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Inngangur 
Verkefnasafnið Vísindaferð á Fræðasetrið í Sandgerði er B.Ed lokaverkefni í Háskóla 

Íslands, kennaradeild á náttúrufræðikjörsviði. Verkefnasafnið er ætlað kennurum sem 

koma með nemendur sína á Fræðasetið í Sandgerði. Verkefnin gætu einnig nýst 

öðrum sem vilja skoða safnið markvisst og með ákveðna þætti í huga. 

Með þessu verkefnasafni fylgir greinagerð þar sem fjallað er um forhugmyndir barna 

almennt og í náttúrufræði. Hversu mikilvægt það sé að kanna þessar hugmyndir 

nemenda sinna og þar er einnig fjallað um útikennslu og gildi hennar í 

náttúrufræðikennslu svo og hvernig má nýta söfn í kennslu. 

Efnið sem notað var í þessi verkefni eru ýmsar fræðibækur eins og Íslenskur 

fuglavísir, Íslenskar fjörur og Finndu mig í fjöru sem er lítið hefti um lífríki fjörunnar 

og hefur að geyma margar gagnlegar upplýsingar um kennslu um fjörur. Þá er 

Fræðasetrið í Sandgerði helsti innblástur verkefnasafnsins.  
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Til kennara 
Alltaf er ánægjulegt að fara með nemendur út fyrir kennslustofuna, sérstaklega þegar 

farið er í vettvangsferðir. Mikilvægt er að ferðirnar séu vel skipulagðar svo að 

nemendur og kennari fái sem mest út úr ferðinni. Hér koma nokkrar hugmyndir um 

hvernig er hægt að nýta verkefnið Vísindaferð á Fræðasetrið í Sandgerði.  

Aðstæður 

Fræðasetrið í Sandgerði er í útjaðri bæjarins. Við Fræðasetrið er tjörn þar sem mikið 

fuglalíf er. Þessi tjörn og lífríkið þar býður upp á ýmsa möguleika í kennslu og tilvalið 

er að nýta það einnig þegar safnið er heimsótt. Á Fræðasetrinu er ýmislegt að sjá svo 

sem uppstoppaðir fuglar, sjóbúr með lifandi sjávardýrum og eggjasafn. Þar eru víðsjár 

þar sem nemendur geta skoðað betur afrakstur fjöruferða sem hægt er að fara í við 

safnið (Ingigerður Sæmundsdóttir, 2008). 

Undirbúningur 

Áður en komið er á safnið er gott að undirbúa nemendur vel. Hægt er að nota ferðina 

sem kveikju að nýjum viðfangsefnum eða til að dýpka skilning á viðfangsefnum sem 

nemendur hafa unnið með áður. Einnig þarf að hafa í huga þegar farið er í fjöruferð að 

vera vel klædd og helst í stígvélum. Fátt er eins leiðinlegt og að vera blaut í fæturna 

eftir fjöruferð. Þá þurfa kennarar að vera meðvitaðir um að ef það er flóð þegar farið 

er í ferðina finnst sennilega ekki mikið í fjörunni.  

Skemmtileg leið til að vekja áhuga nemenda er aðferð sem hefur verið kölluð 

hugarflug með leiðsögn (sjá viðauka 1). Þá er lesin stutt lýsing á aðstæðum í fjörunni 

og við tjörnina. Á meðan sitja nemendur með lokuð augu og öll ljós eru slökkt í 

stofunni. Á þennan hátt geta nemendur lifað sig inn í þær aðstæður sem þeir eru settir 

í og fá þannig hugmyndu um það sem þeir eiga von á í heimsókninni. Síðan má fá 

nemendur til að segja frá hvernig þeir hugsuðu sér það sem var líst og jafnvel að 

teikna upp mynd af því (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). 

Þá geta nemendur búið sér til möppur þar sem öll verkefni tengd ferðinni eru sett í. 

Þannig er hægt að halda utan um verkefnin sem unnin eru og það auðveldar kennurum 

að meta nám barnanna í ferðinni.  
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Ferðin 

Verkefnin eru ætluð fjórða, fimmta, og sjötta bekk. Kennari getur valið milli tveggja 

viðfangsefna, fuglalíf á tjörninni og lífríki fjörunnar. Verkefnin eru af tveimur 

styrkleikum annars vegar ætluð fyrir 4.-5. bekk og hins vegar fyrir 5.-6. bekk. Þessi 

verkefni eru hugsuð þannig að nemendur nýti bæði umhverfi safnsins og safnið sjálft í 

þeim. Þá eru hér einnig styttri verkefni sem unnin eru eingöngu á safninu.  

