
Jólaflóð 19. desember – hvað er í boði? 

ATHUGIÐ AÐ FJÖLDI NEMENDA GETUR VERIÐ TAKMARKAÐUR.  

EF STOFA ER FULL FINNIÐ ÞIÐ YKKUR AÐRA STOFU OG SKEMMTIÐ YKKUR ÞAR  
Heiti Lýsing Stofa 

 
Lestrarkakó 

Hugguleg lestrarstemming þar sem nemendur geta lesið í yndislestrarbókum, tímaritum og dagblöðum og 
sötrað kakó á meðan. 220 

Alias 
Hér gefst tækifæri til að æfa sig í tjáningu. Nemendur hafa val um að spila Alias junior og nota eingöngu 

líkamstjáningu eða Alias þar sem tiltekin hugtök eru útskýrð með orðum. 
219 

Landafræðileikur Skipt í lið og nem. finna staði á landakorti. Í leiðinni er hugað að nafngiftum staðanna.  217 

Skrafl Nemendur spila skrafl. Er ímugust "löglegt" orð? En dratthali?  216 

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

bingóspjaldinu? Hver vinnur? 
215 

Spilastofa #2 Keppnisspil sem taka styttri tíma 214 

Spilastofa #3 Félagsvist 213 

Spilastofa #1 Borðspil af ýmsum gerðum 212 

Þín eigin saga Nemendaráð stjórnar sögugerð 211 

Íslenskt rapp 

Samfés er árlega með keppnina Rímnaflæði – keppni í íslensku rappi. Er það keppni fyrir þig? Býr í þér rappari? 

Það verður hlustað á íslenskt rapp og pælt í textum svo getið þið samið ykkar eigin. Ef þið eigið erfitt með að fá 

hugmyndir getið þið sest við að spila og pæla saman. 

208 

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

einiberjarunni? Hvað er það? 
204 

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

fundið annað orð yfir Grýlu? 
201 

Getraunir 
Myndagetraunir (Þekkirðu fólkið og staðina?). Orðarugl, málshættir og jólasveinar. Ásinn 

skólabókasafn 

   

Íþróttalæsi 
Ýmsir leikir sem krakkarnir þurfa að lesa og leysa. Allt tengist þetta þeim íþróttgreinum sem unnið er með í 

íþróttum og sundi 
Íþróttahús 

Smíðalæsi 
Kennt verður á allar vélar og tæki í smíðastofunni. Mikilvægt er að vera læs á vinnustaðinn smíðastofa svo 

forðast megi slys og og gera okkur hæfari að umgangast vélar á öruggan hátt. 
109 

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

hjálpað þér að stilla og róa hugann.  
108 

Myndasögusmiðja Nemendur teikna og búa til sögur í gegnum einfaldan hópleik 108 

Jólapúsl Nemendur koma og púsla stór og mikil jólapúsl. Rólegheit og einbeiting veita ró og frið í jólastressinu. 106 

Scattegories / Þú 

veist 

Nú reynir á orðaforðann. Lið vinna saman, fá staf og eiga að finna alls konar orð sem byrja á honum. Dót í 

baðskápnum sem byrjar á B? En varahlutur í bíl sem byrjar á G? 104 

Jólamynd / 

jólaþáttur 

Jólaslökun með glápi.  
102 

 

GÓÐA SKEMMTUN !!! 


