er að nýta á margbreytilegan hátt en í þessu verkefni verða náttúrulegir hlutir sem nemendur
safna notaðir sem stimplar þar sem þeir fá tækifæri til að kynnast litum, áferðum og formum náttúrunnar. Þetta verkefni tekur 80 mínútur í vinnslu.
10 mínútur í vinnu og 70 mínútur í verkefna vinnu. Þetta verkefni er hægt að vinna hvenær sem er yfir árið þó erfiðlega geti gengið að finna hluti í
náttúrunni þegar allt er hulið snjó.

Undirbúningur – það sem þarf að hafa í huga
Best er að byrja að finna verkefninu góðan stað þar sem líklegt er að nemendur finni fjölbreyttan efnivið í náttúrunni til að vinna með. Nemendur
þurfa námsheftið sitt, ílát til að safna hlutum í, málningu og pensla.

Verkefnalýsing
Kennarinn byrjar kennslustundina á umræðum með nemendum um náttúruleg efni í kringum sig t.d. laufblöð, strá og köngla svo eitthvað sé nefnt.
Hvaða hluti væri áhugavert að taka með sér og stimpla með?
Nemendur kanna svæðið í kringum sig og safna smáhlutum í ílátið sitt. Gott er að kennarinn setji ákveðinn hámarksfjölda á þá hluti sem nemendur
taki með sér t.d. aðeins má velja 5 hluti til að taka með sér og þeir verða allir að passa saman ofan í ílátið.
Þegar út í skóla er komið undirbýr kennari akrílmálningu og mála nemendur hlutina sína og stimpla inn í námsheftið. Gaman væri að taka fyrir
blöndun frumlitanna þegar málningin er undirbúin og kennarinn blandar þá liti sem ekki eru til. Þegar nemendur mála á hlutina sína er mikilvægt að
dreift sé vel úr málningunni og að ekki sé of mikil málning á hlutnum sjálfum. Annars er hætta á að form og mynstur hlutarins komi ekki skírt fram,
einnig þarf að pressa fast á hlutinn á blaðinu.
Bæði er hægt að stimpla tilviljunarkennt í bókina eða leyfa nemendum að skapa ákveðna mynd úr náttúrulegu efnunum sínum t.d. hús, dýr eða
manneskju.
Gott er að annaðhvort kennari eða nemandi merki við hvern stimpil hvað var notað sem stimpil, er þetta far eftir köngul eða laufblað?
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Pollar
Við getum speglað okkur sjálf og umhverfi okkar á svo marga aðra vegu en í hefðbundnum spegli. Við getum til dæmis séð endurpeglun í gluggum
húsa, skeiðum, pollum og í tjörnum.
Þetta verkefni tekur um 80 mínútur. 10 mínútur í umræður og 70 mínútur í verkefnavinnu.
Verkefnið er hægt að vinna hvenær sem er yfir árið en verkefnið ræðst af því hvort það séu pollar úti eða ekki.

Undirbúningur – það sem þarf að hafa í huga
Best er að byrja að finna verkefninu góðan stað þar sem líklegt er að nemendur finni polla til að vinna með. Nemendur þurfa námsheftið sitt,
blýant, strokleður, liti.

