
Velkomin á uppskeruhátíð 

þemadaga

Það er yndislegt að fá þig í 

heimsókn



Lýðheilsa

Yfirþemað í þemavikunni okkar 

var lýðheilsa og var það valið út 

frá áherslum skólans í 

Grænfánavinnu þessa skólaárs.

Smiðjurnar sem í boði voru styðja 

við góða lýðheilsu hvers og eins á 

fjölbreyttan hátt og lögð var 

áhersla á það að umhverfi í 

vikunni yrði notalegt og gefandi.



Morgunstund gefur gull í 

mund!

Í upphafi hvers dags fóru nemendur í 15 

mínútna slökunarstund hjá Elfu og 

einnig var upplestur á sögum frá fyrri 

tímum með Ragnheiði á hverjum morgni.

Dagur íslenskrar tungu bar upp í 

vikunni og þá kom Bjarni Þorkels, að 

gömlum sið, og las fyrir nemendur.



Á hverjum degi áður en smiðjur hófust 

drógum við saman dyggðarkort fyrir 

daginn.

Markmiðið var að huga sérstaklega að 

dyggðinni og vera meðvitaður um hana 

í samstarfi við aðra.

Dyggðir vikunnar voru:

Skilningur, næmni, einlægni og 

sköpunargáfa.



Húð, hár og huggó

Nemendur lærðu margt um húðina og hvaða 

mikilvæga hlutverki hún gegnir.

Nemendur prófuðu sig áfram í að búa til 

náttúrulegar snyrtivörur, útbúa kerti og 

ýmiskonar ilmi.

Notalegheit voru í fyrirrúmi þar sem 

nemendum þótti ljúft að fá tásu dekur og 

fingranudd.

Sýning frá smiðjunni er í Einbúa, sem er á 

sama gangi og leikskóladeildin.



Að fanga taktinn og 

Kærleiksfléttan
"Þegar við prjónum finnum við fyrir ró, 

sköpunarkrafti, notalegri samveru og svo finnst 

okkur það bara svo þægilegt."

Kærleiksfléttan var unnin á yngsta stigi þar sem 

nemendur lærðu puttaprjón en prjónuðu á nagla. 

Verkið var svo sett saman í heild og má sjá á 

veggnum á móti kennarastofunni.

Að fanga taktinn var smiðja hjá mið- og 

unglingastigi en þar var lögð áhersla á að æfa 

prjón, finna innri frið, vera í núinu og að hver 

finni sinn takt.



Kastaðu teningum

Að spila borðspil eykur samveru, samskipti og 

rökhugsun.

Nemendur hönnuðu sín eigin borðspil og 

bjuggu þau til. Skemmtilegt hvað nemendur 

nálguðust útfærslu spilanna á ólíkan hátt.

Farið var margvíslegar leiðir og í fyrrirúmi var 

að nemendur nýttu sér sitt áhugasvið í 

útfærslu spilanna og ólíkur efniviður var 

notaður til að ná markmiðum nemandans.

Sýning spilasmiðjunnar er á efri hæð skólans í 

umsjónarstofu 1-2 bekkjar.



Slökun
Í þessari smiðju einbeittum við okkur að mikilvægi 

hreyfingar, næringar, svefns og slökunar. Allt hefur þetta 

samþætt áhrif til góðs á heilsu og vellíðan hvers 

einstaklings.

• Slökun og öndun eykur jafnvægi tilfinninga og vellíðan. 10 

mínútna slökun á dag bætir lýðheilsu okkar mikið.

• Svefn; Fullorðnir þurfa 7-9 klukkustundir að meðaltali á 

sólarhring og börn 8-10.

• Næring; fæða er eldsneyti líkamans og mikilvægt hvað við 

látum ofan í okkur.

• Hreyfing; hefur jákvæð áhrif á líkama og huga, og svo er 

hún líka skemmtileg. Eins og að dansa!

Sýning frá slökunarsmiðju er í umsjónarstofu 3-4 bekkjar á 

efri hæð skólans.



Tónsmiðja

Nemendur fengu tækifæri til að búa sér til sín eigin 

hljóðfæri, tónlist og myndverk.

Þeir prófuðu sig áfram á margvíslegan hátt með 

mismunandi efnivið. Lagt var upp með að 

efniviðurinn væri endurnýttur úr því sem fyrir væri 

til og að geta skapað úr því fjölbreytta og frábæra 
hluti.

Sýning tónsmiðjunnar er niðri í "litla salnum" og 

fléttast einnig saman við sýningu 

leiklistarsmiðjunnar.



Leiklist

Allt var í boði og engar hindranir.

Nemendur í leiklistarmiðju gáfu ímyndun og 

sköpun lausan tauminn og afraksturinn má 

sjá í vídeó verkum, leiksýningu og ýmiskonar 

atriðum.

Það var fjör og gleði og mikil æfing í 

samvinnu, málamiðlunum, hugrekki og 

einlægni.

Sýning úr leiklistarsmiðju er í sal niðri og 

fléttast við tónlistarsmiðju í rýmum við 

salinn.



Takk fyrir komuna


