Grundaskóli á Akranesi

Göngum í skólann 2014
Á skólasetningu var farið yfir mikilvægi þess að nota virkan ferðamáta. Ganga eða hjóla í
skólann. Einnig var sagt frá þeirri hættu sem það getur skapað þegar margir eru að keyra inn
á bílastæði og hleypa börnum sínum þar út úr bílum og bakka svo út aftur. Fólk var hvatt til
þess að ganga með börnum sínum í skólann þar sem farið er yfir öruggustu leiðina í skólann
og bent á að sú leið er ekki alltaf sú stysta.
Á tímabilinu sem verkefnið varði sendum við nokkuð reglulega tölvupósta til foreldra og
settum hvatningu og upplýsingar um verkefnið á Facebook síðu okkar. Fólk var þannig hvatt
til að nota virkan ferðamáta og taka þátt í verkefninu með okkur í allan vetur. Á þess tímabili
voru ýmiskonar verkefni unnin þar sem umferðarfræði var samþætt öðrum námsgreinum.
Lengri og styttri hjóla- og gönguferðir og norræna skólahlaupið svo eitthvað sé nefnt. Ýmsar
kannanir voru gerðar þessa daga m.a. hvernig nemendur og starfsfólk koma til skóla/vinnu,
notkun hjálma, hvernig fólk fer yfir götu, hvort fólk fari eftir umferðarreglum og fl.
Þann 8. október, á alþjóðlega „Göngum í skólann“ deginum, fóru allir nemendur og starfsfólk
skólans saman í 30 mínútna göngutúr í hádeginu í tilefni dagsins. Við pöruðum saman eldri
nemendur með þeim yngri þar sem við höfðum verið með mikla samvinnu í hinum ýmsu
þemaverkefnum tengdum verkefninu milli yngri og eldri nemenda síðustu vikurnar og var
þetta flottur endapunktur á þeirri vinnu. Á þessari slóð má sjá myndskeið frá göngunni:
https://www.youtube.com/watch?v=xbgjjCoIXPQ&feature=youtu.be
Þemaverkefnið Umferð og hreyfing, aukum virkan ferðamáta
Dagana 6. – 8. október vorum við með þemadaga sem við kusum að kalla „Umferð og
hreyfing“ aukum virkan ferðamáta. Lokapunktur þess verkefnis var síðan sameiginleg ganga
allra nemenda og starfsmanna 8. október.
Hér fyrir neðan má sjá afrakstur þemavinnunnar. Einnig má finna myndir og hugmyndir að
verkefnum á Facbook síðunni „umferðarvefurinn“.
Áhugasamir eru velkomnir að hafa samband ef þeir vilja fá nánari útfærslu á þemadögunum.

Með kærri kveðju fyrir hönd Grundaskóla
Hildur Karen Aðalsteinsdóttir

1. og 10. bekkur
Nemendur 10. bekkjar buðu 1. bekkingum í gönguferð um nánasta umhverfi skólans. Skoðuð voru
umferðarmerki, farið yfir öruggustu leiðina frá skóla út á íþróttasvæði og öruggasta leiðin heim var
einnig skoðuð. Einnig var aðkoma 1. bekkinga að skólanum skoðuð sérstaklega, hver væri öruggasta
leiðin þeirra að skólanum miðað við heimili þeirra. Að gönguferð lokinni hittust hóparnir í stofum
nemendanna og teiknuðu upp það sem þeim fannst markverðast úr gönguferðinni.
Ætlunin er að þessir hópar hittist a.m.k. tvisvar sinnum í viðbót fyrir áramótin og fari en betur yfir
þessi atriði.

2. og 8. bekkur
Nemendur 8. bekkjar gengu með nemendum 2. bekkjar að heimili
nemenda í 2. bekk. Eldri nemendur ganga heim að dyrum hjá yngri
nemendum. Á leiðinni heim til yngri nemenda þá stjórna yngri
nemendur ferðinni og sýna eldri nemendum þá leið sem þeir ganga í
skólann.
Síðan metur eldri nemandinn hvort að þetta sé öruggasta leiðin í
skólann. Ef hann telur að það sé önnur leið sem sé öruggari fyrir barnið
að fara, þá er sú leið valin til baka í skólann.
Athugið ef eldri nemandinn breyttir um leið þá er nauðsynlegt að
kennara yngri nemandans sé sagt frá því og hann meti síðan hvort að
það sé rétt mat hjá eldri nemandanum að fara þessa leið.
Þegar göngu er lokið, setjast nemendur yngri og eldri niður og
teikna leiðina upp á bæjarkort.
Þar eftir er leiðin teiknuð upp á blað og hún lituð.
Gott er að hafa plakat með umferðarmerkjum við höndina.
Leiðin heim kortlögð og teiknuð inn á kortið

3. bekkur
3. bekkur vann með orð dagsins „umferð“ og fór í ratleikinn „Rötun í umferðinni“. Sem gefinn er út af
Samgöngustofu. Mikil hreyfing, nám og gaman.

4. bekkur
Nemendur 4. bekkjar horfðu á fræðslumyndbönd á umferd.is og var efnið rætt og spurningum
svarað. Síðan unnu þau „öðruvísi bingó“ og verkefni sem heitir „Öryggið er í þínum höndum“ úr
bókinni „Á ferð og flugi“.

5. 6. og 7. bekkur
Nemendur 5. 6. og 7. bekkjar unnu að hinum ýmsu verkefnum sem tengjast umferðinni og hreyfingu.
Verkefnin voru af ýmsum toga.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Smásaga
Teiknimyndasaga
Hjólaferð um Skagann
Hjálmurinn bjargar
Búa til fræðslumyndbönd
Kannanir

Hér má sjá tvö myndbönd sem nemendur í 5. – 7. bekk gerðu.



Ég er svo duglegur að nota ekki hjálm! https://www.youtube.com/watch?v=Kp_UNujsdYw
Viðtöl https://www.youtube.com/watch?v=H_PCk2fTnIQ

9. bekkur
Nemendur 9. bekkjar unnu að hinum ýmsum fræðslumyndböndum. Markhópurinn hjá þeim voru
yngri nemendur. Hér fyrir neðan má sjá hluta af myndböndunum sem þau gerðu.


Hvernig á að fara yfir götu og notkun reiðhjólahjálms
https://www.youtube.com/watch?v=F2VS2SAVsh8



Fyrirmyndir https://www.youtube.com/watch?v=XzmmIZ67CR4



Verum örugg í umferðinni https://www.youtube.com/watch?v=noTjtViMMYc

