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Í upphafi…
Í þessu fyrsta vefriti Kennarans 
kennir ýmissa grasa. Tilgangur út-
gáfunnar er að auka aðgengi fag-
fólks og foreldra að útprentanlegu 
og fjölfaldanlegu efni auk þess að 
benda á gagnleg ský og heimasíður. 

Stefnt er að því að vefritið komi út 
mánaðarlega yfir skólamánuðina. 
Hvert rit er opið til útprentunar 3 
mánuði frá útgáfudegi. Í framtíð-
inni verða öll gögn vistuð á vefnum 
Kennarinn.is sem er í vinnslu.

Innihald vefritanna er breytilegt frá 
einum mánuði til annars og helgast 
nokkuð af ábendingum frá starf-
andi leik- og grunnskólakennurum, 
foreldrum og fagfólki í uppeldis- og 
menntunargeiranum. Tekið er við 
ábendingum um efni á netfangið 
kennarinn123@gmail.com.

Dagatal fylgir hverju riti og er sett 
upp með stóra reiti svo auðvelt er 
að skrá inn viðburði. Skólaveturinn 
1014/15 einkennist af minnisvísum 
sem hægt er að klippa frá og plasta. 
Að þessu sinni er Íslensk stafrófsvísa 
Þórarins Eldjárns og í tengslum við 
hana fylgja einnig 2 verkefnablöð. 

Aðrir fastir liðir eru svokallaðir korta-
molar, upplýsingar um gagnlegar 
heimasíður, forrit, ský eða efni á vef. 

Kortamolarnir passa í hefbundinn 
spilastokk og því tilvalið að prenta þá 
út, plasta og halda til haga.

Í hverju riti verða ýmis margnota 
gögn, gátlistar, verkefni og skjöl 
sem auðvelda kennsluskipulagið. 
Vefritið er sett upp í lit en einnig er 
hægt að prenta svarthvíta útgáfu.

Vefritin eru eiguleg og verkefnin tíma-
laus svo tilvalið er að safna þeim 
saman. Á Issuu.com er að finna 
forsíðu, baksíðu og kjalmiða sem 
passa í myndlistarmöppu. 

Slagorð Kennarans eru:
Allir fyrir einn - einn fyrir alla

Með von um að gagnabankinn nýtist 
sem flestum í leik og starfi með 
börnum, og ósk um gott gengi á 
komandi skólaári. 

Unnur María Sólmundsdóttir,
verkefnastjóri. 
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Litahringurinn
— fræðslumoli

Þegar frumlitum er blandað saman 
fáum við liti sem kallast annars 
stigs litablöndur. Það eru appelsínu-
gulur (rauður+gulur), fjólublár 
(rauður+blár) og grænn (blár+gulur). 

Litir kallast andstæðir eða hliðstæðir 
eftir því hvernig þeir raðast á hring-
num. Andstæðir litir eru gegnt hvor 
öðrum en hliðstæðir litir liggja hlið 
við hlið og smitast af nágrönnum 

sínum. Þannig eru, sem dæmi, til 
nokkrir mismunandi bláir, grænir, 
gulir og rauðir tónar. 

Ef hvítum er blandað við lit lýsist 
liturinn á sama tíma og svartur 
dekkir litinn. Þannig fást ýmsir lita-
tónar af sama litnum eftir því hversu 
miklu magni af hvítum eða svörtum 
er blandað við hann. Hægt er að 
blanda litum saman á óteljandi vegu. 

Allir litir koma frá gulum, rauðum 
og bláum. Þá er ekki hægt hægt að 
blanda og kallast þeir því frumlitir. 

Isaac Newton setti litina upp í lita-
hring sem sýnir tengsl þeirra. Þegar 
hann vann að litahringnum vantaði 
lit til að loka honum og þannig kom 
vínrauður til. 

Vínrauður er upphafslitur hringsins 
og í vefritum Kennarans getur þú 
fylgst með litahring Newtons eins og 
litirnir koma fyrir sem þema hvers rits.

4 5til



Gleði, hætta, æska, hug-
rekki og gáfur. Einn af 
litum páskanna.

Ástríða, reiði, blóð, stríð, 
hlýja og hiti. Einkennir 
jólahald.

Frjósemi, peningar, heilsa, 
vöxtur og árangur.  Litur 
umhverfsiverndar.

Þekking, afslöppun, 
kuldi, friður 
og rólegheit.

Fullkomleiki, tærleiki, 
brúðkaup, dauði og dyggð. 
Litur hreinleika. 

Ótti, dauði, vonska, 
leynd, glæsileiki, 
ríkidæmi og áhrif.

Konungleiki, viska, andleg 
áhrif og ímyndunarafl. 

Einnig litur páska.

Þægindi, styrkur, 
öryggi, áreiðanleiki og 

stöðugleiki.