Þegar fylgst er með fuglum á tjörninni eru tegundirnar annars vegar greindar og hins 

vegar er fylgst með atferli þeirra. Fyrst er að reyna að þekkja fuglinn. Margir hafa 

ýmis sérkenni sem gott er að athuga þegar verið er að bera kennsl á fuglana þessi 

sérkenni er bent á í fuglagreiningarbókum. Síðan er farið að athuga hvað fuglinn er að 

gera. Er hann að synda, éta, snyrta sig eða flýgur hann upp meðan verið er að fylgjast 

með honum? Gott að hafa sjónauka meðferðis við fugla skoðun sömuleiðis að hafa 

góða fuglabók við höndina. Þeir fuglar sem góðar líkur er á því að sjá á þessum stað 

eru:  

stokkönd  skúfönd  rauðhöfðaönd 

æðarfugl  álft   grágæs 

svartbakur  sílamávur  hettumávur  

tjaldur   kría   

               (Fuglavefurinn, 2006) 

Svartbakur, stokkönd og æðarfugl eru allt árið hér á landi og er tjörnin ekki 

undantekning frá því. Kría, tjaldur, rauðhöfðaönd og skúfönd koma til dæmis ekki 

fyrr en í maí og fara í október- nóvember. Álftin og grágæsin koma í lok apríl, byrjun 

maí þannig að það ætti alltaf að vera hægt að sjá einhverja fugla á svæðinu. 

(Fuglavefurinn, 2006) 

Nemendur velja sér fugl til að fylgjast með og beina athygli að honum í um 5-10 

mínútur. Meðan á þessu stendur merkja nemendur við hvað fuglinn gerir á þar til 

gerðum verkefnablöðunum.  

Þegar inn er komið ræðir hver hópur saman um verkefnið og hjálpast að við að svara 

spurningunum. Bækur eru á staðnum og einnig er ætlast til að nemendur skoði efni 
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inni á Fuglavefnum. Mikilvægt er að kennari sé ekki að blanda sér mikið í 

umræðurnar nema ástæða sé til. Leyfa nemendum að rökræða sín á milli. 

Þegar farið er í fjöruna er mikilvægt að sýna nemendum hvernig best er að leita að 

lífverum í fjörunni með því að velta við steinum, kíkja í polla og lyfta upp þangi. 

Hvetja þau til að taka sem mest inn á safnið aftur til að skoða í víðsjánum. Þær 

lífverur sem finna má í fjörunni eru margskonar svo sem:  

hrúðurkarlar  marflær   bogkrabbar   

beitukóngar  þangdoppur  kræklingar  

krossfiskar  sæbjúgu  slöngustjörnur   

svampar  sæfífill   möttuldýr 

beltisþarar  söl   bóluþang 

         (Agnar Ingólfsson, 1990)

  

Í þessum verkefnum er verið að þjálfa nemendur í hinum ýmsu verklegu 

vinnubrögðum eins og atferlisathugun og víðsjárskoðun. Þá efla þessar aðferðir 

jákvæðara viðhorf til náttúrufræðinnar og þjálfa þau í vísindalegum vinnubrögðum og 

hópvinnu (Ingvar Sigurgeirsson, 1999).  

Í skólann aftur 

Til að ferðin nýtist sem best er gott að halda áfram að vinna úr henni þegar komið er 

aftur í skólann. Þá er hægt að byrja á að spyrja nemendur um hvað þeim fannst 

merkilegast í ferðinni og skrifa það upp á töflu. Út frá því er hægt að skipta 

nemendum í hópa þar sem þeir velja sér viðfangsefni í samræmi við það sem þeim 

þótti merkilegast. Nemendur vinna saman í hóp og búa til plakat sem sýnir það sem 

þau fundu/sáu á þessum stöðum og setja lítinn texta við um upplifunin á þeim stað 

sem þau fjalla um. Þá gæti allur hópurinn haldið áfram og unnið stærra verkefni um 

fjöruna eða fugla Íslands.  

Í verkefnasafninu eru ákveðin verkefni sem eru nokkuð viðamikil og því væri tilvalið 

að vinna með þau frekar í skólanum. Þessi verkefni eru stjörnumerkt svo kennara geta 

ákveðið hvort eigi að vinna þau á staðnum eða í skólanum.  
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Allt efni sem tengist ferðinni fer svo í möppu hvers nemanda. Úrvinnslu úr verkefninu 

Hugarflug með leiðsögn, verkefnum á Fræðasetrinu, og síðan hópverkefni. Þá væri 

gott að nemendur myndu meta það sem þau lærðu í ferðinni og úrvinnslu úr henni 

með einföldum hætti og setja í möppuna. Dæmi um matsblöð eru í viðauka 2. 

