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Inngangur
Tilgangur þessarar handbókar er að auðvelda kennurum að fara og njóta náttúrunnar með
börnum. Kennarar hafa oft og tíðum ekki nægan tíma til að undirbúa útikennslu eða
vettvangsferðir þannig að mér fannst tilvalið að semja handbók fyrir kennara til að grípa
til á góðum degi, hvort heldur sumar, vetur, vor eða haust. Handbókin er miðuð við
umhverfi leik- og grunnskóla á Álftanesi. Markmiðið með handbókinni er að koma á
framfæri á aðgengilegan hátt upplýsingum um ákveðna staði á Álftanesi og verkefnum
sem vinna má með börnum þannig að kennarinn geti lagt af stað án mikils undirbúnings.
Handbókin er hugsuð fyrir eldri deildir leikskóla og yngstu bekki grunnskóla.
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Vettvangsferðir á Álftanesi
Markmið vettvangsferða
Markmið vettvangsferða er að börn kynnist nánasta umhverfi sínu, ýmsum kennimerkjum
í sveitarfélaginu og sögu þeirra.
Undirbúningur
Þegar lagt er af stað í vettvangsferð er gott að vera við öllu viðbúin. Hafa bakpoka þar
sem hægt er að geyma til dæmis síma, plástra, myndavél, tóma plastpoka, bréf (til að
snýta) og aðra hluti sem gott er að hafa í vettvangsferðir.
Stærð hóps.
Hópastærð í vettvangsferð er undir því komin hversu margir kennarar fara með.
Skemmtilegast er þegar heil deild eða heill bekkur fara saman.
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Bessastaðir
Markmið
•

Að börn átti sig á hlutverki Bessastaða í sögu okkar Íslendinga.

•

Að börn kynnist margæsum
og að Álftanes er einn af
fáum stöðum á Íslandi sem
þær hafa viðkomu á leið til
og frá norðlægari
varpstöðum.

Um Bessastaði
Snemma á þrettándu öld eignaðist
Snorri Sturluson Bessastaði og voru þá örlög Álftaness ráðin um það að vera einn
söguríkasti staður landsins. Bessastaðir voru aðsetur æðstu embættismanna landsins allt
til ársins 1805 (Anna Ólafsdóttir Björnsson, 1996:31,71). Á árunum 1805-1846 var skóli
(latínuskóli, prestaskóli) á Bessastöðum og komu nemendur alls staðar að af landinu og
voru það eingöngu drengir. Fyrsti barnaskóli á Álftanesi var stofnaður 1880 og var hann
fyrst til húsa á Bessastöðum og var það allt til ársins 1889 (Anna Ólafsdóttir Björnsson,
1996:127)
Við upphaf nítjándu aldar fluttust fulltrúar konungs frá Bessastöðum og það var svo ekki
aftur fyrr en 1941 sem Bessastaðir voru gerðir að ríkisstjórabústað og að forsetsetri árið
1944 (Anna Ólafsdóttir Björnsson, 1996:86). Árið 1944 settist Sveinn Björnsson fyrsti
forseti Íslands að á Bessastöðum. Ólafur Ragnar Grímsson er núverandi forseti og er hann
fimmti forseti Íslands.
Fyrstu heimildir telja að kirkjan við Bessastaði sé frá því um ellefu hundruð. Árið 1620
var farið í að endurbyggja hana frá grunni því hún var illa farin. Árið 1773 ákvað Kristján
konungur VII. að byggja ætti steinkirkju, og stendur hún enn í dag, en það var ekki fyrr
en 1823, 50 árum seinna, að kirkjuturninn var byggður. Á árunum 1946-1948 var kirkjan
færð að mestu í það horf sem hún er í dag (Anna Ólafsdóttir Björnsson, 1996:79-82).
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Á vorin má sjá margæsir á túnunum við Bessastaði, þær eru einn af vorboðum
Álftnesinga. Þær koma til Íslands í byrjun apríl frá Írlandi þar sem þær hafa haft
vetursetu. Fjöldi þeirra nær hámarki í byrjun maí og síðustu dagana í maí fljúga þær til
Grænlands í einni lotu á leið sinni til varpstaða í Norðaustur-Kanada. Margæsin sækir sér
fæði aðallega í og við fjörur. Aðalfæði margæsanna er marhálmur og fá þær hann í
Lambhúsafjöru eða Skógtjörn en einnig eru þær farnar að sækja í ræktuð tún og má sjá
mikinn fjölda þeirra á túnunum við Bessastaði (Náttúrufræðistofnun Íslands).
Ferðin
Ferðin að Bessastöðum tekur um 30 mínútur frá öllum skólunum. Á leiðinni þangað á
vorin er hægt að fylgjast með margæsum sem eru út um öll tún. Síðan má skoða kirkjuna
og húsin við Bessastaði
Margæsir
Hægt er að vinna með margæsir á
margvíslegar hátt. Ræða hvort
margæsirnar séu ókomnar eða ný
farnar? Hvenær eiga þær leið um
Álftanes og hvers vegna koma þær?
Hvar verpa þær? Hvað borða
margæsirnar? Getum við fundið það
sem þær borða í fjörunni og tekið
sýnishorn með heim í skóla. Þegar heim í skóla er komið er hægt að vinna með það sem
var skoðað í ferðinni. Það er hægt að teikna margæsina og jafnvel leira hana og setja
marhálminn með.
Bessastaðakirkja
Áhugavert er að líta inn í kirkjuna og skoða altaristöfluna og skreytingar í gluggum. Hægt
að skoða kirkjugarðinn og spá í því hversvegna fólk er grafið ofaní jörðina. Er Guð til? Er
hann raunverulegur eða er hann bara eitthvað sem við trúum á? Þegar heim í skóla er
komið er hægt að teikna kirkjuna og einnig er hægt að gera líkan af henni með litlum
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steinum eða úr leir. Börnin teikna eða gera líkan af einum kirkjuglugga eins og þau
myndu vilja hafa hann.