Verkefnalýsing
Kennarinn byrjar kennslustundina á umræðum með nemendum um speglun áður en rannsóknarvinna hefst. Hverju getum við speglað okkur í?
Þegar við horfum á poll hvað sjáum við? Er það sem speglast á hvolfi? Ef við köstum steini í pollinn hvað sjáum við þá?
Nemendur skoða umhverfið sitt og leita að pollum. Hópurinn skoðar pollana saman og ræðir hvað þau sjá. Prófað er að sjá speglunina nálægt
pollinum og síðan að færa sig fjær. Breytist myndin sem við sjáum? Ef við látum steina detta í pollinn eða látum laufblað sigla á pollinum hvað gerist
þá? Nemendur skrá hjá sér niðurstöðurnar.
Nemendur teikna myndir af pollinum í rammann. Þó rammanum sé skipt í tvennt; „kyrr speglun“ og „báruð speglun“ þá á lögun pollsins sem unnið
er með að ná yfir báða reitina sem sagt helmingurinn í hvorum ramma. Í „kyrr speglun“ teikna nemendur pollinn og hvað þeir sjá speglast þegar
pollurinn er ósnertur. Í „báruð speglun“ reitnum prófa nemendur að hreyfa við vatninu og teikna myndina sem þeir sjá speglast í pollinum á meðan
vatnið er á hreyfingu.
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Speglun
Náttúran er full af allskyns hlutum, bæði samhverfum og ósamhverfum. Það þarf að skoða umhverfið með nýjum augum til að finna speglun í
náttúrunni. Þetta verkefni er 40 mínútur. 10 mínútur í umræður og 30 mínútur í verkefna vinnu. Þetta verkefni er hægt að vinna á hvaða tíma árs
sem er.

Undirbúningur – það sem þarf að hafa í huga
Best er að byrja að finna verkefninu góðan stað þar sem nemendur hafa aðgengi að fjölbreyttri náttúru til að rannsaka. Nemendur þurfa
námsheftið sitt, blýant, strokleður, liti, lím, spegla og síma/ipad/myndavél eða annað til að taka myndir á. Auk þess sem kennarinn verður að hafa
aðgang að tölvu og prentara.

Verkefnalýsing
Kennarinn byrjar kennslustundina með umræðum um speglun. Hvað þýðir að spegla? Hvað er speglunarás? Hvað er samhverfa og hvað er
ósamhverfa? Þekkja nemendur eitthvað sem speglast? Nemendur skoða umhverfi sitt og leita að hlutum sem speglast. Þeir reyna að finna tvo
samhverfa hluti og tvo ósamhverfa sem þeir taka myndir af.
Þegar inn er komið eru þessar myndir prentaðar út og nemendur klippa samhverfu myndirnar í tvennt þar sem þeir telja vera speglunarás. Því næst
eru helmingarnir límdir í bókina í viðeigandi reiti og hinn helmingurinn teiknaður eins nákvæmlega og hægt er. Þá hluti sem nemendur fundu í
náttúrunni og speglast ekki er hægt að líma beint inn í bókina eða fá nemendur til að klippa myndina í tvennt og reyna að teikna hlutinn eins og
hann liti út ef hann myndi speglast um speglunarásinn.
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Skuggaleikur
„Ég á lítinn skrítinn skugga...“ Hver kannast ekki að leika sér með skuggann sinn? Búa til dýr með höndunum, stækka líkama sinn og minnka eða
hoppa á skuggum ljósastauranna úti á kvöldin. Í þessu verkefni leika nemendur sér með skugga náttúrunnar. Verkefnið tekur um 40 mínútur. 10
mínútur í umræður og 30 mínútur í verkefnavinnu. Verkefnið er hægt að gera á hvaða árstíma sem er. Bæði er hægt að gera verkefnið í sólskini þar
sem skugginn varpast náttúrulega af hlutunum í umhverfinu eða í myrkri en þá þarf að taka með sér vasaljós og leyfa nemendum að vinna saman
við það að varpa skugganum.

Undirbúningur – það sem þarf að hafa í huga
Best er að byrja að finna verkefninu góðan stað þar sem líklegt er að nemendur finni skugga til að vinna með. Nemendur þurfa námsheftið sitt,
blýant og strokleður. Þegar inn er komið þurfa þeir aðgang að vatnsmálningu, penslum, vatni og svörtum, fine liner pennum.
Ef verkefnið er unnið í myrkri þá þarf að taka með sér vasaljós.

