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Morguninn

Besti tími dagsins er morguninn ! Eða er það öfugt ?
Hvernig líður þér þegar þú vaknar á morgnanna ?
Hvernig eru morgunverkin heima hjá þér ?
Veltu fyrir þér eftirfarandi efni og settu X við það sem á við þig.

1. Morgunvenjurnar mínar

Já Nei

Ég hjálpa til við að laga morgunsmatinn.

Ég hef sofið yfir mig nokkrum sinnum.

Ég bý um rúmið mitt.

Ég má ekki vera að því að borða morgunmat.

Ég fer á fætur um leið og ég vakna.

Það þarf ekki að vekja mig á morgnanna.

Ég vil hafa hljótt í kringum mig þegar ég 
vakna.

Ræðið nú sama um hvað þið merktuð við og af hverju.
Hafa bekkjarfélagar þínir líkar venjur og þú?
Er eitthvað sem að þú myndir vilja breyta hjá þér? Hvernig? 
Af hverju myndir þú vilja breyta því?
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Morguninn

2. Að leika morgunverkin
Reynið nú að leika morgunverkin á skóladegi heima hjá ykkur.  
Ákveðið hvernig þið viljið gera það og skipið í hlutverk áður en þið 
byrjið að leika og skiptið svo um hlutverk.

3. Að vakna
Hugsaðu þér að  þú eigir að vakna við músík á hverjum einasta 
morgni.  Hvernig ætti sú músík að vera ?  
Settu 1 framan við þá músík sem þú vildir helst vakna við, 2 við það 
sem kæmi næst og svo 3 framan við það sem þú vilt síst heyra.

Kraftmikla og volduga músík

Róleg og þýð lög

Glaðlega og fjöruga músík
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Á leið í skólann
Leiðin í skólann er ólík hjá okkur eftir því hvar við eigum heima.  Sumir eiga 
langt í skólann, aðrir stutt.  Sum okkar eru ein á ferð, aðrir fá samfylgd.  
Nokkrir hjóla, ganga, sumir koma á bíl og einstak koma í rútu.  Við sjáum og 
hugsum ólíka hluti á leiðinni.  Hér á eftir eru fáeinar æfingar sem fá þig til að 
hugsa um leiðina í skólann.

1. Leiðin í skólann
Ljúktu við setningarnar. Hugleiddu hvers vegna þú hugsar svona.

Það besta við leiðina í skólann er _________________________________

____________________________________________________________

Það versta við leiðina í skólann er ________________________________

___________________________________________________________

Stundum þegar ég er á leiðinni í skólann finnst mér gott að ____________

___________________________________________________________

Stundum þegar ég er á leiðinni í skólann finn ég til hræðslu þegar ______

___________________________________________________________

Ræðið nú saman og segið hvort öðru frá því sem þið skrifuðuð og
hvers vegna þið skrifuðuð það.

Hugsið þið eins ? _____________________________________________

Er nokkuð sem þið viljið breyta ? ________________________________

Hvernig  gætuð þið farið að því ? ________________________________
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Á leið í skólann

2. Þegar ég er á leiðinni í skólann
Okkur finnst gaman að ólíkum hlutum.  Við erum hrædd, leið, glöð 
og stundum reið.  Um hvað hugsar þú og hvernig líður þér ? Settu 
inn það andlit sem sýnir í hvernig skapi þú ert.

Ég er í svona skapi þegar ég...

huga um skólasystkini mín

á að fara í skólann

hugsa um hvernig var heima 
þegar ég fór af stað

er á leiðinni í skólann

hugsa um kennslustundirnar

á að fara heim úr skólanum

3. Þetta sé ég
Manstu eftir einhverju sérstöku frá leiðinni í skólann? Einhverju sem þú
Sér á hverjum morgni?  Teiknaðu og litaðu það sem þér dettur í hug 
þegar einhver segir “Leiðin í skólann.”
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Skólastofan
Þú og ég erum sama í skólanum.
Við viljum að  þar sé gaman og okkur líði sem allra best.
Hvernig finnst líður þér í skólanum?
Við hugsum oft um það sem miður fer en við gerum líka marga góða hluti í
skólanum.