Að lokum skoðar kennari möppu hvers nemanda og metur vinnu hans og nám.  

Verkefnin 
Hér koma verkefnin fyrir 4.-6.bekk. Þau skiptast í Fuglaverkefni 1, Fuglaverkefni 2, 

Fjöruverkefni 1 og Fjöruverkefni 2. Gott er að velja verkefnin eftir getu hvers hóps 

eða einstaklings. Þá eru einnig styttri verkefni sem hægt er að vinna í styttri 

heimsóknum. Verkefnin má vinna sem hóp- eða einstaklingsverkefni. 
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Fuglaverkefni 1.  

Skoðaðu fuglana á tjörninni. Þekkir þú einhvern af fuglunum þarna? 

_____________________________________________________________________ 

Hvað eru fuglarnir að gera? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Krossið við þá fugla sem þið sjáið. 

      
Æðarfugl:______    Stokkönd:_______ 

    
Rauðhöfðaönd:________   Skúfönd:_________  

 Álft:___ Grágæs:___ 
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Svartbakur:________     Sílamávur:_______________ 

Farðu nú inn á safnið og skoðaðu fuglana þar. Sérðu einhvern af fuglunum sem voru á 

tjörninni? Veldu einn og skoðaðu hvernig gogg fuglinn er með. Teiknaðu hann upp. 

 

  

Hvernig heldur þú að fuglinn noti gogginn? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ræddu nú við hópfélaga þína um, til hvers fuglar nota goggana sína og af hverju 

goggar ólíkra fugla eru mismunandi? Hvað haldið þið? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Farðu nú í tölvuna og skoðið Fuglavefinn og finnið umjöllun um gogga. Finndu gogg 

hafarnar og auðnutittlings. Hver er munurinn á goggum þeirra? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Skoðaðu nú vel alla fuglana á safninu. Þeir eru eins ólíkir eins og þeir eru margir. 

Hver finnst þér fallegasti fuglinn?__________________________________________ 

En ljótasti?____________________________________________________________ 

Hver er sá skrautlegasti?_________________________________________________ 

Finnið minnsta fuglinn?_________________________________________________ 

Fuglar skiptast í flokka eftir því hvar þeir lifa og eftir því hvaða fæðu þeir éta. Þessir 

flokkar eru: Sjófuglar, vaðfuglar, mávfuglar, vatnafuglar, spörfuglar, mófuglar og 

ránfuglar. 

Finndu einn ránfugl, einn vaðfugl og einn spörfugl. Teiknaðu þá. 

 

 

Ránfugl:_________________________ 



	   13	  

 

 

Vaðfugl:______________________________ 

 

 

Spörfugl:________________________________ 
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Fuglar eiga það sameiginlegt að verpa eggjum. Á safninu er kassi með nokkrum 

eggjum. Finnið minnsta og stærsta eggið og teiknið þau upp. 

Minnsta eggið:__________________ Stærsta eggið:_________________ 

 

Hvernig ætli unginn nærist inni í egginu?____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Hvernig andar hann þarna inni?___________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Hvernig kemst hann út úr egginu?_________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

*Á safninu er fugl sem heitir súla. Finnið hann. Súlan er sjófugl og þegar hún sér 

fæðu í sjónum þá stingur hún sér niður í hafið og nær fæðunni. Notið Fuglavefinn eða 

bækur á safninu til að svara eftirfarandi spurningum. Á safninu eru einnig fléttispjöld 

með upplýsingum um súluna. 

Er súlan stór eða lítill fugl?______________________________________________ 

Hvernig er hún á litinn?__________________________________________________ 

Hvar er helsta búsvæði súlunnar á Íslandi?_________________________________ 

Hversu mörgum eggjum verpir hún?_______________________________________ 

Hvað étur súlan?______________________________________________________ 

Hvað finnst þér merkilegast við súluna_____________________________________ 
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Fjöruverkefni 1.  

Farið með fötur eða lítil ílát og reynið að finna eins margar tegundir lífvera og þið 

getið. Stundum þarf að velta við steinum eða lyfta upp þara til að til að finna marflær 

eða krabba. Skoðið og takið það sem ykkur líst vel á. Þang og svampar eru líka 

lífverur þannig að endilega takið eintök af slíkum lífverum. 

