
Pistill frá Þóru Dögg deildarstjóra 5 ára bekkjarins í Flataskóla 

Október pistill Þóru Daggar 

Jæja þá október liðinn og hafa krakkarnir í 5 ára bekk verið dugleg að bralla 

ýmislegt: 

Í lok september fórum við í 

heimsókn í náttúrufræðistofuna. 

Þar skoðuðum við krabba, þörunga, 

skelfisk og síli í gegnum 

stækkunargler og teiknuðum svo 

myndir af því sem við sáum. 

Stækkunarglerin vöktu mikla lukku 

og var gaman að skoða fjörudótið. 

Krabbinn og sílið vöktu þó mestan 

áhuga og mátti sjá það á myndum 

barnanna.  

Spjaldtölvurnar (ipad) komu eftir langa bið og mikla tilhlökkun og höfum við nú 

hafið vinnu í spjaldtölvum. Áhersla er á leiki með kennslufræðilegum markmiðum 

og góðu skemmtanagildi enda er 

gleði barnanna mikilvæg. Fyrstu 

vikurnar hafa gengið vel, en búið 

er til dæmis að fara yfir 

mikilvægi þess að ganga vel um 

spjaldtölvurnar, vera hrein á 

höndunum, nota aðeins einn 

fingur í einu og skiptast á. Allir 

eru mjög áhugasamir og standa 

sig alveg ótrúlega vel. Við höfum 

verið að fara í leiki sem ýta undir 

stærðfræðiskilning og þekkingu 

og munum halda því áfram 

næstu tíma.  
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Í byrjun október gróðursettum við 

haustlauka . Við fengum rigningu og rok en 

létum það ekki stöðva okkur og klæddum 

okkur bara vel.  Hvert barn fékk einn 

haustlauk og settum við þá niður í beðið 

fyrir framan stofuna okkar. Við ætlum svo 

að fylgjast með þeim í vor þegar þeir koma 

upp.  

 

Farið var í fjöruferð og fjöruverkefni unnið út frá því. Í fjöruferðinni sjálfri fengum 

við sól og huggulegt veður þó blautt væri úti. Markmið fjöruferðarinnar var að 

finna tvo steina á mann til að vinna frekar með síðar. Krakkarnir voru fljótir að 

finna sér fallega steina sem þau vildu nota í verkefnið og fengu eftir það tíma til að 

leika sér og kanna lífríki fjörunnar. Steinarnir hafa nú verið málaðir í öllum 

regnbogans litum og verða fjörukallar búnir til í framhaldi af því. 
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Við skelltum okkur einnig til 

Reykjavíkur 18. október og fórum í 

Hörpuna að sjá brúðuleikhúsið 

Pétur og úlfinn. Krakkarnir 

skemmtu sér konunglega og sátu 

hugfangin og fylgdust með og 

hlustuðu á allt það sem fram fór. 

Ferðin tók nokkuð góðan tíma svo 

langt var liðið á matartímann þegar 

við komum til baka og fengum við 

því að borða í stóra matsal skólans 

og vakti það mikla lukku.  

 

 

 

 

 

Fyrsti snjórinn lét einnig sjá 

sig í október og þó ekki væri 

mikið af honum var alveg 

ótrúlega gaman að fara út og 

leika sér í honum. Krakkarnir 

fundu svell til að renna sér á, 

bjuggu til snjóbolta og hentu 

laufblöðum hátt upp í loftið.  

 

 

 