Bessastaðir
Þegar komið er að Bessastöðum er gott að byrja á því að ganga hringinn í kringum húsin
og velta fyrir sér og ræða hvernig þetta hafi verið hér áður fyrr. Hver var Snorri
Sturluson? Hvernig ætli Bessastaðir hafi verið þegar Snorri Sturluson átti heima hér?
Skildu húsin hafa verið eins þá og þau eru núna? Hvað með götuna að Bessastöðum ætli
hún hafi verið malbikuð þá? Í hvaða húsi var Bessastaðaskóli? Hvar á Bessastöðum býr
forsetinn? Þegar heim í leikskóla/skóla er komið er gott að ná í bækur eða leita að
heimildum á netinu um Bessastaði til að fræðast meira um staðinn. Hægt er að teikna
myndir, gera líkan af Bessastöðum til dæmis úr leir, pappa eða öðru sem börnum og
kennara dettur í hug. Gaman væri að ná í bækur eða skoða á veraldarvefnum upplýsingar
um þá forseta sem hafa verið á Íslandi og fræðast um þá og jafnvel gera bækling um þá.
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Grásteinn
Markmið
•

Að börnin kynnist álfasögum og hvar álfar búi samkvæmt þjóðtrúnni.

•

Að börn velti fyrir sér muninum á því sem er
raunverulegt og óraunverulegt.

Um Grástein
Sagan segir að Grásteinn sé álfasteinn og skammt
sunnan við hann eru þrír minni steinar sem eru
einnig taldir vera álfasteinar. Dauði a.m.k. eins manns
er rakinn til ónærgætni við álfasteina. Sagan segir að
einhverju sinni höfðu menn ætlað sér að kljúfa
Grástein í tvennt til að færa hann. Þegar verkið var að
hefjast fannst mönnum eins og hús væri að brenna á
Eyvindarstöðum. Mennirnir hlupu frá vinnu sinni til
að aðstoða við að slökkva eldinn en þegar þeir komu heim að bæ var enginn eldur.
Margir trúðu því að álfar höfðu villt mönnum sýn til að bjarga bústaði sínum. Á
austurhlið steinsins má sjá meitilför.
(Upplýsingar eru sóttar á fræðsluskilti við Grástein)
Ferðin
Á góðum degi er gott að fá sér gönguferð að Grásteini skoða hann og heyra sögur sem
tengjast honum. Rétt hjá Grásteini er grjóthrúga og er upplagt að leyfa börnunum að velja
sér einn „álfastein“ og taka með sér heim. Vinna má með Grástein á marga vegu s.s. að
ræða við börnin hvort álfar geti búið í steinum, hvað gætu þeir verið að gera? Hvernig
skildi vera inni í steininum (heimili álfana)? Hvað gerist ef álfarnir verða reiðir eins og
þegar átti að kljúfa Grástein? Þá geta börnin teiknað og málað myndir af álfum og
heimilum þeirra. Einnig má ræða hvort börnin telji að álfar séu til í raunveruleikanum og
hvort allir séu á sama máli um það.
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Álagahóll
Markmið
•

Að börn kynnist sögum um álfa og
álagahóla.

Um álagahólinn
Sagan segir að eigendur á Eyvindarholti hafi
gert þennan hól að álagahól. Það var einhver
upplifun þeirra við hólinn sem varð til þess
að þau álitu að þau þyrftu að vernda hann.
Það eru t.d. skýrar reglur fyrir bæjarvinnuna
á Álftanesi um að alls ekki megi slá hólinn. (María Sveinsdóttir)
Ferðin
Álagahóllinn er fyrir neðan Akurgerði við Eyvindarstaðaveg stutt frá öllum skólunum.
Margt er hægt að gera með börnum til að kynnast álagahólnum t.d. að hvetja þau til að
leggja eyrað að hólnum til að athuga hvort þau heyri í einhverjum. Ræða hvort einhverjir
búi í hólnum? Hverjir gætu það verið? Getur verið að fólkið sem vildi vernda hólinn hafi
séð íbúa hans? Ef það búa álfar í hólnum hvers vegna sjást þeir þá ekki oftar? Hvað telja
menn að geti gerst ef hóllinn er óvart sleginn? Þegar heim í skóla er komið geta börnin
leitað sér upplýsinga í bókum og á veraldravefnum um álagahóla.
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Varðturn
Markmið
•

Að börn kynnist því að á stríðsárunum
var herbækistöð á Álftanesi.