Sköpunarkraftur, sjálf-
stæði og bjartsýni. Upp-

örvandi og orkumikill litur.

Glæsileiki, jafnvægi,  fágun, 
kuldi og ópersónuleiki. Litur 

tölvu og tækni.

Hlýleiki, von, skilningur 
og sakleysi. Baráttulitur 

samkynhneigðra.

Þannig verður þemalitur september-
mánaðar vínrauður, októbermánaðar 
dökkblár, desembermánaðar blár 
og svo koll af kolli. Í næsta vefriti 
má finna kennsluhugmyndir og 
margvísleg verkefni tengd litum.

Litafræði er skemmtileg grein og 
litir tákna líka ýmislegt, bæði í 
menningarlegu og tilfinningalegu 
tilliti. Litir hafa þannig mikil áhrif á 
daglegt líf okkar og jafnvel útlit. 

Hér eru nokkur nokkur dæmi: 

Litur andlegs jafnvægis, 
blíðu, þolinmæðar, stuðnings 

og umburðalyndis.























Klipptu rammana út, plastaðu og 
límdu segul aftan á. Kjörið að nýta 

Umsjónarmenn
— klippt og plastað

gamla ísskápssegla. Myndir af nem-
endum eru svo festar á bakvið.
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Ugla sat á kvisti
— bókamerki

Klipptu okkur út 
og plastaðu inn. 

Klipptu svo upp í strikin  
fyrir blaðsíðurnar.   



spiderscribe.net

napofilm.net/is

Kortamolar
— klippt, brotið og plastað

Spiderscribe er ský 
til að nota við gerð 
hugarkorta. Hægt er 
að vinna kort sem 
innihalda ljósmyndir, 
og ýmis skjöl, kort 
og vefslóðir. Nemandi 
getur gefið kennara 
aðgang að kortum til 
að fá endurgjöf. Stilla 
má stærð leturs og 
velja mismunandi liti 
á undirflokka. Kortið 
er ýmist hægt að vista 
eða prenta strax út.

Napo er uppátækja-
samur hrakfallabálkur 
sem leiðir þig í allan 
sannleika um vinnu-
vernd. Um er að ræða 
stutt og skondin mynd-
skeið sem tilvalið er 
að nýta í lífsleikni. 

Á vefnum er jafnframt 
að finna kennsluverk-
efni um vinnuvernd 
fyrir 7-11 ára börn. 

Klipptu mig út,
brjóttu í tvennt og 

plastaðu, þá passa 
ég í spilastokk      

Myndskeið um 
vinnuvernd

Myndir
Napo, skjámynd tekin af slóðinni napo.net
Spidercribe, mynd tekin af slóðinni frontup4impact.com/groups/profile/12136/team-solway-2013

Ský fyrir gerð 
hugarkorta
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Margar aðferðir má nota við hóp-
skiptingar. Hér draga nemendur 
mismunandi litaða, niðurklippta 

Að skipta í 6 hópa
    — klippt og plastað

2

renninga. Þeir sem draga sama lit 
lenda saman í hóp og púsla mynd-
inni saman til að finna hópnúmerið. 



3 4

5

6

78
1

2
TRÖLLA
HóPUR

TRÖLLA
HóPUR

ÁLfA
HóPUR

ÁLfA
HóPUR

D
R
ek
A

H
ó
P
U
R

R
is
A
eð
LU

H
ó
P
U
R

D
R
ek
A

H
ó
P
U
R

R
isA
eð
LU

H
ó
P
U
R

Klipptu gogginn út og brjóttu 
saman. Börnin velja fyrst einn lit 
og svo tölur. Síðasta talan sem 

valin er inniheldur nafn hópsins. 
Ef sá hópur er orðinn of fjölmennur 
er valin ein tala til.   

Að skipta í 4 hópa
— klippt og brotið
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Skólabyrjun
— gátlisti kennarans
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Afþreyingarkippan er tölvuumbun 
fyrir vel unnin störf. Börn velja úr 
síðum með leikjum, þrautum og 

spilum. Renningarnir eru plastaðir, 
gataðir og settir á  lyklakippuhring. 
Fleiri eru væntanlegir í næstu ritum. 

Afþreyingarkippan
— leikir, þrautir og spil

Bubbi byggir
bobthebuilder.com

Loftbólustuð
shooter-bubble.com

Sudoku þrautir
sudoku.com
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Leikjasíða Lego
lego.com

Myndir
Lego, mynd tekin af slóðinni frivillig.origo.no/-/bulletin/show/821194_endring-i-aapningstider-lego-animasjonsklubben
Bubbi byggir, mynd tekin af slóðinni bobthebuilder.com/uk/index.html



Forsíðumynd: 
Sóldís Perla Ólafsdóttir 7 ára
Ábyrgðarmaður og umbrot:
Unnur María Sólmundsdóttir
kennarinn123@gmail.com


