
Rauðihópur
Risaeðluverkefni

Amanda Sif, Aþena Lilja, Petra Rut, Már Viktor, Þorvaldur,
Sara Mjöll, Vera Mist,

Íris Birta, Daníel Árni, Lárus Þór og Páll Þór.



Börnin sem eru í rauðahóp í vetur eru:
Amanda Sif, Aþena Lilja, Petra Rut, Már Viktor, Þorvaldur,
Sara Mjöll, Vera Mist, Íris Birta, Daníel Árni, Lárus Þór og
Páll Þór.

Þegar byrjað var á nýju verkefni komu börnin með

hugmyndir að því sem þau vildu kanna. Tillögur þeirra

voru: prinssessur, bíó, risaeðlur o.fl. Eftir kosningu hjá þeim

urðu risaeðlur fyrir valinu.

Næsta skref var að athuga hvað þau vissu um risaeðlur.

Vefur var unninn með börnunum þar sem fram kom

vitneskja þeirra um risaeðlur.

Spurningarnar sem lagt var upp með voru:

o Hvað borða risaeðlur?

o Hvað gera risaeðlur?

o Hvernig eru risaeðlur?

Páll Þór: borða fólk, steina og fugla.

Lárus Þór: borða laufbrauð.

Þorvaldur: borða mat og endur.

Petra Rut: borða fólk.

Petra Rut: borða beinagrindur.

Már Viktor: spúa eldi.

Daníel Árni: með fætur og haus.

Amanda Sif: sá risaeðlur í útlöndum.

Lárus Þór: fætur.

Þorvaldur: borða mat og endur.

Aþena Lilja: risaeðlur bíta.

Íris Birta: með tennur.

Þorvaldur: þær hvíla sig.

Aþena Lilja: setja eld á húsið.



Fyrstu myndirnar af risaeðlum teiknaðar





Farið í smiðju til að byggja risaeðlur, þau sögðust ekki geta

það og ákváðu að byggja bara hús, nema Palli hann byggði

risaeðlu.

Risaeðlan hans Palla





Risaeðlurnar urðu mismunandi og einhverjir treystu sér ekki til að
byggja þær. En þau byggðu hús í staðinn. Gaman verður að sjá
þegar við förum næst í smiðju hvort einhverjar risaeðlur koma

þá.



Verið að klippa út og lita fram- og afturfætur á risaeðlunni.



Verið að teikna og klippa út sínar eigin fætur og hendur. Límt á
gólfið til að sjá muninn á okkar fótum og risaeðlunar.
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