
Afmælisdrekinn
Verkefnið hófst 11. sept.2007 á umræðu um dreka og hvernig krakkarnir gætu byggt

einn sameiginlegan dreka. Einnig var rætt úr hverju hægt væri að byggja hann.
Hjördís myndlistar- og leikskólakennari í Fornagarði vann verkefnið með

krökkunum.
Ákveðið var að safna mjólkurhyrnum og byggja drekann úr þeim.

Þann 25. sept. 2007 unnu krakkarnir að því að líma saman 3 fernur sem byggja átti
úr. Allt var límt saman með málningarlímbandi . Þessu var síðan safnað saman og

farið með í rólóskúrinn þar sem byggja átti dreka í fullri stærð.

Hér er unnið að því að líma saman einingarnar og drekinn farinn að taka ákveðna
mynd og mikið rætt hvernig hann ætti að líta út. Allt er límt með límbandi sem

reyndi virkilega á þolinmæðina en hún þrautir vinnur eins og sagt er.



Hér er búkurinn kominn og þá þarf að ákveða hvernig hálsinn eigi að vera. Þetta þarf allt að vera rétt.

9. okt.2007

Það þarf að vera öruggt að búkurinn sé v el límdur áður en háls og höfuð er fest á hann. En ákveðið var að gera
háls og höfuð úr þunnum pappír sem var límdur saman með límbandi. Nú þegar allt er komið á sinn stað þarf að
klæða fernurnar með dagblaðs ræmum og veggfóðurslími. Þá var gott að margar hendur gátu rifið niður heilan
helling af blöðum. Síðan var hafist handa á því að setja slímugt lím á blöðin og festa þau á drekann.





16. okt. 2007 enn er unnið að því að setja lím og blöð á drekann en það þarf að setja 2 -3 umferðir svo hann verði
sterkur og góður.

23. okt. 2007 - loksins var komið að því að mála drekann.  Ákveðið var að hafa hann svartan sem táknar vondan
dreka.







Drekinn beið á róló en við vorum í Fornagarði að búa til vængi á hann og velta því fyrir okkur hvernig við
gætum gert þá. Ákveðið var að nota rafmagnsvír og álpappír.
23.okt.2007



Vírinn var beygður og sveigður þangað til endanleg niðurstaða fékkst. Allar hendur voru notaðar til að festa
álpappírinn  á vírinn.



Nú svo var bara að prófa flugkraftinn en ekkert gerðist því við vorum ekki nógu drek a stór og þung.

Enginn flaug þennan daginn en hver veit hvað gerist seinna.



Nú þurfti drekinn að komast á leikskólann til að fá loka útlit sitt. Þennan dag var brjálað veður; rigning og mjög
mikið rok. Við gerðum ráðstafanir og klipptum sva rta poka og límdum regnjakka á drekann og lögðum af stað.
Þetta var mikil svaðilför þó stutt væri og þegar inn var komið tókum við eftir því að vindhviðan mikla hafi brotið
halann. Því þurfti ð setja smá plástur á hann. Þá var bara eftir að byrja á því sem allir höfðu beðið eftir, að
skreyta drekann. Þegar byrja átti var samhljóða ákvörðun allra að drekinn væri afmælisdreki og var puntaður bak
og fyrir með öllu því fínasta skarti sem til var í Fornagarði.
30.okt.2007







Drekabók
Þriðjudaginn 25. sept. 2007 fengu Lárus Freyr og Páll Þór lánaða drekabókina

A Practical Guide to DRAGONS.
Í henni kom fram hvað drekar eru stórir . Drengirnir sóttu sér stórt blað til að teikna stóran dreka.

Fljótlega fjölgaði í hópnum og teikn að var á þrjú löng drekablöð.



Skuggadrekar

Þegar við sóttum myndvarpann 26. sept. 2007 til að gera stóru drekana okkar
vaknaði mikill áhugi á að gera skuggadreka svo að það var gert.



Mikið var rannsakað og margar tilraunir gerðar með pappír á stöngum einnig með
eigin líkama.



Stórir drekar
Við höfðum verið að leika okkur með myndvarpan n þann 26.sept.2007 og varpað

drekamynd af glæru upp á vegginn. Krökkunum langaði að gera stóran dre ka svo að
við tókumst á við það verkefni.

Fyrst voru drekarnir teiknaðir á blað síðan dregnir upp á glærur.

Glæran var sett á myndvarpan og kastað á umbúðapappír. Þetta var mikið og
tímafrekt verkefni þannig að það tók þr jár vinnustundir fyrir alla að teikna drekann

sinn.





Þegar allir höfðu teiknað drekann þann 10. okt. 2007 var hafist handa við að lita og
notuðum til þess vaxliti.



23. og 24. okt. 2007 klipptum við drekana út.

26. okt.2007 var drekunum gefin nöfn og hengdir upp á veg g.


