
Rauðihópur fór í lautina 31 .janúar.

 Markmiðið var að byggja risaeðlur öll saman.
En þar sem þetta er 11 manna hópur, þá skiptu
þau sér eiginlega í þrjá hópa.  Þessi skipting fór
fram alveg hljóðlaust. Það var eins og þau vissu

hver ætluðu að byggja saman. En svo fóru þau að
skoða hjá hinum. Enduðu svo á að leika í

kubbunum.

Einn hópurinn var saman settur af Petru Rut, Veru
Mist, Söru Mjöll, Amöndu Sif og Aþenu Lilju.





Þorvaldur og Már Viktor voru saman í öðrum hóp, en voru samt
eiginlega að leika hlið við hlið.



Páll Þór og Lárus Þór voru að byggja þessa risaeðlu saman. Síðan
komu hinir í heimsókn til að skoða. Einnig var  prófað  að renna

sér á henni.





Stærð risaeðlanna mæld.
Límdum saman renningana til að mæla hvað risaeðlurnar höfðu

verið stórar. Lögðum renningana síðan og reyndist Grameðlan 12
metrar og var hún  jafn stór og við í rauðahóp.



Það þurfti 11 börn á línuna til að verða jafnstór og Grameðlan
var.



Amanda Sif, Palli, Sara Mjöll og Lárus Þór að mæla
Nashyrningseðluna. Þau þurftu að fá Millu, Ingu, Mundu

og Önnu lánaðar til að ná lengdinni á
Nashyrningseðlunni.



Petra Rut, Vera Mist, Íris Birta, Daníel Árni og Þorvaldur
að mæla lengdina á Kambeðlunni.



Í hópastarfi í smiðjunni 22. febrúar byggði
hópurinn risaeðlur. Þetta var í annað sinn sem við

fórum í smiðju með það að markmiði að byggja
risaeðlur.

Risaeðlan hans Daníels Árna, hann gerði meira segja tvær alveg
eins.



Aþena Lilja og Amanda Sif að byggja sína risaeðlu.

Þorvaldur með sína risaeðlu.



Íris Birta að byggja sína risaeðlu.

Lárus Þór kemur síðan að hjálpa henni.

Petra Rut og Sara Mjöll,  þeirra risaeðla endaði í höll.



Vera Mist og risaeðlan hennar.

Lárus Þór og Páll Þór. Palli nennti ekki í fyrstu að byggja en fór
svo að byggja með Lárusi, þetta var samt ekki risaeðla, heldur

voru þeir að gera tilraun með kubbunum.