Krossið við þær lífverur sem þið funduð í fjörunni. 

     
Bóluþang:_________    Söl:____________ 

      
Svampur:_________    Beitukóngur:____________ 

      
Marfló:__________    Bogakrabbi:______________ 
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Fyrst er smá keppni um hver getur fundið flestar marflær með því að velta við 

steinum í fjörunni. 

Hvað fannst þú margar marflær?_____________________________________ 

Hver í hópnum fann flestar?_________________________________________ 

 

Þá er komið að því að halda inn á safnið og skoða afrakstur fjöruferðarinnar. Inni eru 

víðsjár þar sem gaman er að skoða lífverurnar sem þið funduð. Teiknið myndir af 2 

lífverum sem þið funduð í fjörunni.  

Þetta er:_______________________ Þetta er:_______________________ 

 

 

Skoðaðu nú lífverurnar vel. Er einhver lífveranna með augu eða munn?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Hvernig heldur þú að þessar lífverur andi í sjónum? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Hvað borða þær? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Skoðaðu nú sjóbúrin á safninu. Þarna eru ýmsar lífverur sem lifa í sjónum. 

Sérð þú krossfisk?____________________________________________________ 

En krabba?____________________________________________________________ 

Veldu eina lífveru af þeim sem eru í búrunum og teiknaðu hana. Hvað veistu um 

þessa lífveru? Er hún með skel, eða sporð? Er hún kannski með klær eða fimm arma? 

 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Suma fiska veiða Íslendingar. Veist þú hvaða fiskar eru veiddir hérna við Ísland? 

Hvað er gert við þessa fiska? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Í sjónum eru ekki bara fiskar, þar eru einnig spendýr. Spendýr eru þau dýr sem ala 

unga sína á mjólk.  

Selur er spendýr. Sáuð þið sel í fjörunni?____________________________________ 

En rostung?___________________________________________________________ 

Skoðaðu rostunginn á safninu. Prófaðu að teikna hann. 

 

 

*Nú skaltu finna upplýsingar um rostunga. Hægt er að nota bækur eða netið. 

Hvað geta þeir verið þungir?______________________________________________ 

Hvar lifa þeir?_________________________________________________________ 

Hvernig tengist rostungurinn Sandgerði?____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Fuglaverkefni 2.  

Farðu út að tjörninni við Fræðasafnið. Þar sjáið þið væntanlega nokkra fugla. Þekkir 

þú þá? Krossaðu við þá fugla sem þú sérð. 

Andfuglar: 

      
Æðarfugl:______    Stokkönd:_______ 

    
Rauðhöfðaönd:________   Skúfönd:________

     
Urtönd:_________                                         Álft:_____ 
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Máfuglar: 

       
Hettumávur:_____________    Svartbakur:______________ 

 
Sílamávur:___________ 

Vaðfuglar: 

       
Tjaldur:_____________   Sendlingur:___________ 
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Veldu þér nú einn fugl til að fylgjast með í 5-10 mínútur. Hvað gerir hann, fylltu inn í 

töfluna. 

Fugl:____________  

Gerir fuglinn eitthvað 

af eftirtöldum atriðum: 

Hversu oft gerir 

hann? 

Kafar  

Syndir  

Étur  

Flýgur  

Samskipti við aðra fugla  

Snyrtir sig  

Annað  

 

Hver er algengasta athöfnin hjá fuglinum sem þið fylgdust með?_________________ 

____________________________________________________________________ 

Farið nú inn á safnið. Þar eru margir uppstoppaðir fuglar. Finndu fuglinn sem þú 

fylgdist með. Finndu upplýsingar um fuglinn. 

Er hann farfugl eða staðfugl?_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Er hann sjófugl, vaðfugl, máfugl, andfugl, ránfugl eða spörfugl?_________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 



	   22	  

Hvernig eru eggin sem hann verpir? Teiknaðu. 

 

Hvernig heldur þú að unginn hafi komist inn í eggið?__________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Á vefnum Fuglavefinn undir Fróðleikur og Lífsferlar og . Varp, hreiður og klak getur 

þú séð myndbrot af því hvernig ungi þroskast í eggi. 

Hvernig heldur þú að unginn andi inni í egginu?______________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Sumir fuglar dvelja ekki allt árið á Íslandi. Þegar hausta tekur fara þeir að byrgja sig 

upp af forða og fara síðan í langt ferðalag til heitari landa. Þeir kallast farfuglar.  

