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Desember

Jólaskýrslur
Aðventukrans
Jóladagatal
Jólagátlistinn 
Merkimiðar
Jólaorðabingó
Jólasúpan
Gjafaleikur
og fleira...

K E N N A R I N N

Allir eru
bændur til jóla





Allir eru bændur...
til jóla. Miðað við þann fjölda máls-
hátta og orðatiltækja sem finnast 
í okkar ylhýra máli eru þeir ekki 
margir sem tengjast jólahaldinu, 
þema vefritsins að þessu sinni. 

Ofangreindur málsháttur tengist 
búskap en um mun auðugri garð er 
að gresja þegar kemur að orða-
tiltækjum og málsháttum tengdum 
sjómennsku og bændastéttinni en 
öðrum málaflokkum.

Allir eru bændur til jóla vísar til þess 
að oft var unnt að beita fé úti um 
þetta leyti árs. Veðurfar versnaði 
jafnan á nýári og kom þá í ljós hvort 
menn væru alvöru bændur eður ei 
þegar syrti í álinn, erfiðara varð að 
draga björg í bú og hlú að skepnum.

Af mörgu er að taka þegar jólahald 
er annars vegar. Meðal efnis nú eru 
aðventukrans, gjafaleikur, orðabingó 
og jólakortalisti. Annar textinn í 
söngvasafninu Söngbókin mín er Við 
kveikjum einu kerti á og að þessu 
sinni er textinn einnig föndurverkefni 
þar sem nemendur klippa, líma og 
föndra sinn eiginn aðventukrans.

Mikið magn af jólasíðum má finna á 
netinu. Jólavefur Júlla, www.julli.is,  
er ein af þeim auk þess sem Jóla-
peysa Barnaheilla er kjörið tækifæri 
til að hrista vinnufélaga saman á 
aðventunni og taka þátt í átaks-

verkefni gegn einelti í leikskólum. 
Nánari upplýsingar má finna á 
síðunni www.jolapeysan.is. Þá er 
hér líka frábær síða sem auðveldar 
jólaskipulagið eins og það leggur sig
www.christmas.organizedhome.com.

Á facebooksíðu Kennarans er 1000 
hugmyndamappa með jólaföndri og 
verkefnum sem hægt er að dunda 
sér við á aðventunni auk þess sem 
gríðarlega mikið magn af kennslu-
hugmyndum og tengdu efni er að 
finna á Pinterestsíðunni Kennarinn. 

Þema janúar verður hafið. Allar 
ábendingar um efni eru vel þegnar á 
netfangið kennarinn123@gmail.com.

Með ósk um gleði á aðventunni og 
farsæla jólahátíð í faðmi vina og 
fjölskyldu. 

Allir fyrir einn - einn fyrir alla

Unnur María Sólmundsdóttir,
verkefnastjóri.
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www.julli.is
www.jolapeysan.is
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kennarinn123%40gmail.com


Aðventukransinn
— klippt, límt og litað

Hér eru hin fjögur kerti aðventunnar 
í þeirri röð sem þau koma fyrir. 
Fyrsti sunnudagur í aðventu er 30. 
nóvember 2014. Tilvalið er að út-
búa kransinn sjálfan úr lófafari 

nemenda sem dregin eru upp á 
grænan pappír, klippt út og hengd 
upp á vegg. Einnig er fallegt að 
lita kertin rauð, klippa logana út úr 
gylltum pappír og líma á þau.  
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Gjafaleikur
— tillaga að skiptingu gjafa

Misjafnt er hvort grunnskólar leyfi 
pakkaleik á stofujólum. Margar 
leiðir er hægt að fara til að deila 
þeim út, hér er ein. Klipptu miðana 

niður, brjóttu saman og settu í 
skál. Allir nemendur draga svo miða 
með fyrirmælum um hvernig skuli 
skiptast á gjöfum í bekknum. 







Jólaskýrslurnar
— bekkjarstjórnun

Í jólamánuði ríkir oft 
mikil gleði og spenna, 
og gott er að hafa ein-
hver verkfæri til að 
mæta óróleikanum sem 
mögulega fylgir. 

Jólaskýrslurnar eru 
tvennskonar, annars 
vegar skjal fyrir kennara 
til að halda utan um 
starfið í desember og 
hins vegar skjal fyrir 
jólasveinana þegar þeir 
koma til byggða.