Verkefnalýsing
Kennarinn byrjar kennslustundina með umræðu um skugga. Hvernig verða skuggar til? Ef við færum okkur nær ljósinu hvað gerir skugginn þá? En
ef við færum okkur fjær? Ef verkefnið er unnið í dagsbirtu fara nemendur og leita að skuggum í umhverfinu og reyna að varpa þeim á bókina sína.
Ef verkefnið er unnið í myrkri prófa nemendur sig áfram með vasaljós og sjá hvernig skugga þau geta skapað sjálf með vasaljósinu. Í báðum
verkefnunum þarf kennarinn að vera duglegur að hvetja nemendur til að prófa sig áfram, rannsaka og sjá mismunandi skugga svo nemendur
stökkvi ekki á fyrsta skuggann sem þeir finna.
Nemendur teikna eftir útlínum skuggans sem varpast á bókina sína og mála síðan innan línanna með vatnslitum. Líkt og skugginn sé ekki lengur
svartur heldur sé nú í öllum regnboganslitum.
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Snjókorn falla

Gaman er að reyna að fanga þau á tungunni þegar þau falla af himnum ofan en hvert einasta snjókorn er einstak listaverk. Þetta verkefni tekur 40
mínútur, 10 mínútur í umræður og 30 mínútur í verkefnavinnu. Þetta verkefni er aðeins hægt að gera þegar það er snjókoma úti.

Undirbúningur – það sem þarf að hafa í huga
Best er að byrja að finna verkefninu góðan stað þar sem líklegt er að nemendur hafi gott rými til vinnu verkefnisins. Það sem nemendur þurfa er
námsheftið, svart karton í a4 stærð, stækkunargler, blýant, strokleður og litir að eigin vali (tré, túss, vax...)
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Verkefnalýsing
Kennarinn byrjar kennslustundina á umræðum um verkefnið. Hvernig veður þarf að vera til að það snjói? Hvernig líta snjókorn út? Eru öll snjókorn
eins? Hafa nemendur einhvern tímann gripið snjókorn t.d. á úlpuna sína?
Nemendur reyna að grípa snjókorn á svart karton og skoða, bæði með augunum og með stækkunargleri. Einnig er hægt að skoða snjókorn á
jörðinni eða á fötunum sínum. Nemendur teikna að lokum snjókorn í rammann í námsheftið sitt og kynna fyrir hópnum.
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Mælingar í snjónum
Snjórinn býður upp á svo margt, eins og auður strigi og það er undir okkur komið hvernig við viljum nota hann. Í þessu verkefni eru nemendur sjálfir
mælitækið og nota líkama sinn til að finna út fjarlægð milli tveggja staða.
Verkefnið tekur 40 mínútur, 10 mínútur í umræður í upphafi og 30 mínútur fyrir verkefnavinnu. Verkefnið verður að vinna að vetri til þegar snjórinn
er nógu mjúkur til að þau för sem nemendur búa til sjáist greinilega.

Undirbúningur – það sem þarf að hafa í huga
Best er að byrja að finna verkefninu góðan stað þar sem nemendur hafa nóg pláss til verkefnavinnu. Nemendur þurfa námsheftið sitt, blýant,
strokleður, lím, ipad/síma/myndavél eða annað til að taka myndir á og matarlit blandaðan í spreybrúsa. Kennarinn þarf að hafa aðgang að tölvu og
prentara.

Verkefnalýsing
Kennarinn byrjar kennslustundina á umræðum og innlögn með nemendum. Hvernig getum við mælt hluti með líkamanum? T.d. í hænuskrefum,
tröllaskrefum, með rassinum eða líkamanum öllum. Þegar kennarinn útskýrir verkefnið fyrir nemendum þarf hann að taka það skýrt fram að
nemendur verði að passa upp á sporin sín við hverja mælingu sem sagt ekki fara aftur og aftur í sömu sporin.
Nemendur ákveða að mæla á milli einhverra tveggja staða, kennarinn passar að lengdin á milli þeirra sé ekki of löng. Nemendur skrá hvað þeir
mæla í námsheftið sitt t.d. á milli tveggja steina.
Í námsheftinu koma fram spurningar sem nemendur verða að svara t.d. hvað er vegalengdin mörg tröllahopp? Hvað er hún mörg hænuskref? Þegar
öllum mælingunum er lokið hjálpar kennarinn nemendum að spreyja lit í sporin sín og taka myndir.
Þegar inn í skóla er komið prentar kennarinn út myndirnar og nemendur líma hana inn í námsheftið.
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Klaki

