
Vinnustofur í boði næstsíðasta skóladag fyrir jól, 19. desember:  
 

Viltu giska? Orðaspurningaleikur. 

Eins konar fimbulfamb þar sem nemendur kljást við alls kyns orð og orðasambönd, merkingu þeirra 

og notkun. Veistu hvað "frumglæði" og "mannkind" eru? Viltu giska? 

 

Lestrarkakó  

Hugguleg lestrarstemming þar sem nemendur geta lesið í yndislestrarbókum, tímaritum og 

dagblöðum og sötrað kakó á meðan.  

 

Bókakynningar 

Kynning á nýjum bókum fyrir nemendur í upplýsingaveri á safnsvæðinu. 

 

Ljóðasmiðja 

Nemendur skoða byggingarefni ljóða, orðin sjálf. Með því að fá bunka af orðum á miðum og raða 

saman í ljóð verður til óvænt og skemmtileg merking. Máttur orðanna afhjúpast og við verðum skáld. 

 

Orðabingó 

Þekkir þú jólaorðin? Á íslensku? Ensku? Hvað er þetta „chestnut“ sem alltaf er verið að syngja um? En 

„einiberjarunni“? Hvað er það? 

 

Jólasaga – jólakort 

Nemendur hlusta á jólasögu og búa til jólakort á meðan. Rólegheitaföndur í amstri dagsins getur 

hjálpað þér að stilla og róa hugann.  

 

Samsöngur - jólalög  

Gömlu góðu jólalögin sungin við gítarundirleik. Skoðum skrítna og skemmtilega texta um jólasveina, 

Grýlu, Leppalúða og önnur jólaundur. Skyldi Andrés standa utan gátta? Stend ég og kanna eða 

stendur mín kanna?  

 

Jólapúsl 

Nemendur koma og púsla stór og mikil jólapúsl. Rólegheit og einbeiting veita ró og frið í jólastressinu. 

 

Skraflstofa 

Nemendur spila Skrafl. Er ímugust löglegt orð í Skrafli? En dratthali?  

 

Stærðfræðibingó 

Leikur með stærðfræðihugtök á bingóspjaldi. Getur þú þekkt stærðfræðihugtökin og merkt við þau á 

bingóspjaldinu? Hver vinnur? 

 

Krossgátur 

Nemendur leysa krossgátur með létta jólatónlist í bakgrunni. Nú reynir á samheitaorðaforðann. Getur 

þú fundið annað orð yfir Grýlu? 

 

Ritunarsmiðja 

Nemendur sem vilja spreyta sig á því að skrifa sögu um jólin fá frið og ró og aðstoð kennara. Leynist í 

þér lítil Yrsa eða lítill Arnaldur? 



 

Ævintýrasmiðja  

Leiklistarverkefni þar sem nemendur leika sér með jólasögur og ævintýri. Gerðu spennandi og 

fyndnar viðbætur við sögur sem allir þekkja. 

 

Orðasmiðja 

Nýyrðagerð af bestu gerð. Hvaða hluti nefnum við oftar á ensku en íslensku? Getum við fundið þeim 

ný nöfn á gallsúrri íslensku? Getur „all-nighter“ verið „alnætill“? " Hvað kallarðu litla plaststykkið sem 

þú notar í búðinni til þess að aðskilja þínar vörur frá vörum næsta viðskiptavinar? 

„Aðskilnaðarstykki“? 

 

Hvað er að frétta 

Samfélagslæsi og helstu fréttir. Farið yfir þau málefni sem eru efst á baugi og þau rædd út frá hinum 

og þessum sjónarhornum. Hvað brennur á þér? Hvaða málefni finnst þér mikilvægt að sé fjallað um í 

fréttum?  

 

Söguganga 

Gönguferð um næsta nágrenni skólans, jafnvel alla leið í Gálgahraun þar sem nemendum er sagt frá 

áhugaverðum og spennandi stöðum, sögu og jafnvel jarðfræði svæðisins. Hvaðan kom eiginlega þetta 

hraun? Um hvaða Gálga er eiginlega verið að tala? Af hverju heitir Garðabær ekki bara eitthvað 

annað?  

 

Jólamynd 

Jólaslökun með glápi. Vel valið og fallegt jólaefni, tilvalið til afslöppunar.  

 

Myndasögusmiðja 

Nemendur búa til myndasögu með aðstoð upplýsingatækninnar. Getur þú búið til nýja jólasögu og 

myndskreytt hana? 

 

Myndlæsi 

Hvað merkja allar myndirnar í umhverfi okkar? Er einhver mynd sem kveikir frekar hjá þér jólaskapið 

en önnur? Hvað er í þeirri mynd sem kallar á jólagleðina? 

 

Scattegories / Þú veist 

Nú reynir á orðaforðann. Þú færð einn staf og átt að finna alls konar orð sem byrja á honum. Dót í 

baðskápnum sem byrjar á B? En varahlutur í bíl sem byrjar á G? 

 

Jólasmákökur 

Það er fátt jólalegra en piparkökur og alls kyns smákökur. Kennararnir verða búnir að skella í deig, en 

þú færð að skera út, baka og skreyta.  

 

Spilastofa 

Hjá sumum er það ómissandi hluti af samverunni um jólin að spila gott borðspil. Nú gefst þér 

tækifæri til að prófa alls kyns spil. 

 