1. Svona líður mér í skólanum
Það gerist svo margt í skólanum.  Manni líkar margt ágætlega en er
kannski hálfhræddur eða leiður þegar maður hugsar um suma hluti.
Nú skalt þú fá að lýsa hvernig þér líður í skólanum. 
( settu andlitin inn eins og þér líður )

Svona líður mér þegar ég hugsa um......

að ég eigi að svara 
spurningum

að við eigum að teikna og 
lita

kennarann talandi og ég 
að hlusta

að ég eigi að lesa

að ég fái að ráða hvaða 
verkefni ég vinn

að einhver annar er 
skammaður

að ég eigi að reiknakennarann

að ég eigi að skrifaað við eigum að syngja

Gott er svo þegar allir eru búnir að ræða málin í litlum hópum
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Skólastofan
2. Hver er ég ?

Já Nei

Ég vinn verkin mín samviskusamlega

Mér finnst gaman í skólanum

Ég kem sökinni yfir á aðra

Ég er strax með þegar einhver er með læti

Ég kíki á hjá hinum

Ég vil ekki segja fyrirgefðu

Ég þori að viðurkenna að hafa gert eitthvað vitlaust

Mér finnst best að vinna út af fyrir mig

Þegar allir eru þínir að svar spurningunum  væri gaman hjá ykkur að 
kanna hvort þið séuð líka eða ekki.
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Frímínúturnar

1. Að  eiga vin

Hvað sjáið þið á myndinni ? ____________________________________

____________________________________________________________

Hvernig er að vera einmanna og eiga enga vini? ___________________

____________________________________________________________

Hvað gerir þú til að eignast vini? ________________________________

____________________________________________________________



9

Frímínúturnar

2 . Í frímínútum
Athugaðu fyrst allan listann.  Settu kross í já- eða nei- reitinn.

Já Nei

Ég tek vel á móti öðrum krökkum á skólalóðinni

Ég gef oft fína hluti bara til að fá að vera með

Ég er oft útundan –
fæ ekki að vera með í leikjum

Mér finnst gaman að hlaupaleikjum og að hoppa 
og hreyfa mig almennilega

Ég er hræðslupúki

Ég slæst oft og er með læti

Ég klaga oft í kennarann

Mig langar til að eiga reglulega góða/n vin/konu

Mér finnst gott að láta einhvern annan ráða

Mér finnst gaman að finna upp leiki

Mér finnst gaman að leika mér með mörgum

Mér finnst skemmtilegast að hafa frímínútur
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Matsalurinn

1. Hvernig er matsalurinn í þínum skóla ?

Einhver af myndunum gæti alveg eins verið matsal einhvers
heimavistaskóla.
Ræðið um það.
Hvaða mynd líkist helst matsalnum í þínum skóla?
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Matsalurinn

2. Ég í matsalnum

Skrifaðu X í já- eða nei- reitinn

Já Nei

Ég tala lágt

Ég borða með hníf og gafli

Ég sit lengi í matsalnum

Ég borða bara það sem mér finnst gott

Ég borða eins og mig lystir

Ég leifi oft

Ég fæ mér stóran skammt

Ég borða það sem  er á boðstólnum

Mér líður vel í matsalnum
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Matsalurinn
3. Hvernig líður þér í matsalnum ?

Of mikill háfaði

Illa

Vel

Hugsaðu þig nú um í smá stund og ræddu svo við aðra í bekknum um 
hverju þú myndir vilja breyta í matsalnum.  Skrifaðu svo helstu atriðin niður.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4. Matur sem mér finnst vondur
Þú hefur áræðnilega fengið mat sem þér finnst vondur.

Hvað gerir þú þegar þú færð vondan mat ?
Litaðu reitinn hjá setningunni sem passar við

1. Vil ekki smakka á honum
2. Fæ mér  smábragð og bið um að mega leifa rest
3. Ét allt upp til agna
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Leikfimi

1. Í leikfimissalnum

Hefur það áhrif á tilfinningar þínar hvað þið eigið að gera í
leikfimistímanum?

Settu andlit sem lýsa skapi þínu þegar þú átt að...

fara í sturtu

fara í leiki

nota áhöld (s.s. jafnvægisslá, trompólín)

hreyfa þig eftir músík

fara í boltaleiki

kjósa í lið / skipta í lið

klæða mig í leikfimisfötin

Þegar þú ert búin að fylla í reitina, talaðu þá við bekkjarfélaga þína um hvað 
þér finnst skemmtilegast og leiðinlegast í leikfimi. 
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Leikfimi

2. Í búningsklefanum

Hvernig á maður að haga sér búningsklefanum ?

