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Spírur, snæri, hengirúm og skýli  
Dagsetning: 20.september eða 27.september (mánudagur) 
Tímasetning: 09:20-11:20  

Hér er í boði „survivor“-námskeið, sannkallað ævintýranám. Öllum krökkum finnst skemmtilegt að leika 
sér í ímyndaðri ævintýraveröld þar sem auðvelt er að tengja við spennandi útinám. Á námskeiðinu fara 
þátttakendur aftur til fortíðar og upplifa barnsárin og læra hvernig við getum fært ævintýraheiminn inn 
í skólastarfið. Eins nafnið gefur til kynna verður unnið með spírur, snæri, hengirúm og skýli. 

 

Gufuneseyjan 
Dagsetning: 20.september eða 27.september (mánudagur) 
Tímasetning: 09:20-11:20  

Verkefnið Gufuneseyjan verður kynnt þar sem einstakir þættir námskrár fléttast saman við 
„survivor“/eyðieyju þema. Verkefnið felur í sér þó nokkra hreyfingu þar sem þátttakendur þurfa að 
klifra, ganga, skjóta úr boga og kasta svo eitthvað sé nefnt. Einnig verður stuðst við grunnþætti 
útieldunar, grunnþætti rötunar ásamt því að þátttakendur þurfa að reisa sér skýli. Verkefnið tekur 
venjulega sex klukkustundir en í þessari kynningu á verkefninu er miðað við tvo tíma og því er um að 
ræða kynningu á verkefnunum með verklegum blæ. 

 

Hjólaferðir í leik og starfi 
Dagsetning: 22.september eða 29.september (miðvikudagur) 
Tímasetning: 11:50 - 13:50 

Hjólaferðir í leik og starfi er skemmtileg leið til að samþætta útivist, hreyfingu, leik og nám auk þess að 
brjóta upp hvers kyns skipulagt starf. Enn fremur eru hjól umhverfisvænn og heilsusamlegur ferðamáti. 
Farið verður yfir helstu atriði sem hafa þarf í huga þegar farið er með hóp í skipulagða hjólaferð. Tekið 
verður á öryggismálum, útbúnaði og klæðnaði. Á námskeiðinu verður farið í stutta hjólaferð út frá 
Gufunesbæ. Nemendur eru beðnir um að koma á eigin hjóli og með hjálm. Þeir sem sjá sér EKKI fært 
um að mæta með eigin búnað eru vinsamlegast beðnir um að hafa samband við leiðbeinanda og óska 
eftir hjóli og hjólahjálmi muu@rvkfri.is 

 

Rötum heim 
Dagsetning: 22.september eða 29.september ( miðvikudagur) 
Tímasetning: 11:50 - 13:50 

Við lok skóla- og frístundastarfs barna við 16 ára aldur eiga börn að geta skýrt tákn korta, tekið stefnu 
með áttavita og ratað um landsvæði eftir korti. Á þessu námskeið eru kynntar auðveldar aðferðir sem 
hægt er að nota í leik og starfi, hvort sem er úti í íþróttum eða á ferðalagi. Þátttakendur kynnast notkun 
áttavita, búa til áttavita, lesa í og nota kort ásamt því að kynnast Rathlaupi (Orientering).  

 Snjallratleikir – Neysluveislan 
Dagsetning: 23.september eða 30.september (fimmtudagur) 
Tímasetning: 11:50 - 13:50 

Snjallratleikir eru öflugt og skemmtilegt tæki til náms og leiks sem bjóða upp á mikla möguleika og ný 
tækifæri.  Fjallað verður um rafræna ratleiki og fjölþættan ávinning þeirra og kosti í starfi. Þátttakendur 
fá að spreyta sig á umhverfisratleiknum Neysluveislunni til að kynnast snjallratleik á eigin skinni. 

 

Útieldun – grunnur 
Dagsetning: 23.september eða 30.september (fimmtudagur) 
Tímasetning: 11:50 - 13:50 

Notkun útieldunar í leik og starfi með börnum og unglingum gefur tækifæri á ýmiskonar þjálfun og 
fræðslu samhliða því að elda saman. Á þessu námskeiði gera þátttakendur nokkrar einfaldar 
uppskriftir sem auðvelt er að framkvæma úti.  

 