Þekkir þú einhverja fugla sem fara til heitari landa á veturna?___________________ 

____________________________________________________________________ 

Hvernig heldur þú að fuglarnir rati til heitari landa og rati svo aftur heim til Íslands? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Sumir fuglar skipta um fjaðurham yfir veturinn. Þetta eru fuglar eins og rjúpa og 

snjótittlingur/sólskríkja. Skoðið myndirnar af þessum fuglum. Af hverju breyta þeir 

um ham á veturna og sumrin? 

               
Rjúpa um sumar     Sólskríkja-sumar 

   
Rjúpa að vetri til     Snjótittlingur-vetur 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Þegar þú sérð til dæmis stokkandapar þá er steggurinn mun litskrúðugri heldur en 

kollan. Af hverju heldur þú að það stafi? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Finndu nú fálka, tjald og æðarfugl á safninu. Þessir fuglar eru mjög ólíkir. Hvað er 

það sem greinir þá að. Lýstu þeim. Skoðaðu sérstaklega gogga, fætur og fjaðrir þeirra.  

 

Fálki 

Goggurinn er:____________________________________ 

Fæturnir eru:______________________________________ 

Fjaðrirnar eru:_____________________________________ 

 

 

Tjaldur 

Goggurinn er:____________________________________ 

Fæturnir eru:______________________________________ 

Fjaðrirnar eru:_____________________________________ 
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Æðarfugl 

Goggurinn er:____________________________________ 

Fæturnir eru:______________________________________ 

Fjaðrirnar eru:_____________________________________ 

Hvað greinir þessa fugla að? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Fjöruverkefni 2 

Farið niður í fjöru en áður en þið gerið nokkuð merkið flæðarmálið er í fjörunni þegar 

þið komið. Hægt er að setja prik eða kústskaft í sandinn, þá er hægt að sjá hvort er að 

falla að eða frá (flóð eða fjara). Stundum er ekki hægt að sjá það fyrr en þið farið aftur 

til baka. 

_____________________________________________________________________ 

Farið með fötur eða lítil ílát og reynið að finna eins margar tegundir lífvera og þið 

getið. Stundum þarf að velta við steinum til að finna marflær eða gramsa í þara til að 

finna krabba. Skoðið og takið það sem ykkur líst vel á. Skoðið sérstaklega þarann sem 

er í fjörunni. Hvernig er hann á litinn? 

_____________________________________________________________________ 

Hvað fannstu/sástu: 

           
Krossfiskur:________    Bogkrabbi:__________ 

       
Þangdoppa:_______    Beitukóngur:__________ 
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Marfló:______________    Hrúðukarlar:___________ 

         
Marinkjarni:_________                      Bóluþang:_____________ 

Komið nú inn á safnið og skoðið afrakstur ferðarinnar. Á safninu eru víðsjár sem hægt 

er að nota til að skoða betur lífverurnar sem þið funduð. Teiknaðu tvær þeirra og 

reyndu að komast að því hvaða lífverur þetta eru. 

Þetta er:_______________________ Þetta er:_______________________ 
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Nú er komið að því að flokka dýrin sem þú fannst í fjörunni. Eru þetta krabbadýr, 

skrápdýr, lindýr eða svampar? Notaðu greiningarlykla til að flokka dýrin.  

Krabbadýr eru með liðskiptan líkama og harða skel. Þetta eru dýr eins og krabbar, 

marflær og þanglýs. Lindýr eru með mjúkan eða linan líkama eins og sniglar og 

skeljar. Þangdoppa, beitukóngur og kræklingur falla í þennan hóp. Skrápdýr eru flest 

botndýr og er húð þeirra oft út kalkplötum. Þetta eru dýr eins og krossfiskar, sæbjúgur 

og ígulker. Burstaormar eru þeir ormar sem eru mest áberandi í fjörum. Þetta eru 

ormar eins og sandmaðkur, fjöruskerar og snúðormar (Námsgagnastofnun, 2003). 

Krabbadýr Skrápdýr Lindýr Burstaormar 

 

 

 

 

 

 

   

 

Getur þú búið til einfalda fæðukeðju úr þeim lífverum sem þú sást í fjörunni? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Skoðaðu nú sjávarbúrin á safninu. Þetta er ekki venjuleg fiskabúr heldur er sjór í 

þessum búrum til að lífverurnar geti þrifist þarna. Hvað heldur þú að sé öðruvísi við 

sjávarfiskabúr og fiskabúr almennt? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Hvaða lífverur sérðu í þessum búrum?______________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Veldu þér nú tvær lífverur úr búrunum og finndu upplýsingar um þær. Teiknaðu þær, 

finndu út hvað þær éta og hvar þeim finnst best að vera.  