Um Brigthon camp
Varðturninn var inngangur að Brigthon camp
sem var herbækistöð eða kampur eins og þær voru gjarnan kallaðar, í seinni
heimstyrjöldinni. Þar var vörður allan sólarhringinn til að gæta þess að enginn
óviðkomandi kæmist inn á svæðið. Þegar gengið er upp veginn framhjá varðturninum er
skúr þar sem varðmennirnir gátu skipst á að hvíla sig og hlýjað sér við arinn.
Hermennirnir bjuggu í bröggum sem voru fyrir neðan bæinn Jörfa nær Bessastöðum en
baðhúsið var rétt fyrir neðan Jörfa og kamrarnir voru svo í öðrum bragga.
Kartöflugeymslan er hálf ofan í jörðinni var hún sendistöð hersins þaðan sem
hermennirnir höfðu samskipti við aðra. Tilgangur kampsins var að verja
Reykjarvíkurflugvöll ef til árásar á hann kæmi. Á vissum tímum voru skotæfingar og þá
mátti enginn vera á ferð á milli Akrakots og upp fyrir Kasthúsatjörn (María Sveinsdóttir).
Ferðin
Leiðin upp að varðturninum er um tveir kílómetrar, hann er staðsettur fyrir neðan Jörfa.
Þetta er svolítið löng gönguferð frá skólunum en einnig væri hægt að hjóla.
Með börnunum er hægt að skoða svæðið og athuga hvort sjá megi fleiri ummerki um
herbækistöðina en varðturninn. Ræða hvað hermennirnir voru að gera hér á Álftanesi.
Hvaðan komu þeir? Hversu lengi voru þeir hér? Hvað var kampurinn stór og hverjir
byggðu hann? Hvernig voru húsin (braggarnir) sem þeir áttu heima í? Hvar eru
braggarnir núna? Til hvers er sendistöð? Börnin geta farið inn í turninn og sett sig í spor
hermannanna m.a. að athuga útsýnið sem hermennirnir höfðu þaðan. Þegar heim í skóla
er komið er hægt að teikna myndir og móta úr leir það sem börnin sáu. Fara á bókasafnið
og fá bækur og fræðast betur um hernámið á Álftanesi. Þau geta gert bækling um
hernámið eða um þau ummerki sem eru eftir stríðsárin, það sem við sjáum í dag.
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Kasthúsatjörn
Markmið
•

Að börnin kynnist einni af tjörnum Álftaness.

•

Að börnin kynnist fuglum, plöntum og
smádýralífi í tjörninni.

Um Kasthúsatjörn
Kasthúsatjörn varð til við rót haföldunnar
þannig að smám saman varð til
sjávarkambur og innan við hann
myndaðist lítið lón með ísöltu vatni. Hér
áður átti sjór greiðan aðgang ofan í tjörnina en eftir að kamburinn var hækkaður þá kemst
sjór ekki lengur að og varð sjávarlónið að tjörn. Kasthúsatjörn er mjög mikilvæg fyrir
fuglalíf á Álftanesi og halda nokkrar tegundir andafugla hér til allan ársins hring.
Algengustu fuglategundirnar við Kasthúsatjörn eru: æðarfugl, grágæs, álft, stokkönd og
sjást rauðhöfðaendur og gargendur oft þótt þær séu sjaldséðar á þessum landshluta.
Margar aðrar fuglategundir sjást við Kasthúsatjörn svo og á öðrum stöðum á Álftanesi.
Við Kasthúsatjörn er ýmiss konar votlendis- og mýrargróður og vex hann með
bökkunum. Algengar tegundir þar eru: hófsóley, lófótur, tjarnar-stör og dúnurt.
(Upplýsingar eru sóttar á fræðsluskilti við Kasthúsatjörn)
Ferðin.
Það er um einn og hálfur kílómetri að Kasthúsatjörn frá skólunum. Vettvangsferð að
Kasthúsatjörn er hægt að fara jafnt að sumri sem vetri til og athuga hvort sömu fuglar,
smádýr og plöntur eru við tjörnina.
Fuglar
Gengið er að fræðsluskiltinu þar sem sjá má myndir af algengustu fuglategundunum.
Síðan má fá börnin til að líta í kringum sig og athuga hvort þau sjái einhverja fugla og
geti sagt til um hvað þeir heita eða bent á þá á skiltinu. Hér er hægt að ræða við börnin
um það af hverju fuglarnir eru við Kasthúsatjörn, er eitthvað að borða fyrir þá hér eru þeir
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búnir að verpa, eru ungar þarna? Eru álftir við tjörnina, og af hverju heitir sveitarfélagið
okkar Álftanes? Athuga útlit fuglanna svo sem að þeir eru með haus, gogg, tvo vængi, tvo
fætur, sundfit og fjaðrir. Koma á mismunandi árstímum, vetur, sumar, vor og haust og
athuga hvort sömu fuglarnir eru við tjörnina.
Þegar heim í leikskóla/skóla er komið er hægt að teikna, mála myndir og leira fugla.
Börnin leiti upplýsingar um fuglanna bæði á bókasafninu og einnig eru góðar upplýsingar
á vef Námsgagnastofnunar „Fuglavefurinn“ sem kennarar geta notað.
Plöntur
Í göngutúr í kringum tjörnina má taka eitt sýnishorn af hverri plöntutegund sem börnin
finna. Athuga hvort þau finna sínar plöntur á myndunum á skiltinu og hvort þau hafa
fundið einhverjar sem ekki eru þar. Þegar heim í skóla er komið þá má búa til fallegt
listaverk úr blómunum þar sem ekki er hægt að gróðursetja þau aftur. Ræða um að
plöntur eru lifandi og þær deyja þegar þær eru rifinn upp. Einnig má fara á bókasafnið og
fá bækur um plöntur og fræðast betur um þær.
Smádýralíf
Áhugavert er einnig að skoða pöddulífið í Kasthúsatjörn í annarri ferð. Þá er gott að hafa
með ílát til að setja pöddurnar í meðan þær eru skoðaðar. Glær plastílát með
stækkunargleri í lokinu eru tilvalin í slíka athugun. Gaman er að velta því fyrir sér hvað
það er sem pöddurnar éta og reyna að sjá hvort þær eru t.d. með munn. Hægt er að taka
pöddur með í skólann til að skoða þær betur. Einnig má ná í bækur eða fara á Internetið
til að fá upplýsingar um hvað þær heita. Góð síða er á vef Námsgagnastofnunar sem heitir
„Greiningarlykil fyrir smádýr á landi, fjöru og vatni“. Eftir skoðun er öllum pöddum
gefið frelsi.
.
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Fjaran
Markmið
•

