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ÚTI ER ÆVINTÝRI – VETRARDAGSKRÁ - MIÐSTIG 
 

Miðstöð útivistar og útináms býður uppá skemmtilega og fræðandi dagskrá 
tileinkaðri skóla- og frístundastarfi í Reykjavík undir nafninu „Úti er ævintýri“.  
Vetrardagskráin okkar er tileinkuð miðstigi og ber heitið, EIN JÖRÐ. 
 
Ein jörð er umhverfismiðaður og skemmtilegur snjall-ratleikur sem byggður er á 
barnasáttmála sameinuðu þjóðanna.  Nemendur ferðast um heiminn, hitta jafnaldra 
frá mismunandi heimshornum og heyra sögu þeirra.  

 

Markmið efnistaka 
Tilgangur dagskrárinnar er að auka þekkingu og skilning nemenda á lífsgæðum og mannréttindum 
jafnaldra víðsvegar um heiminn með það að markmiði að auka tengingu þeirra við mannlegan 
umheiminn. Verkefni dagskrárinnar leggja enn fremur áherslu á að vekja nemendur til umhugsunar um 
hnattræn umhverfisleg áhrif okkar og tengsl þeirra við ólík lífsgæði jafnaldra þeirra víðsvegar um 
heiminn.  

➢ Auka þekkingu og skilning á ólíkum lífsgæðum og mannréttindum barna víðsvegar um 

heiminn. 

➢ Auka skilning og tengingu við hnattræn umhverfisleg áhrif hins vestræna heims á lífsgæði 

jafnaldra þeirra annars staðar í heiminum.  

➢ Fá nemendur til að láta sig málefnið varða með því að tengja við frásögn jafnaldra.  

➢ Auka trú nemenda á eigið framlag til jákvæðra breytinga í umhverfismálum.  

Ein jörð í hnotskurn 
➢ Tímabil: 18. janúar til 10. mars 

➢ Tímasetning: þriðjudaga, miðvikudaga og fimmtudaga kl. 10H00-12H00 

➢ Aldursstig og fjöldi: Miðstig (5-7. bekkur) – einn bekkur (mest 30 börn) 

➢ Dagskrá: Snjall-ratleikur framkvæmdur úti með spjaldtölvum (Actionbound)  

➢ Efnistök: Ein jörð – Sjálfbærni-hnattræn áhrif-mannréttindi barna.  

➢ Tenging við Aðalnámskrá grunnskóla: Ein jörð er beintengd inn í grunnþætti menntunar og 

kemur inn í náttúrufræði, samfélagsfræði og landafræði auk þess að eiga einnig heima í  

upplýsinga – og tæknimennt.  

➢ Bókanir á dagskrá má finna HÉR 

Rútuþjónusta* 
Boðið verður upp á rútuþjónustu frá og til skóla með dagskránni. Rútuþjónustan bókast sér og kostar 
12.000 kr. *Athugið að framkvæmd þjónustunnar er háð því að það náist að ráða rútubílstjóra í 
gegnum atvinnuátak.  
 

Verið hjartanlega velkomin í  Úti er ævintýri og munið að  mæta vel klædd til útiveru! 

Bestu kveðjur frá Miðstöð útivistar og útináms í Gufunesbæ 
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