Þetta er: _______________________ Þetta er:________________________ 

    

________________________________ _________________________________ 

________________________________ _________________________________ 

________________________________ _________________________________ 

________________________________ _________________________________ 

Hvaða fiska þekkir þú í sjónum? __________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Hver finnst þér vera ljótasti fiskurinn í sjónum?_______________________________ 

En hver er stærstur fiskanna í sjónum?______________________________________ 
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Þó að mikið sé af fiskum til í sjónum þá lifa þar einnig spendýr. Spendýr sjávarins eru 

til dæmis selir, hvalir og rostungar.  

Til eru hinir ýmsu tegundir hvala í sjónum. Margir þeirra lifa við Ísland. Finndu nú 

upplýsingar um steypireyð, hrefnu og hnísu.  

 

Steypireyður 

Hversu stór getur hann orðið?____________________________________________ 

Hvar eru helstu búsvæði hans?____________________________________________ 

Á hverju lifir hann?_____________________________________________________ 

Helstu sérkenni?_______________________________________________________ 

 

Hrefna 

Hversu stór getur hrefnan orðið?___________________________________________ 

Hvar eru helstu búsvæði hrefnunnar?_______________________________________ 

Á hverju lifir hrefnan?___________________________________________________ 

Er hrefnan skíðishvalur eða tannhvalur?_____________________________________ 
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Hnísa 

Hversu stór getur hnísan orðið?___________________________________________ 

Hvar eru helstu búsvæði hnísunnar?________________________________________ 

Á hverju lifir hnísan?____________________________________________________ 

Er hnísan skíðishvalur eða tannhvalur?______________________________________ 

*Umræða um hvalveiðar hefur verið nokkur á Íslandi. Ræðið nú saman um það hvort 

eigi að veiða hvali eða ekki. Skoðið sérstaklega eftirfarandi atriði: 

• Ef engir hvalir væru veiddir hvaða áhrif hefði það á lífríkið í sjónum? 

• Ef of mikið af hvölum eru veiddir hvaða afleiðingar hefur það á lífríkið í 

sjónum? 

• En hvað gerist þegar hvalveiðar eru stundaðar er þá hægt að fara í 

hvalskoðanir líka? 

*Hvað finnst þér? Á að veiða hvali eða ekki? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Stutt verkefni 

 

Fuglar 1 

Á safninu eru margir uppstoppaðir fuglar. Finndu smyril (ránfugl), skógarþröst 

(spörfugl) og spóa (vaðfugl). Hvað eiga þessir fuglar sameiginlegt? Hvað er ólíkt? 

Sameiginlegt:_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ólíkt:________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Finndu nú kassann með eggjunum. Getur þú fundið egg þessara fugla þar. Hvernig 

líta þau út? Teiknaðu og litaðu. 

   

svartbaksegg sólskríkjuegg grágæsaregg 

Fuglar eru eins mismunandi og þeir eru margir.  

Finndu minnsta fuglinn á safninu?_________________________________________ 

Finndu stærsta fuglinn?__________________________________________________ 

Hver finnst þér vera fallegasti fuglinn?______________________________________ 

En ljóstasti?___________________________________________________________ 
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Fjaran 1 

Farið niður í fjöru og takið með ykkur fötur eða einhver ílát. Byrjið á því að merkja 

hvar flæðamálið er í fjörunni þegar þið komið. Hægt er að nota stein eða eitthvað 

annað sem þið finnið niðri í fjöru og sjáið hvað sjórinn nær langt upp og merkið þar. 

Oft gott að nota prik eða kústskaft ef það skyldi koma flóð. Þannig getum við séð 

hvort það er að flæða að eða fjara út. Áður en þið farið skaltu athuga hvar línan ykkar 

er? Hvort er að koma flóð eða fjara? 

_____________________________________________________________________ 

Nú er um að gera að hafa opin augu. Reynið að finna eins mikið af lífverum og þið 

getið. En munið að stundum þarf að velta við steinum og þangi til að finna eitthvað 

skemmtilegt. Hvað af þessum lífverum fannstu? 

