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Kónguló.
Fyrsta verkefnið okkar í rauðahóp í

vetur var um kóngulær.

Vefurinn sem var búinn til.

Fyrstu myndirnar teiknaðar.
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Mikael Björn Aníta Ýr
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Jón Emil Bragi

Mynd sem Halli bjó til af kónguló

Einnig var farið í bókasafnið að ná í bækur um kóngulær,
en því miður gleymdist myndavélin.
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Verið að æfa sig að ganga eins og kóngulær.



7

Fórum í smiðju til að byggja kóngulær
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Húsið sem kóngulóin á heima í
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Stelpurnar í rauðahóp

Kónulóin skoðuð með stækkunargle ri.
Krakkarnir á Kletti gáfu okkur kóngulóna.

Áhuginn leynir sér ekki og enginn var hræddur við Kóngulóna.
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Í Hópavinnu í fornagarði með Hjördísi.
Verið að búa til kóngulóavef. Og ekki mátti vanta kóngulóna.
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Kóngulær búnar til úr trölladeigi.
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Jón Emil Mikael Andri          Emma Rós Bragi
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Aníta Ýr                          Elín Björg Mikael Björn Haraldur Sigfús

Kóngulærnar málaðar
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Svona litu kóngulærnar út eftir málun.
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Sumir vildu líka fá að mála á blað.
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Kónguló sem var á ljósinu fram á gangi.
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Fórum líka að skoða kóngulóavefina utan á húsinu.
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Verið að sleppa kóngulóni sem Klettur gaf okkur.

Fórum í fornagarð 17. september og bjuggum til kóngulær úr ull.
Við þæfðum hana og notuðum pípuhreinsara fyrir fætur.

Gerðum síðan kóngulóavef í tré og hengdum kóngulærnar okkar þar.
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Við teiknuðum líka mynd af kónguló hjá Hjördísi í fornagarði meðan
við vorum að bíða eftir að Jón Emil kláraði sína kónguló.
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Síðan voru kóngulærnar hengdar upp í kóngulóatréð.
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Gönguferð sem við fórum í og fundum þá þennan kóngulóavef.
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Vefurinn okkar um kóngulóna

og eitthvað af myndunum sem við gerðum af kóngulónni.
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Kóngulóatréð okkar.
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Sungið fyrir foreldra og aðra sem þau vildu bjóða
að koma á sýninguna.
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Þegar foreldrar voru farnir bauð rauðihópur hinum hópunum á deil dinni að koma
og sjá sýninguna og einnig var þeim boðið upp á djús og kex. Og náttúrulega var

sungið kóngulóalagið fyrir þau líka.
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