Að börnin kynnist fjörum á Álftanesi.

•

Að börnin kynnist lífverum í fjörunni og læri hvað helstu tegundirnar heita.

•

Að börnin kynnist þangi og þara.

•

Að börnin kynnist helstu fuglum og spendýrum í og við fjörur Álftaness.

Um fjörur
Gaman getur verið að fara í vettvangsferðir í fjöru. Fjaran er aðgengileg allt árið. Þar
gætir áhrifa hitastigs í lofti ekki eins mikið og víða annars staðar m.a. vegna þess að
sjórinn er hlýrri en landið á veturna
og hann er kaldari en landið á
sumrin. Þar er því tiltölulega stöðugt
ástand árið um kring og má því alltaf
finna þar eitthvert líf (Sólrún
Harðardóttir, 2005:9).
Á Álftanesi eru um fjórar fjörur sem
eru í göngufjarlægð frá skólanum.
Það eru: Gesthúsafjara, fjaran við Helguvík, fjaran við Lambhúsatjörn,og fjaran inni í
Skógtjörn. Einnig er góð fjara út á Breiðabólstaðaeyri en þangað eru um þrír kílómetrar
frá skólunum. Við Gesthúsafjöru eru sker sem heita Hrakhólmar, það er aðeins á háflóði
sem ekki sést í þá. Sagan segir að fyrr á öldum hafi verið heyjað í Hrakhólmum og
jafnvel að þar hafi verið byggð (Anna Ólafsdóttir Björnsson, 1996:33) Lambhúsatjörn og
Skógtjörn voru tjarnir hér áður en í gegnum árin hefur sjór gengið á landið (Anna
Ólafsdóttir Björnsson, 1996:16).