         
Bogkrabbi: _______     Beitukóngur:______ 

           
Þangdoppa:_________    Bóluþang:__________ 
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Skoðaðu nú betur í kringum þig. Hvað sérðu? Eru einhverjir fuglar á sveimi? Þekkir 

þú þá?_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Sérðu einhverja hluti sem ekki eiga heima í fjörunni? Stundum rekur ýmis konar drasl 

á land. Eru einhverjir hlutir þarna sem eru gerðir af manna höndum? (hlaðnir 

grjótgarðar, steyptir grunnar og fleira slíkt) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Farðu nú inn á safnið og skoðaðu það sem þú náðir í fjörunni. Er eitthvað af þessum 

lífverum sem eru svipaðar?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Skoðaðu nú eina lífveru betur og athugaðu hvort hún sé með munn, augu eða eyru? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Fuglar 2 

         
Stokkönd     Rauðhöfðaönd 

Á tjörninni eru gjarnan endur. Oft er mikill útlitsmunur á steggnum og kollunni. Hvor 

er skrautlegri steggurinn eða kollan?___________________________________ 

Af hverju ætli það sé?___________________________________________________	  

_____________________________________________________________________________________________	  

Hvað einkennir endur? Lýstu fótum, goggum og litum.______________________ 

_____________________________________________________________________ 

Finndu nú fugl sem þér þykir fallegastur. Teiknaðu hann upp og finndu upplýsingar 

um hann. 

 

 

Hvað heitir fuglinn?____________________________________________________ 

Hvers konar fugl er hann? (ránfugl, vaðfugl, andfugl, sjófugl eða mófugl) 

_____________________________________________________________________ 
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Hvað finnst þér fallegt við fuglinn?________________________________________ 

Getur þú fundið egg fuglsins í eggjakassanum?_______________________________ 

Hvernig eru eggin á litinn?_______________________________________________ 

Hvernig komst hann inn í eggið?__________________________ 
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Fjaran 2 

Þegar farið er í fjöru er margt að skoða. Takið með ykkur fötur eða ílát. Finnið eins 

mikið af lífverum og þið getið. En munið að stundum þarf maður að velta við steinum 

eða þangi til að finna eitthvað bitastætt. Hvað fannstu? 

               
Marfló:__________    Bogkrabbi:__________ 

         
Söl:_______     Svampur:________ 

Prófið nú að fara í smá keppni. Nú ætlar hver og einn að finna eins margar marflær og 

hægt er. Kennarinn kemur ykkur af stað og ákveður tíman sem þið hafið.  

Hvað fannst þú margar marflær?___________________________________________ 

Hver í hópnum fann flestar?______________________________________________ 
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Nú er komin tími til að fara inn á safnið. Þar eru víðsjár til að skoða afrakstur 

fjöruferðarinnar. Teiknaðu nú eina lífveru sem þú fannst og finndu upplýsingar um 

hana. 

Þetta er: 

 

Lýstu þessari lífveru:____________________________________________________ 

Hvað borðar hún?______________________________________________________ 

Er þetta krabbadýr, lindýr, skrápdýr eða svampur?____________________________ 

Í sjávarbúrunum á safninu eru ýmis sjávardýr. Getur þú fundið krossfisk? Finndu nú 

upplýsingar um krossfiska. Hvað og hvernig borða krossfiskar?__________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Viðauki 1 

Hugarflug með leiðsögn- Fuglar á tjörninni 

Allt er slökkt og einungis er kveikt á kertum. Nemendur beðnir að koma sér vel fyrir í 

sætum sínum til að þeim líði vel. Þeir eru beðnir um að loka augunum og taka vel eftir 

því hvernig þeir andi. Kennari ýkir öndunina og fær nemendur til að slaka vel á. 

Nemendum er sagt að nú sé ætlunin að fara saman í smá ferðalag. 

Hafið þið einhvern tíma komið niður að tjörn? Á stórri tjörn við sjóinn eru margir 

fuglar. Þarna eru fuglar sem hafa flogið kringum hálfan hnöttinn til þess að koma 

hingað. Stórir fuglar, litlir fuglar og litskrúðugir fuglar. Sjáið þið þetta fyrir ykkur? 

Þið megið ganga í kringum tjörnina og skoða hvar þar er að finna. Hvað ætli sé í leyni 

í grasinu? Þið leggið af stað og gangið meðfram tjörninni. 

Þið lítið vel í kringum ykkur og gætið ykkar á því að stíga ekki á hreiður. Nú flaug 

fugl upp rétt við fætur ykkar. Hvaða fugl var þetta? Ætli það sé hreiður þarna? 

