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Skýli og skjól 

Skemmtilegt verkefni þar sem nemendur leysa verkefni og fara í leiðangur um svæði 

Gufunesbæjar og velta fyrir sér samspili dýra og komu vetrar. 

Tenging við Aðalnámskrá grunn- og leikskóla  - yngsta stig (grunn) og efsta stig (leik) 

Grunnskóli: Að nemendur get tekið þátt á ábyrgan hátt í útivist með tilliti til aðstæðna og 

ratað um landsvæði eftir korti. 

Leikskóli: Stuðla skal að virðingu barna fyrir náttúru og umhverfi sínu. Fjölbreytt tækifæri 

gefist til hreyfingar og útiveru. Aðstæður skapaðar þannig að börn leiki sér svo svigrúm sé 

fyrir ímyndunarafl og sköpun. 

Tilgangur og markmið 

Nemendur fræðast um mun á sumri og vetri og hvað gerist í veðrinu og hvaða afleiðingar 

það hefur á okkur mennina og dýrin. 

Stutt lýsing 

Við komu í Gufunesbæ er farið inn í Lundinn en þar bíður sú aðstaða sem pöntuð hefur verið 

í gegnum heimasíðu MÚÚ. Heppilegast er að skipta hópnum síðan í smærri hópa. Síðan er 

unnið í hópum sem reynir á samvinnu og samskipti. 

Efni og áhöld: 

Bók, trjágreinar, allt það efni sem finnst úti til að búa til skýli. 
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Verkefni. 

10 mín 

Uppkveikja. Tekið á móti hóp og farið yfir það sem gert verður. Talað um reglur í umgengni 

við eldinn og síðan út frá svæði. Talað um hlutverk elds til upphitunar húsa miðað við það 

sem notað er í dag og svo sem eldavél. 

Farið inn í tjald (30 mín) (10 mín liðnar) 

Talað um: 

• Árstíðir 

o Hver á munur á vetri og sumri 

o Er einhver árstíð á milli veturs og sumars en sumars og vetur 

o Klæðir maður sig öðruvísi á sumrin heldur en á veturnar? 

o Eru dýr í fötum? Hundar (sumir eru ekki með feld) fuglar í fiðri eins og sængurnar 

okkar. 

o Eru einhver dýr sem skipta um lit eftir árstíðum 

• Hvað ætli dýrin geri á veturnar? Hvað gera t.d. gæsir? En mýs? Þær eru víðsvegar í 

íslenskri náttúru þar sem gróður vex. Þær grafa sér holur í grónar brekkur, þúfur og 

bakka. Holur þeirra eru eins og göng og er þar að finna margar forðageymslur, þar sem 

fæðu er safnað fyrir veturinn. Inni í göngunum búa þær sér til hreiður fóðruð með sinu, 

laufi og stundum ull. 

• Saga lesinTeikna mynd af skjóli eða skýli þar sem hægt er að borða, sofa og komast á 

klósettið. (nafn sett á myndir og kennari tekur með til baka) 

Farið út úr tjaldi og skýli búið til (30 mín) (40 mín liðnar) 

 Hjá eldi talað um að gott skýli eða skjól þarf að fela í sér 

• Pláss til þess að athafna sig (geta snúið sér við) 

• Skjól fyrir vindi og bleytu 

• undirlag mjúkt og mögulega einangrandi 

• Má fela í sér ónáttúrulega efni. Krummi notar sér svoleiðis. Plast gæti verið gott til 

að varna því að blotna. 

 Fyrst farið í göngutúr um svæði til þess að finna efni 10 mín 

 Komið til baka og unnið með það sem fannst. 

 Allir finna sér stað inn í lundi. 

 Búa til skýli þar sem hægt er að borða, sofa og fara á klósettið. 

Kaffi (10 mín) 80 mín 

Frjálst að leika með skýli eða leika í kastala (30 mín) 110 mín liðnar 
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