Í jólaskýrslu kennara 
eru skráðar uppákomur 
og agamál sem fylgja 
daglegu starfi. Skráð 
eru 3 atvik sem skamm-
stafanir neðst á síðu 
vísa til. Hverjum kennara 
er í sjálfvald sett hvað 
þeir setja á skýrsluna en 
hér eru nokkur dæmi:

SL  Slæm umgengni
TT  Talar mikið í tíma
FB  Fætur uppi á borði
VH  Vantar heimanám
VS  Vanvirðir starfsfólk
VE  Vinnur ekki í tíma
ÓF  Óskýrð fjarvera
YS  Yfirgefur stofu í óleyfi
VÍ   Vantar íþróttaföt
VG  Vantar gögn
ÓS  Ósæmileg hegðun
SÖ  Stríðir öðrum
ES  Eignaspjöll á skóla
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Merkimiðar
— klippt og litað



Kortamolar
— klippt, brotið og plastað

Jól í skókassa er al-
þjóðlegt verkefni fyrir 
börn til að gleðja 
önnur börn. Það felst 
í því að útbúa skó-
kassa með gjöfum og 
nytjavörum fyrir börn 
sem lifa við fátækt og 
erfiðleika. KFUM og K 
tekur við kössunum 
í nóvember ár hvert 
og kemur til áfanga-
staða í Úkraínu. Þetta 
er tilvalið verkefni 
fyrir bekkjarkvöldin.

Umferðarvefurinn er 
samvinnuverkefni 
Samgöngustofu, 
Námsgagnastofnunar 
og Grundaskóla. Þar 
er meðal annars að 
finna leiki og veffrallý. 
Á vefnum er einnig 
skemmtilegt jóladaga-
tal í formi spurninga 
þar sem veitt eru 
verðlaun og bekkir 
dregnir út. Er þinn 
bekkur ekki öruggleg 
með í því?
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Myndir
Jóladagatalið, af slóðinni www.umferd.is/joladagatal
Jól í skókassa, af slóðinni http://myreallifetips.com/wp-content/uploads/2012/10/shoebox.bmp

kfum.is/skokassar

Jól í skókassa

Klipptu mig út,
brjóttu í tvennt og 

plastaðu, þá passa 
ég í spilastokk      

Jóladagatal
Samgöngustofu

umferd.is
www.umferd.is/joladagatal
http://myreallifetips.com/wp-content/uploads/2012/10/shoebox.bmp
kfum.is/skokassar


Jólaorðabingó
— fjölfaldað, skrifað og spilað

Nemendur velja orð af listanum 
og skrifa á bingóspjald. Um 30 orð 
er að ræða og því tilvalið að spila 
ýmsa bókstafi. Bekkurinn getur 
ákveðið að bæta fleiri orðum við. 
Miðarnir á þessari síðu eru fyrir 
kennara til að klippa niður og 

draga út. Hægt er að vera með 
mismunandi innlagnir og biðja 
nemendur sem dæmi að skrá 
fleirtölu orðanna, bæta við þau 
greini, skrifa enska eða danska 
þýðingu þeirra eða rita þau í 
ákveðnu falli.

12 13til





Jólakortalistinn
— gátlisti 

Að föndra jólakort og skrifa jóla-
kveðjur er skemmtilegt ritunar-
verkefni í desember. En það er líka 
gaman að skoða tengslanetið sitt 
og útbúa jólakortalista sem nýtist 
ár eftir ár. 

Gátlistinn og jólakortalistinn skýra 
sig sjálfir en í tengslum við þá er 
hægt að vinna margvísleg önnur 
verkefni svo sem: 

- raða nöfnum í stafrófsröð
- skoða heimilisföng á götukorti
- reikna út hvað frímerki kosta
- hanna jólafrímerki
- semja jólakveðju í bundnu formi
- skoða póstnúmer á Íslandi
- labba um hverfið og bera kortin út

Svo er auðvitað hægt að föndra 
fallega hluti úr notuðum jólakortum. 
Á Pinterestsíðunni Kennarinn er 
að finna mikið magn endurvinnslu-
hugmynda.