14

Fjöruferðir
Í fjöruferðum má fara í þær fjörur sem eru næstar skólanum. Með svo ungum börnum má
leggja áherslu á að fara fyrst oft í sömu fjöruna og síðan að heimsækja aðrar. Í
fjöruferðum má skoða smádýr, þang og þara, fugla og spendýr.
Smádýr
Fara í fjörurnar og leita að smádýrum og skoða þau í sínu rétta umhverfi. Hægt er að fara
í allar fjörurnar og sjá hvort það eru sömu smádýrin í þeim öllum. Gott er að hafa með
fötur, skóflur og háfa til að nota við rannsóknarvinnu. Gott er að skipta börnunum upp í
hópa og setja mörk um hvert má fara í fjörunni.
Það eru margskonar smádýr að finna í fjörum til dæmis marfló, nákuðung, beitukóng,
skollakopp og margt fleira. Kennari leiðbeinir um hvar sé vænlegt að leita að
dýrum,undir þangi og steinum, í skorum og í fjörupollum. Kennarinn kemur með
ábendingar um að hverju má beina athygli barnanna. Dæmi um slíkt er að athuga hvort:
Dýrið sé með höfuð? Hvað eru margir fætur? Hvernig færir dýrið sig úr stað? Er hægt að
sjá á hverju það nærist? Hvernig heldur þú að það éti?
Ef vilji er til að rannsaka dýrin betur í skólanum þarf að hafa sjóker fyrir þau þar. Þegar
heim er komið geta börnin leitað upplýsinga um hvað dýrin heita og lífshætti þeirra í
bókum og á veraldarvefnum. Börnin geta túlkað dýrin í leik og leikrænni tjáningu svo og
í myndsköpun.
Þang og þari
Það eru til margar tegundir þangs og þara og gaman væri að þekkja nokkrar þeirra. Hægt
er að safna sýnum af þörungum í mismunandi litum og af margvíslegri lögun. Börn og
kennarar ræða saman um þá til dæmis: Hvert gæti verið hlutverk þeirra í fjörunni og
hvort einhverjir éti þá. Reyna að para saman þörunga og þang sem eru eins á litinn eða að
lögun.
Hægt er að taka sýnishorn með heim í skóla til að rannsaka betur og bera saman við
heimildir á veraldarvefnum eða fjörulífsbókum. Á vef Námsgagnastofnun er síða sem
heitir „fjaran og hafið” og eru góðar myndir og lýsingar af þangi og þara. Hægt er gera
margvísleg listaverk úr efnivið úr fjörunni. Hægt að teikna myndir af þara og þangi.
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Fuglar
Fjörurnar á Álftanesi eru þekktar fyrir mikið fuglalíf og gaman er að kynna þá fyrir
börnunum. Það er fræðsluskilti við Gesthúsafjöru þar sem sýnir hvaða fuglar eru algengir
þar í fjörunni. Það eru til dæmis kría, tildra, stelkur, sandlóa, máfur, skarfur og margir
fleiri. Síðan líta börnin í kringum sig og athuga hvort þau sjái einhverja fugla og geti sagt
til um hvað þeir heita eða bent á þá á skiltinu. Af hverju eru þessir fuglar í fjörunni, er
eitthvað að borða fyrir þá hér. Verpa einhver þeirra í fjörunni? Eru þeir í fjörunni allt árið
um kring eða bara á sumrin? Eru sömu fuglarnir í öllum fjörum á Álftanesi? Eru þetta
sömu fuglarnir og eru við Kasthúsatjörn?
Þegar heim í leikskóla/skóla er komið þá er hægt að teikna, mála myndir og leira fugla.
Gera fuglagrímur og gera leikrit um fugla. Ná í bækur á bókasafnið til að fræðast betur
um fugla og á veraldarvefnum.
Spendýr
Í Gesthúsafjöru má sjá seli, þeir liggja oft við
Hrakhólmana. Þetta eru yfirleitt landselir en
útiselir hafa þó sést. Það er hægt að sjá seli á
öðrum fjörum á Álftanesi en sjást oftast við
Hrakhólmana. Gaman er að rýna út á sjó og
athuga hvort sjáist í sel, jafnvel að ganga út í
Hrakhólma, það er svolítið langt fyrir yngstu
börnin en mjög skemmtilegt.að er hægt að spyrja börnin og fræða þau í gegnum
spurningarnar til dæmis, af hverju eru selir hér? Hvað borða selir? Hvar fæða selir börnin
sín, og hvað heita þau?
Þegar heim er komið er hægt að vinna með þetta á marga vegu, teikna myndir og föndra á
seli og/eða umhverfi þeirra. Hægt að ná í sögubækur um seli og lesa til dæmis „Selurinn
Snorri“ og einnig er hægt að ná í bækur til að fræðast um seli. Leita upplýsinga á
veraldarvefnum og gera lítinn bækling með upplýsingum um seli.
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Skoðun á mismunandi stöðum
Markmið
•

Að börnin skoði nákvæmlega lítil gróðursvæði í ólíkum gróðurlendum og sjá
hvað þau geta verið ólík

•

Að efla minni, hugsun og athygli barna

•

Að börn kynnist þau náttúrunni og læri að bera virðingu fyrir henni.

Um verkefnið
Þetta verkefni má gera hvar sem er og er því tilvalið þegar farið er í vettvangsferðir.
Skemmtilegt er að fara ólíka staði og athuga muninn á þeim til dæmis, á plani fyrir utan
skólalóð, í fjörunni, við Kasthúsatjörn, á túnunum í kring, í mýrinni o.s.frv. Kennarinn
útbýr hringi úr vír sirka 20-30 cm í þvermál getur hvert barn fengið einn en einnig er gott
að kenna þeim að vinna tveimur til þremur saman með hring. Kennari og börnin velja
stað til að rannsaka og henda síðan hringjunum tilviljanakennt frá sér t.d. þrisvar sinnum
á hverjum stað.
Síðan er rannsakað vandlega hvað er að finna innan hvers hrings. Hvað eru t.d. margar
plöntur innan hringsins? Hvað eru margir steinar? Hvernig eru þeir? Eru einhver dýr
innan hringsins? Hvaða dýr? Gott er að skrá niður hvað hver og einn sér í sínum hring. Ef
það eru þrjú börn í hóp þá er gott að láta þau velja sér hlutverk til dæmis, einn velur
staðinn, einn kastar hringnum, þau ákveða í sameiningu hvað á að skrá og einn skráir.
Þegar heim er komið er hægt að vinna úr niðurstöðum á ýmsan hátt t.d. að gera stöplarit
sem sýnir fjölda dýra og plantna á hverjum stað fyrir sig. Ef við erum í fjörunni, hvað
voru margir steinar, hve margar plöntur eða plöntutegundir og hve mörg dýr eða
dýrategundir. Jafnvel er hægt skrá hvað er inni í hringnum með því að teikna mynd eða
taka ljósmynd.. Þannig má á auðveldan hátt sjá muninn á hverjum stað fyrir sig. Ræða
saman um hvers vegna sé meira af steinum á einum stað en meira af plöntum á öðrum. Af
hverju eru dýr á einum stað en ekki á öðrum? Ræða saman í hóp hvernig á þessu geti
staðið.
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Að eiga tré
Markmið
•

Að börn þjálfist í því að rannsaka og skoða markvisst.