Á maður að vera að fíflast í sturtuklefanum ?
(skvetta vatni og fl.)

Á maður að vera með læti ?

Á maður að fara í sturtu ?

Á maður að stríða félögum sínum ?

Á maður að slást í búningsklefanum?

Á maður að metast í búningsklefanum?

Já Nei

Hvernig líður þér í búningsklefanu og af hverju ? ____________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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Hver ræður ?
Hvernig stendur á því að fjöldi krakka fær sér eins hluti á sama tíma? Föt og 
ýmislegt annað.  Eitt árið eru allir í þröngum gallabuxum en næsta ár eru 
allir í víðum gallabuxum.  Ákveðum við þetta sjálf eða gera aðrir það?

1. Dótið þitt
Svona hefur það verið

Eitt árið er það                     , annað árið                     og svo er það ,                   

hvað kemur þá næst?

Límið á spjald ýmsa hluti sem þið hafið teiknað eða klippt út eða fundið í
tölvunni.  
Hvað af þessu haldið þið að sé dót sem allir vilja eiga? ________________

____________________________________________________________

Hvað kostar hluturinn?_________________________________________

Eru þeir þess virði?____________________________________________

Hver ákvarðar hvað er í tísku?___________________________________

Gerir þú það?_________________________________________________

Getur þú gert það? ____________________________________________
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Hver ræður ?

2. Auglýsing

Hvað gera þeir sem ætla sér að selja vöru? _______________________

____________________________________________________________

Klipptu út auglýsningar og límdu þær á blað. 

Eiga þessar auglýsingar eitthvað sameiginlegt? ___________________

____________________________________________________________

Nú ert þú sölumaður !!

Ákveddu hvaða vöru þú vilt selja.  Búðu til auglýsingu með mynd og 
texta í litum.
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Eftir skóla
Hvað við gerum eftir skóla er margvíslegt eins og við mannfólkið.  Það fer 
eftir því hvar við eigum heima, hvað foreldrar okkar gera og hvaða 
áhugamál við sjálf eigum.

1. Þegar ég á frí
Skrifaðu niður allt sem þú vilt gera þegar þú átt frí.  Það getur verið 
eitthvað sem þú hefur gert eða langar að gera.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Segið svo hvort  öðru hvað þið skrifuðuð.

2.  Hvernig ert þú?
Settu kross  í já reitinn þar sem það passar við þig, og nei- reitinn ef það
passar ekki við þig.

Já Nei

Mér finnst gaman að horfa á spóu

Ég stunda íþróttir

Ég þekki krakka sem hafa skilið útundan

Mér finnst gaman í fótbolta

Ég get dansað svolítið

Ég fer stundum í sund

Mér finnst gaman að leika leikrit

Ég les mikið

Ég hef strítt
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Eftir skóla

3. Það sem ég á að gera heima
Allir þurfa á hvíld að halda eftir erfiði dagsins.  Þess vegna eigum við að
hjálpast að.  

Berð þú ábyrgð á sérstöku verki heima hjá þér? ___________________

Ef já, þá hverju? ______________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Segið svo hvert öðru hvað þið gerið heim til að taka þátt
heimilisverkunum svo að allir fái sína hvíld.

4. Hjá okkur
Ef þú fengir að ráða.
Hvað munduð þið gera heima hjá þér til þess að eiga saman

skemmtilegt kvöld?____________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________________________
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Eftir skóla

5. Sjónvarp og myndbönd
Svaraðu spurningunum hér fyrir neðan

Hvernig líður þér þegar þú horfir á ljóta mynd í sjónvarpinu? ________

____________________________________________________________

Hvernig líður þér á eftir? _______________________________________

____________________________________________________________

Horfa mamma þín og pabbi með þér á myndina? __________________

____________________________________________________________

Talið þið saman um myndina á eftir? ____________________________

____________________________________________________________

Hvers vegna heldur þú að sumir þættir séu á dagskrá seint á kvöldin? 

____________________________________________________________

Hver ræður hvað þú horfir á? __________________________________

____________________________________________________________


