
Ítarefni fyrir yngsta stig
 
Eftirfarandi texti kemur frá Berglindi Jónu Hlynsdóttur sem samdi námsefnið fyrir 
yngsta stig verkefnisins. Kennarar á öllum stigum geta þó nýtt sér hann. Hægt er að 
lesa kveikjuna upphátt fyrir nemendur í upphafi kennslustundar. Í lok skjalsins eru 
nánari upplýsingar um verkefnið fyrir kennara.

Örfrásögn - kveikja
Náttúran og umhverfið er risa stórt kerfi sem umvefur okkur og allt á jörðinni. Þetta er kerfi þar sem minnstu 
agnir tengjast, og geta haft miklar og stórtækar afleiðingar. Til dæmis þá er nú vitað að rykagnir sem fjúka 
frá Sahara eyðimörkinni í Afríku, draga úr krafti fellibylja sem lenda á austurströnd Bandaríkjanna og Mið 
Ameríku. Verið er að rannsaka þau áhrif sem þessar ofur smáu agnir hafa á sjávarlíf. Þessi sandur fýkur 
líka og fellur niður með úrkomu (rigningu) í Amazon regnskóginum og gefur honum næringu. Næringin 
kemur m.a. frá löngu dauðum fiskum sem áður syntu í stöðuvötnum þar sem Sahara eyðimörkin hefur nú 
myndast, á þeim tíma sem þar voru graslendi, skógar og stöðuvötn.

Ofur litlar agnir geta verið miklir örlagavaldar.

Höfum þetta í huga þegar við hugsum um náttúruna. Ef örlitlar rykagnir geta haft gífurlega mikilvæg áhrif 
á jörðina, hvaða áhrif hafa allar okkar athafnir og það sem við gerum í okkar daglega lífi á náttúruna í 
kringum okkur? Munum að við erum þáttur í þessu kerfi og það sem við gerum getur haft mikil áhrif á 
aðra þætti. Meira að segja þætti sem eru landfræðilega langt í burtu frá okkur sem og þætti sem eru 
í áratugafjarlægð frá okkur í tíma. Hefur t.d. það sem við borðum í hádeginu áhrif á verðurfarið sem 
barnabörnin okkar búa við? 
Meðvitund okkar um þessa samverkun og hringrás allra þátta í náttúrunni er fyrsta mikilvæga skrefið sem 
við tökum í að hugsa vel um umhverfið okkar. 
Náttúran er matarkista okkar, hún er heimkynni okkar og allra dýra, plantna, skordýra og örvera. Loftið 
sem hún framleiðir fyllir lungun okkar. Náttúran mótar veðurfarið sem við búum við. Gott er að muna það 
sem við gerum henni gerum við okkur. Að hugsa vel um hana er að hugsa vel um okkur og allt annað líf á 
jörðinni.
 



Upplýsingar fyrir kennara – yngsta stig
Verkefnið hefst á umræðuspurningum og leik í tíma. Þeir sem geta eru hvattir til að fara í þær og staðarvalið 
á öðrum degi og nota svo tvo samliggjandi tíma til að vinna verkefnið á staðnum sem valin er.
Kennari les litla örsögu fyrir nemendur sem tengist verkefninu.

Eiginlegt verkefni hefst á því að nemendur velta upp stöðum í nærumhverfi skólans og eiginleikum þeirra 
og velja svo saman einn stað sem þeir vilja heimsækja. Tilögur og eiginleikum er safnað saman á stórt 
blað eða upp á töflu.

Með verkefninu fylgja nokkrar kveikjur til að gefa efnislegar hugmyndir um mögulega framkvæmd, 
við kveikjurnar má einnig bæta við. Í glærunum eru einnig sömu umræðuspurningar, örsagan og 
verkefnislýsingin sem er hér fyrir ofan fyrir nemendur – en gert er ráð fyrir því að kennarar lesi og leiði 
nemendur á yngsta stigi í gegnum verkefnið.

Ef tími gefst í fyrsta tímanum þar sem staðurinn er valin má endilega gefa nemendum tækifæri til að varpa 
fram og skissa hugmyndir af minnisvarðanum sem þeim langar að vinna.

Sniðugt er að sýna mynda kveikjur aftur í upphafi seinni tímans áður en lagt er af stað út. Einnig er 
eindregið mælt með því að á meðan verið er að vinna verkið verklega að brydda aftur á umræðum um 
náttúruna, staðin sem valin var og óskir og hugmyndir nemenda varðandi framtíðina. Hver staður er 
ólíkur og einstakur, sem og hver nemendahópur og það verða þessir minnisvarðar líka.
Við gerð minnisvarðans eru efnistök og aðferðir frjálsar en hvatt er til þess að nota einungis náttúruleg, 
umhverfisvæn efni sem eru niðurbrjótanleg.
 
Hugmyndir fyrir efnisveitu:
Nota má bæði efni sem finnast á staðnum sem valinn er en einnig getur verið sniðugt að safna einhverju 
fyrirfram og hafa með sér. Það er eitthvað sem bæði kennari, nemendur og foreldrar gætu verið búin að 
undirbúa fyrir tímann.

Til að búa til verkið geta nemendur t.d. geta raðað upp steinum, greinum, laufum, grasi, blómum, hægt 
er að gera mynstur eða form í sandinum, hægt er að hlaða upp vörðu eða grafa holu. Hægt er að vinna 
úr notuðum textíl úr náttúrlegu efni sem brotnar niður. Nota þræði til að skreyta eða binda með. Hægt 
er að nota náttúrulegan leir og afgangs viðarbúta. Einnig er hægt að nota umhverfisvæna málningu til að 
mála steina, spýtur, skilti eða textíl. Hægt er að hengja eða binda hluti við tré, vinna með grasfleti eða í 
blómabeðum. Minnisvarðarnir geta bæði verið stórir og smáir.
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