•

Að börnin læri um árstíða breytingar á tré.

•

Að börnin tengist einhverjum sérstökum stað í umhverfinu.

Um verkefnið
Áður en farið er í verkefnið er gott að ræða við
börnin um ýmislegt sem þau eiga sem þau meta
sérstaklega. Þetta geta verið gæludýr eða hlutir
sem þeim þykir vænt um. Þetta verkefni eða
athugun á tré gera börnin nokkrum sinni yfir
árið og jafnvel lengur en í eitt ár. Börnin
heimsækja tréð sitt reglulega og skrá niður
athuganir sínar (skrifa nokkrar línur, teikna
myndir eða taka myndir) í hvert sinn sem þau
sjá einhverjar breytingar. Þetta geta verið
breytingar sem tengjast árstíðum, s.s. hvort á
trénu séu lauf, hvaða litir séu á laufinu, eða
breytingar af völdum manna eða veðurs. Athuga
hvort tréð hefur stækkað og hvort dýr hafa tekið sér þar bólfestu. Ef til vill finnst barninu
tréð alveg eins og það var síðast og þá mætti ræða að hvaða leyti.
Hér á eftir koma fjórar hugmyndir að ferðum til að athuga breytingar á trénu og jafnvel
áframhaldandi vinnu þegar heim er komið.
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Ferð 1
Gott er að byrja á þessu verkefni að vori til, t.d. í apríl þegar allt er að vakna til lífsins. Í
fyrstu ferð fá börnin að velja sér tré sem þau gera að sínu. Börnin eiga trén ekki beinlínis
en þau eiga eftir að heimsækja þau oft í skólastarfinu og jafnvel einnig sjálf þegar þau eru
úti að leika. Börnin ákveða hvaða tré þau velja en þau verða að geta sagt hvers vegna þau
velja þetta tiltekna tré. Fyrir því geta verið ýmsar ástæður svo sem að það er stórt eða
lítið, eða góð lykt af því eða vegna þess að þeim þykir það fallegt. Þegar þau hafa valið
sér tré en eru ekki viss um að þau finni það aftur má merkja það með litlum spotta
(mismunandi að lit fyrir hvert barn) til að þekkja það aftur. Börnin fá síðan að taka mynd
af trénu sínu og kennarinn tekur einnig mynd af barninu með trénu sínu.
Fyrsta athugunin:
•

Mæla hæð trésins með málbandi en einnig má mæla það við barnið sjálft (er það
hærra eða lægra en barnið). Einnig að mæla ummál stofnsins er hann sver eða
grannur.

•

Er tréð lifandi? Er það í dvala eða vakandi? Hvernig veistu það?

•

Hvar fær tréð næringu? Hvernig? Hvað er það sem tréð þarf til að geta lifað?

•

Eru einhver laufblöð á trénu? Ef svo er hvernig er lyktin af þeim?

•

Er tréð með margar greinar? Hversu margar?

Þegar heim er komið þá gera börnin „trjá bók“ þar sem þau munu skrá upplýsingar um
hverja ferð og setja einnig myndir í. Hver bók er einstök og geta börnin sett mynd af sér
og trénu á kápuna.
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Ferð 2
Gott er að láta ekki líða meira en tvær til þrjár vikur þar til önnur ferðin er farin. Gott er
að byrja á því áður en lagt er af stað að kíkja í trjá bókina og skoða myndir og skráningu
frá síðustu ferð. Þannig verður breytingin sem átt hefur sér stað augljósari. Þegar börnin
hafa skráð breytingar taka þau myndir af trénu. Gaman að hafa nokkrar útfærslur á því
t.d. eina af öllu trénu aðra undir trénu eða mjög nálægt trénu.
Önnur athugun:
•

Mæla hæð og sverleika trésins til að sjá hvort það hafi stækkað.

•

Eru komin fleiri laufblöð? Ef svo er má sá hvernig ný lauf koma á tréð?

•

Er börkur á trénu? Hvað er börkur?

•

Heyrist eitthvað í trénu?

•

Eru einhver dýr á trénu (ormar, flugur, köngulær)? Hjálpa þau trénu eða valda þau
skaða á trénu?

•

Er einhver lykt af trénu núna?
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Ferð 3
Gott er að láta ekki meira en tvær þrjár vikur líða þar til þriðja ferðin er farin. Gott eins
og áður er að byrja á því áður en lagt er af stað að kíkja í trjá bókina og skoða myndina
og skráninguna frá síðustu ferð. Þegar börnin hafa skráð breytingar þá tekur kennari
mynd af barninu hjá trénu. Svo þarf að gæta þess að allar upplýsingar fara í trjá bókina.
Þriðja athugun:
•

Mæla hæð trésins og sverleika.