Þegar kólnar úti og vatn breytist í klaka breytist leiksvæði barna einnig. Nú er hægt að skauta á svelli, narta í grýlukerti og brjóta klaka með
hoppum, spörkum eða grjóti. Möguleikarnir eru endalausir og oftast er skemmta allir sér konunglega. Þetta verkefni krefst þess að nemendur
rannsaki klaka á aðeins fræðilegri máta og skrái hjá sér niðurstöður sínar líkt og alvöru rannsakendur myndu gera. Verkefni er aðeins hægt að vinna
í frosti eða þegar líklegt er að finna klaka í náttúrunni. Vinna verkefnisins tekur um 40 mínútur.
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Undirbúningur – það sem þarf að hafa í huga
Best er að byrja að finna verkefninu góðan stað þar sem líklegt er að nemendur finni klaka til að vinna með. Þetta verkefni vinnur með margt frá
öðrum verkefnum úr námsefninu t.d. mælingar, litafræði, form og áferð svo gott er að hafa unnið þau verkefni með nemendum sínum áður en
þetta verkefni er lagt fyrir þó það sé alls ekki nauðsynlegt. Það sem þarf til verkefna vinnu er námsefnahefti, málband, blýant, strokleður og tréliti.

Verkefnalýsing
Kennarinn byrjar kennslustundina á umræðum um frostið. Hvað gerist þegar það kemur frost? Hvernig verða klakar til? Nemendur leita að klökum í
kringum sig t.d. grýlukerti, frosinn poll eða tjörn. Margir geta verið með sama klakann en best er ef hver og einn í hópnum fær sinn klaka til að
meðhöndla.
Nokkrar spurningar eru í námsheftinu um klakann sem nemendur fundu en til þess að geta svarað þeim þurfa nemendur að rannsaka klakann sinn
vel og vandlega. Hvernig er hann á litinn? Er hann hvítur, blár eða glær? Er kannski föst mold eða gras í klakanum? Er klakinn þungur eða léttur? Er
hann sléttur eða hrjúfur? Er lykt af klakanum? Er bragð af klakanum? Hvernig er klakinn í laginu? Er hann samansettur úr einu formi eða fleirum?
Hvað er klakinn langur? Nemendur svara þessum spurningum og teikna síðan mynd af klakanum sínum eins nákvæmlega og mögulegt er, þá er
bæði gott að hafa klakann fyrir framan sig eða mynd af honum, auk þeirra upplýsinga sem nemendur hafa skráð hjá sér í bókina.
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Þrautaleið
Þegar ég var lítil lék ég mér oft við það að teikna í snjóinn. Það mátti enginn snerta snjóinn á bak við hús því ég þurfti að nota hann undir næsta
verkefni. Ég hannaði hesthús, opnaði pizzastaði og bjó til þrautaleiðir í kringum gróðurhúsið. Snjórinn býður upp á svo margt, eins og auður rammi
og það er undir okkur komið hvernig við viljum nota hann.
Þetta verkefni tekur um það bil 120 mínútur. Úti hluti verkefnisins tekur 80 mínútur en innihlutinn aðeins 40 mínútur. Nauðsynlegt er að kennarinn
finni sér góðan stað þar sem nemendur hafa nóg pláss fyrir vinnu sína. Auk þess þarf snjórinn að vera mjúkur og góður svo spor nemenda sjáist
greinilega.