Kíkjum á það. Þið gangið að staðnum þar sem fuglinn flaug upp. Þarna er það. 

Hreiður með eggjum. Hvað eru eggin mörg. Hlustaðu! Það heyrist tíst í einu egginu.  

Hlustið vel! Hvað heyrið þið? Finnið þið lykt? Hvaða lykt er þetta? 

Nú er komin tími til að fara til baka. Þið gangið eftir tjörninni og passið að stíga ekki 

á neitt.  

Takið nú aftur eftir því hvernig þið andið. Þið vitið að þið sitjið hér í skólanum. Þegar 

þið eruð tilbúin, opnið þið augun og teygið úr ykkur. 

Þegar þið eruð tilbúin snúið þið ykkur að þeim sem situr við hliðina á ykkur og segið 

frá því sem þið sáuð við tjörnina. 

Kennarar geta spurt nemendur hvernig fugl flaug upp af hreiðrinu, hversu mörg egg 

voru í hreiðrinu og hvort þau sáu einhverja aðra fugla á tjörninni. Hvaða lykt fundu 

þau og hvaða hljóð heyrðu þau. 
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Hugarflug með leiðsögn- Lífverur í fjörunni 

Allt er slökkt og einungis er kveikt á kertum. Nemendur beðnir að koma sér vel fyrir í 

sætum sínum til að þeim líði vel. Þeir eru beðnir um að loka augunum. Nú ætlum við 

að taka vel eftir því hvernig við öndum. Kennari ýkir öndunina og fær nemendur til að 

slaka vel á. Nemendum er sagt að nú sé ætlunin að fara saman í smá ferðalag. 

Hafið þið einhvern tíma komið niður í fjöru? Sandfjöru með stórum steinum og þara 

við sjávarmálið? Sjórinn flæðir upp í fjöruna og fjarar út aftur og heldur þannig áfram 

aftur og aftur. Fugla synda á sjónum og við heyrum sjávarniðinn. Sjáið þið þetta fyrir 

ykkur? Þið megið ganga meðfram sjónum og athuga hvað þið finnið. Hvað ætli sé í 

leynum í þaranum? Þið leggið af stað, gangið í sandinum við sjóinn.  

Þið lítið vel í kringum ykkur og passið ykkur á því að stíga ekki á neitt kvikt. Nú 

heyrið þið lágt hljóð rétt við fætur ykkar. Hvað er þetta? Ætli eitthvað sé í felum undir 

þaranum þarna? Þið megið lyfta upp þaranum til að sjá hvað sé í leynum þarna. Nei 

hvað er nú þetta? Sjáið þið hvað var undir þaranum? 

Þú veltir við steininum þarna! Hvað er þar að finna? Það iðar allt af lífi. 

Hlustið vel! Hvað heyrið þið? Finnið þið einhverja lykt? Hvaða lykt er þetta? 

Nú er komin tími til að fara til baka. Þið gangið eftir fjörunni og passið að stíga ekki á 

neitt.  

Takið nú aftur eftir því hvernig þið andið. Þið vitið að þið sitjið hér í skólanum. Þegar 

þið eruð tilbúin, opnið þið aftur augun og teygið úr ykkur. 

Þegar þið eruð tilbúin snúið þið ykkur að þeim sem situr við hliðina á ykkur og segið 

frá því sem þið sáuð í fjörunni. 

Kennarar geta spurt nemendur hvað þeir fundu undir þaranum og undir steininum, 

hvernig lyktin er sem þau fundu í fjörunni og lýsa hljóðunum sem þau heyrðu.  
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Viðauki 2 

Matsblöð nemenda: 

 

Já 

Allt í lagi/ 

kannski Nei 

Efnið var skemmtilegt    

Ég lærði á þessu    

Mig langar að læra meira    

Ég vann vel í hópnum mínum    

Ég hjálpaði öðrum í hópnum    

Hugmyndir mínar um fugla 

hafa breyst 

   

Hugmyndir mínar um lífverur 

í fjörunni hafa breyst 

   

 

Lærðir þú eitthvað nýtt sem þú vissir ekki áður?______________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Hvað lærðir þú nýtt?____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Matsblöð kennara:  

 Nemandi 
vann vel 

Nemandi 
vann vel í 
hóp 

Var 
áhugasamur/söm 

Var 
hjálpsamur/söm 

Nemandi 1     

Nemandi 2     

Nemandi 3     

	  

Kennari notar 1,2 eða 3 þar sem: 

1= Já 

2= Allt í lagi 

3= Nei 

	  