•

Hvað eru greinarnar orðnar margar?

•

Hvernig er laufið á trénu? Er það stórt, lítið, langt eða mjótt? Hvernig er það á
litinn? Hvernig er lyktin af því? Er það mjúkt eða hart? Er einhver lykt af því?
Hægt er að bragða aðeins á einu laufblaði.

•

Taka eitt laufblað með heim og setja í Trjá bókina.

•

Hægt er að teikna leiðina að trénu (eins og fjársjóðskort)

•

Teikna mynd af trénu, jafnvel frá mörgum sjónarhornum t.d. eins og þú sérð það
nálægt, langt í burtu og þegar þú ert undir því.

21

Ferð 4
Gott er að láta ekki meira en tvær til þrjár vikur líða þar til fjórða ferðin er farin. Eins og
áður er gott að byrja á því áður en lagt er af stað að kíkja í trjá bókina og skoða myndina
og skráninguna frá síðustu ferð. Þannig verður breytingin sem átt hefur sér stað
augljósari. Þegar börnin hafa skráð breytingar þá tekur barnið mynd af trénu. Svo þarf að
gæta þess að allar upplýsingar fari í trjá bókina.
Fjórða athugun:
•

Hefur tréð stækkað síðan síðast? Mæla hæð og sverleika

•

Fær tréð nóg af næringu? Hvers vegna/hvers vegna ekki?

•

Er hægt að sjá að einhver hafi hjálpað trénu (t.d. klippt það eða reytt arfa)?

•

Er hægt að sjá hvort einhver hafi skemmt tréð? Hvernig sérðu það?

•

Hvaða trjátegund er tréð? Leita upplýsinga í bókum eða á veraldarvefnum, hægt
að fá aðstoð hjá fullorðnum.

Þegar heim er komið er hægt að föndra sitt eigið tré. Skemmtilegast er að hafa sem
fjölbreytilegastan efnivið til föndurgerðar t.d. leir, klósettrúlluhólka, greinar og
kreppappír.
Þegar búið er að heimsækja tréð yfir langan tíma þá er hægt að gera sýningu sem sýnir
breytingar á tré yfir árið. Eru sömu breytingarnar á öllum trjánum? Eru þær mismunandi
eftir tegundum? Af hverju eru þessar breytingar? Hægt er að gera súlurit fyrir stækkun
trjánna, raða upp myndum sem sýna breytinguna og margt fleira.
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Útileikir
Það er tilvalið að leggja áherslu á útileiki í skólastarfinu. Í útileikjum má læra margt um
umhverfið og þannig má auka fjölbreytileika í starfi með börnum. Útileikir byggja á
virkni barna og það fellur vel að því að börn læra gjarnan í gegnum skynjun og með því
að vera virk.
Markmið útileikja
•

Að börnin fái tækifæri til að upplifa náttúruna og umhverfið í raunveruleikanum.

•

Að börn fái tækifæri til útiveru og leikja.

Undirbúningur
Í sumum tilvikum þarf kennari að undirbúa leiki áður en farið er út. Það þarf ekki að taka
mikinn tíma og oft þarf aðeins að undirbúa leik einu sinni og síðan nýtist sá
undirbúningur í framtíðinni.
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Leyndardómar lífsins
Markmið
•

Að börnin átti sig á grunnþáttum lífs, sem eru jörð, sól, loft og vatn.

Undirbúningur
Kennarinn útbýr lítið skrín með eftirfarandi hlutum: lítill steinn – tákn fyrir jörðina, gul
kúla (vatt kúla sem búið er að mála) – tákn fyrir sólina, lítil krukka – full af lofti og lítið
ílát með vatni.
Í kistunni er bréf til þess sem finnur skrínið, það gæti verið eftirfarandi:
Í þessu skríni eru tákn um leyndardóma lífsins. Munið alltaf eftir hverjir þessir
leyndardómar eru og berið virðingu fyrir þeim. Þá mun ykkur farnast vel.
Kennarinn felur skrínið úti, á skólalóðinni eða utan hennar t.d. undir tré.
Verkefnið
Kennarinn segir við allan hópinn:
Hér í nágrenninu er falið skrín sem í eru mjög mikilvægir hlutir, þeir eru leyndardómar
lífsins. Getum við fundið þetta skrín?
Allir fara að leita.
Þegar skrínið finnst er það opnað og innihaldið skoðað. Hvað er þetta? Hvers vegna eru
þessi efni leyndardómar lífsins? Kennari útskýrir:
Öll búum við á jörðinni og verðum við að bera virðingu fyrir henni. Sólin er mikilvæg
fyrir vöxt allra plantna og við þurfum einnig á henni að halda. Við getum ekki lifað án
súrefnis og vatns. Ef við hugsum vel um jörðina og lifum í sátt og samlyndi getum við átt
góða og langa ævi framundan. Þess vegna eru þessi efni leyndardómur lífsins. Þar sem
þau eru getur verið líf, þar sem eitthvert þeirra vantar er ekkert líf. Þetta eru grunnþarfir
lífsins sem við öll þurfum til að geta lifað.
(Sigrún Helgadóttir, 2002)
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Finndu hlutinn
Markmið
•

Að skerpa athygli og minni barna.