Undirbúningur – það sem þarf að hafa í huga
Best er að byrja að finna verkefninu góðan stað þar sem nemendur hafa nóg vinnupláss t.d. á fótboltavelli eða á auðu túni. Mikilvægt er að hafa
aðgang að ósnertum snjó sem auðvelt er að mynda för í. Nemendur þurfa námsheftið sitt, blýant og strokleður.

Verkefnalýsing
Kennarinn byrjar kennslustundina með innlögn og umræðum. Markmiðið er að nemendur búi til sína eigin þrautaleið í snjóinn með því að nota
líkamann sinn en þegar við hoppum, rúllum okkur eða löbbum eins og könguló myndast spor í snjónum sem verða að þrautaleiðinni. Hvernig getum
við gert það? Hvaða hugmyndir koma nemendur með?
Kennarinn úthlutar hverjum og einum nemanda ákveðnu rými til að skapa sína eigin leið. Gott er að hafa nákvæma vegalengd t.d. frá ljósastaurnum
að trénu. Einnig þarf kennarinn að biðja nemendur að passa sig að fara ekki tvisvar í sömu sporin svo leiðin eyðileggist ekki.
Nemendur fara þessa vegalengd á sem fjölbreyttasta máta og reyna að gera spor í snjóinn.
Þegar þrautaleiðin er tilbúin svara nemendur spurningum í námsheftinu; „hvernig gekk að búa til þrautaleiðina?“ og „úr hverju er hún gerð?“ en þá
er verið að biðja um nákvæma lýsingu t.d. 3 hopp á öðrum fæti, 2 skref í bjarnagöngu, 4 rúll o.s.frv.
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Næsta skref er að leyfa hópnum að prófa þrautaleiðirnar hjá hverju öðru en það er einnig ein spurningin í bókinni „Geta aðrir í hópnum komist í
gegnum leiðina þína?“
Þegar inn í skóla er komið tekur kennarinn umræðu með nemendum um þau spor sem mynduðust í snjónum þegar nemendur gerðu ólíka hluti,
hvernig spor koma þegar við löbbum venjulega? Koma öðruvísi spor ef við hoppum? Hvað gerist ef við rúllum okkur? Hvernig spor koma ef við
löbbum eins og könguló? En eins og björn? Næsta verkefni er nefnilega að teikna upp þrautaleiðina sína. Þá er gott að hafa nákvæma lýsingu af
leiðinni auk þess að hafa rætt um mismunandi för í snjónum.
*Hægt er að bæta litum inn í verkefnið. Þá tekur kennarinn með sér spreybrúsa með vatni og matarlit í nokkrum litum. Þegar nemandi hefur lokið
við þrautaleiðina sína hjálpar kennarinn honum að sprauta litum í sporin. Þá verður verkefnið mun litríkara og gefur auk þess tækifæri til að
rannsaka sporin sín betur.
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Verkefnahefti
Hér fyrir neðan má finna verkefnin í verkefnaheftinu Sköpum og reiknum út í náttúrunni. Hver nemandi ætti að fá sitt verkefnahefti þegar unnið er
með námsefni. Gert er ráð fyrir að hvert verkefni sé ein samanbrjótanleg opna sem hægt er að setja saman í litla bók sem er heft saman eða bundin
saman í miðjunni. Í viðaukanum neðst í skjalinu má síðan finna forsíðu heftisins. Mælt er með því að plasta forsíðuna svo hún standi af sér veður og
vind.
Verkefnin sjálf eru prentvæn af því leitinu til að þau eru að mestu svarthvít og eyða því minna bleki í fjölda framleiðslu. Er það í höndum nemenda
að gera heftið sitt sem litríkast og skapandi. Forsíðan er í lit en einnig er hægt að prenta hana út svarthvíta.
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Viðauki
Í viðauka má finna forsíðu verkefnaheftisins auk litahjóls sem hægt er að nota sem kennslugang við vinnu verkefnanna.
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