Margar góðar uppskriftir líta dagsins 
ljós á aðventunni, sumar hverjar eru 
nýjar af nálinni en aðrar hafa fylgt fjöl-
skyldunni í áraraðir.

Verkefnið Jólabakstur er ritunarverk-
efni. Nemendur geta ýmist fyllt það út 
sem heimaverkefni eftir jólabakstur
með fjölskyldunni eða unnið það í 
ritunartímum og þá skrifað beint upp 
úr matreiðslubókum. Einnig er hægt 
að nýta það sem bóklegt verkefni í 
heimilisfræði eða safna blöðunum 
saman og útbúa uppskriftabók með 
uppáhaldsjólakökum bekkjarins. Í 
svarthvítu útgáfu vefritsins kemur 
forsíða fyrir slíka safnbók.

Innkaupalistann geta nemendur notað 
sem slíkan eða tekið með sér heim og 
skrifað niður bökunarvörur sem þar 
finnast. Hægt er að gera ýmislegt með 
orðasafnið sem myndast og sem dæmi 
setja upp súlurit, gera orðavegg, 
fallbeygja orðin, bæta greini við þau, 
skoða eintölu og fleirtölu, og flokka 
eftir kyni og svo framvegis.

 

Jólabaksturinn
— ritun og bakstur
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Veldu 24 reiti, klipptu út og límdu á jóladagatalið þitt. Veldu svo eitt verkefni til að 
gera daglega til jóla. Þegar þú hefur lokið við það gerir þú kross yfir reitinn.



Söngbókin mín
Nafn: ___________________________

Við kveikjum einu kerti á
Við kveikjum einu kerti á,
Hans koma nálgast fer,
sem fyrstu jól í jötu lá

og jesúbarnið er.

Við kveikjum tveimur 
kertum á              

og komu bíðum hans.
Því Drottin sjálfur 

soninn þá 
mun senda í líking manns.

Við kveikjum þremur 
kertum á

því konungs beðið er,
þótt Jesús sjálfur 

jötu og strá
á jólum kysi sér.

Við kveikjum fjórum 
kertum á,

brátt kemur gesturinn
og allar þjóðir 
þurfa að sjá

að það er frelsarinn.
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Söngbókin
— fjölfaldað, klippt og límt

Fyrsti textinn í söngbókinni var um 
litina og birtist í septembervefriti 
Kennarans ásamt forsíðu fyrir safn-
möppu. Að þessu sinni er það lagið 
Við kveikjum einu kerti á. Nemendur 

lita blaðið fallega, klippa lauf út 
og búa til aðventukrans á diskinn 
sem kertin standa á. Tilvalið er að 
fjölfalda laufin á grænan pappír og 
nota rauðan pappír í ber.



Skriftarrenningar
— prentað og plastað

Jólaorðarenningar sem hægt er að 
nota á margvíslegan máta til að  

þjálfa skrift. Þeir innihalda samnöfn 
(1), samsett orð (2) og sérnöfn (3).



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

Leikjasíða
thekidzpage.com

Námsleikir
abcya.com

Rökfræðileikir
smart-kit.com

Myndir
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Abcya, af slóðinni graphite.org/sites/default/files/experience-media-file/abcya.png
Rökfræðileikir, af slóðinni clker.com/cliparts/W/9/b/U/i/2/three-gear-combo-by-mark-w-p-hi.png
Leikjasíða, af slóðinni mediafiles.parentscanada.com/uploads/the-kidz-page.jpg
Púsl, af slóðinni 2.bp.blogspot.com/-H9gT-LUqsNw/Ur34u7sqs7I/AAAAAAAAAAA/qpOWxB2Zhao/s1600/Heart%2BPuzzle.jpg

Rafræn púsl
jigsawplanet.com

thekidzpage.com
abcya.com
smart-kit.com
graphite.org/sites/default/files/experience-media-file/abcya.png
clker.com/cliparts/W/9/b/U/i/2/three-gear-combo-by-mark-w-p-hi.png
mediafiles.parentscanada.com/uploads/the-kidz-page.jpg
2.bp.blogspot.com/-H9gT-LUqsNw/Ur34u7sqs7I/AAAAAAAAAAA/qpOWxB2Zhao/s1600/Heart
2BPuzzle.jpg
jigsawplanet.com


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