
Kynning á starfinu á Grenikoti veturinn 2020-2021 
 
Kynning á vinastundum   
Hvenær: mánudagar og þriðjudagar 12.00-12.30  
2016 og 2017 árgangur umsjón Haddý  
Vinastundir með Blæ bangsa – forvarnarverkefni gegn einelti á vegum
 Barnaheilla.  
Í stundunum er farið yfir allskonar aðstæður sem að nemendur geta 
lent í eins og að skilja út undan, fá ekki að vera með, 
í kringum afmæli, 
sett út á útlit eða líkamsgetu og fleira. Með verkefninu eru allskonar s
ögur, lög sem við syngjum og leikir sem við förum í.  
Lubbi fær líka að vera með í vinastundum og allskonar vinaefni.  
  
2015 árgangur umsjón Laufey   
Vinastundir með Blæ og Art  

 

Vinastundir með Blæ bangsa – forvarnarverkefni gegn einelti á           
vegum Barnaheilla.  
Í stundunum er farið yfir allskonar aðstæður sem að nemendur geta 
lent í eins og að skilja út undan, fá ekki að vera með, togstreita 
í kringum afmæli,sett út á útlit eða líkamsgetu og fleira. Með verkefn-
inu eru allskonar sögur, lög  sem við syngjum og leikir sem við förum 
í. Við skoðum líðan okkar og hvernig við getum leyst áreksta og vanda
mál sem koma upp í samskiptum ásamt siðferðislegum aðstæðum.  
  
ART: Farið verður í félagsfærni, reiðistjórnun og siðferði.   
Í félagsfærninni er farið í atriði eins og:    
Að hlusta. Að segja takk fyrir. Að biðja um hjálp  
Að vera með. Að hunsa  
Settur er upp leikþáttur í tímanum þar sem færnin er æfð.  
   
Í reiðisstjórnuninni er farið hluti eins og:   
Hvað er það sem gerir okkur reið?  
Hvað hugsum við þegar það gerist?  



Hvað gerist í líkamanum?  
Hvað virkar best fyrir mig til þess að róa mig?  
Anda djúpt, telja upp á 10 eða aftur á bak, hugsa o.s.frv.  
   
Í siðferði er í farið í hluti eins og:   
Hvað á ég að gera ef ég finn eitthvað sem einhver annar á?  
Er beðin um að gera það sem ég vil ekki gera?  
Að standa við loforð.  
   
Í lok tímans er alltaf farið í skemmtilegan leik.  
  
 

Kynning á listsköpun í Listasmiðju:  
Umsjón: Hrönn (fimmtudagar) og Sigga (þriðjudagar) 

 

Markmið listsköpunnar er að gefa nemendum tækifæri til þess að tjá 
sig í gegnum sköpun. Unnið er með grip, fínhreyfingar   
þjálfaðar ásamt því að kennd er ýmis tækni og aðferðir. Markmiðið er
 einnig að nemendur kynnist allskonar efnivið, endurnýtingu og áferð.
Aðalatriðið er ferlið sjálft og þróunin í vinnunni sjálfri en ekki               
endilega útkoman. Við vinnum með ákveðið þema yfir nokkurra        
mánaða tímabil í senn. Við byrjuðum í haust með pödduþema og        
færðum okkur  yfir í fuglaþema þegar leið á veturinn. Nemendur         
höfðu þá sýnt mikinn áhuga á fuglum þegar unnið var með pöddurnar
 (fuglar borða náttúrulega orma og pöddur). Þá lesum við bækur,        
skoðum myndir eða  myndbönd og hlustum á hljóð fuglanna. Svo er  
unnið áfram með efnið með efnivið og teikningu.   
 

 

 

 

 



Hreyfing:   
Umsjón: Sigga og Ásdís  
Skipulögð hreyfistund er einu sinni í viku á mánudögum fyrir hádegi í 
salnum. Nemendahópnum skipt upp í þrjá hópa eftir aldri. Markmið 
hreyfitímanna er að nemendur öðlist aukna líkamlega færni 
á öllum sviðum, s.s. grip, jafnvægi, viðbragð, stökkkraft, athygli, 
liðleiki, samvinna, fara eftir fyrirmælum og fleira. Tímarnir eru settir 
upp þannig að í hverjum mánuði er farið í ákveðna 
færni. T.d í september – boltar og ýmsar æfingar, í október – jafnvægi 
og samhæfing, í nóvember – þrautabraut (notuð til þess að þjálfa 
ýmsa þætti s.s klifur, kollhnís, hopp og jafnvægi). Hverjum hreyfitíma 
er skipt upp í þrjá hluta sem að eru í grunninn alltaf eins, upphitun, 
aðalæfing og slökun, hver tími er sirka 45 mínútur. Í lok hvers 
mánaðar fara börnin í teygjuæfingar (jóga) til að vinna með liðleika, 
þá færni að herma eftir öðrum og að teygja á líkamanum. Fylgst er 
með almennum hreyfiþroska hvers nemenda fyrir sig, með 
framförum þeirra og það síðan endurmetið í lok hverrar annar.  

 

  
Útikennsla  
Umsjón: Ásdís Mjöll og Guðný.  
Fugla og Fiskahópur á miðvikudagsmorgnum og skólahópur á 
fimmtudagsmorgnum. 
 
Markmið útikennslunnar er að kynnast náttúrunni á skapandi og 
skemmtilegan hátt og að börnin læri á áþreifanlegan hátt að bera 
virðingu fyrir umhverfi sínu, hvar sem þau eru. Við munum fara 
með hópana upp í Hamar þar sem þau munu finna sér laut og 
skíra. Það fara í gönguferðir að Hamrinum efla hreyfiþroska 
barnana því umhverfið er mishæðótt og krefjandi fyrir nemendur. 
Lautin verður síðan notuð sem útistofa þar sem að þau geta komið 
og borðað ávexti og fleira. Notuð verða allskonar verkefni til að 
vinna úti t.d. ratleikur, hreyfing, æfingar í skóginum, útileikir, 
bingó (finndu lauf, grein eða stein og merktu við). Einnig munu 
nemendur leysa ýmis verkefni fyrir skynfærin t.d. hljóð, lykt, eða 
t.d. litir, tölur, andstæður eða letur í umhverfinu.   



Kynning á skólatímum:  

Umsjón Laufey og Haddý 

Á mánudögum er lögð áhersla á stafi, letur, skrift, teikningu, 

fínhreyfingar, atkvæði, hljóðgreining, rím, hljóðkerfisvitund og fleira. 

Nemendur fara á tvær stöðvar með mismunandi verkefnum. Lögð er 

áhersla á að þeir merki verkefnin sín með nafni áður en nemendur 

hefjast handa.  

 

Á miðvikudögum er lögð áhersla á talningu, reikning (leggja saman og 

mínusa), flokka, para eða telja saman, skrifa tölur, tengja fjölda og 

fleira. 

Nemendur fara á tvær stöðvar með mismunandi verkefnum. Lögð er 

áhersla á leikinn og að lærdómurinn fari í gegnum leik og spil, þau fá 

nægan tíma til þess að prófa sig áfram.  

 

 