Undirbúningur
Áður en farið er út með börnin hefur kennarinn farið á ákveðið svæði og safnað
einhverjum sex til tíu hlutum (fjöldi hluta fer eftir aldri barna) sem hann hefur vafið inn í
klút svo börnin sjá þá ekki. Þetta geta verið steinar, mismunandi plöntur, laufblöð af
ýmsum gerðum, könglar eða annað sem finna má á staðnum. Athuga þarf að skemma
ekkert og taka aðeins hluti sem eru til í einhverju magni.
Verkefni:
Farið út með börnin á sama svæði og hlutirnir koma frá. Klúturinn dreginn upp og
börnunum sagt að í honum séu nokkrir hlutir og þau fái að horfa á þá í um það bil hálfa
mínútu og þau eigi að reyna muna þá og finna aðra eins í nágrenninu.
Þá er klúturinn tekinn í sundur og börnin fá að virða hlutina fyrir sér í hálfa mínútu og
síðan eru þeir huldir aftur.
Börnin fá fimm til tíu mínútur til að finna eins hluti og koma með þá.
Þegar allir eru komnir aftur þá eru hlutirnir skoðaðir. Einn og einn hlutur er tekinn undan
klútnum og útskýrður og athugað hverjir hafa fundið svipaða hluti.
Þegar allir hlutir hafa verið skoðaðir og útskýrðir er þess gætt að skila þeim aftur á sinn
stað.
Þennan leik er upplagt að endurtaka nokkrum sinnum, í ólíku umhverfi, til að skerpa
minnið og athyglina.
(Sigrún Helgadóttir, 2002)
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Form
Markmið
•

Að börnin veiti formum í umhverfinu athygli og læri grunnformin hring,
ferhyrning og þríhyrning.

Undirbúningur
Kennari sýnir börnunum myndir af algengum formum (t.d. hring, ferhyrning og
þríhyrning) og segir þeim að svona form geta verið út um allt í umhverfinu.
Verkefnið
Börnin fá með sér blýant og blað þar sem þau geta skráð hversu marga hringi,
ferhyrninga og þríhyrninga þau sjá. Þau skrá með því að teikna eins mörg form og þau sjá
eða teikna einn hring, þríhyrning og ferhyrning og gera strik við í hvert skipti sem þau sjá
formið. Svo fara þau ásamt kennara í gönguferð um nánasta umhverfi og skrá niður fjölda
forma sem þau sjá. Þegar heim er komið má bera saman hvað þau sáu mikið af formum.
Hvaða form sáu þau mest af í umhverfinu? Einnig má gera stöplarit með elstu börnunum
til að sýna mismunandi fjölda formanna í umhverfinu.

26

Hlustun
Markmið
•

Að börn þjálfist í að hlusta á umhverfið og að þau einbeiti sér að hljóðum í
náttúrunni.

Undirbúningur
Undirbúningurinn felst í að velja ákveðin stað í hvert skipti og ákveða hversu langt á að
fara til að hlusta á hljóð.
Verkefnið
Kennarinn fer með börnin út til að hlusta á hljóð í náttúrunni. Hægt er að fara á marga
ólíka staði til að hlusta t.d. út í eitt hornið á skólalóðinni, niður í fjöru, að Haukshúsum og
að Kasthúsatjörn. Þegar komið er á staðinn þá leggjast allir niður, loka augunum og
hlusta. Eftir smá stund setjast börnin upp og ræða um hvað þau heyrðu. Heyrðu allir það
sama eða var það mismunandi? Var einhver sem heyrði ekki neitt?
Það er hægt að fara á mismunandi staði og athuga hvort við heyrum ólík hljóð og spjalla
um það. Kennarinn spyr börnin og notar opnar spurningar til að ýta undir að þau tjái sig
um það sem þau heyrðu. Hvað heyrðir þú hér? Hvers vegna heyrum við meira í fuglum
hér? Hvers vegna heyrum við ekki í bílum?.
Upplagt að fara í þennan leik í vettvangsferðunum á ólíka staði og heyra ólík hljóð.
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Skynjunarleikur
Markmið
•

Að efla skynjun barnanna.

Undirbúningur
Þennan leik er hægt að fara í nánast hvar sem er; á lóðinni, fyrir utan lóð, í fjörunni eða
þangað sem þig langar að fara með hópinn.
Verkefnið
Velja stað til að fara með börnin á. Biðja börnin að finna fjóra hluti, einn harðan, einn
mjúkan, einn með góðri lykt og einn sem lyktar illa.
Þegar allir eru búnir að finna þessa hluti þá koma börnin saman og skoða og spjalla um
þá. Eru börnin sammála um hvað er mjúkt og hart eða ilmar vel eða illa? Finnst öllum
eins lykt vond eða góð? Getur hlutur verið harður en samt mjúkur? Hvað er uppáhalds
mjúki og harði hlutur barnanna? Hver er uppáhalds lyktin þeirra? Þegar heim er komið
geta börnin teiknað myndir af því sem þau tíndu eða af uppáhalds hlutnum sínum.
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