Lestrarupplifun verkefnahugmyndir
Bucket lista verkefni

Settu þig í spor nemenda sem eru í lífshættu. Finnið 6-8
atriði sem væru á ykkar bucket lista.

Dagur í lífi mínu

Settu þig spor nemanda sem læsist inni í skólanum
sínum. Hvernig líður honum? Hvernig myndi þér líða?

Endursegðu kafla dagsins

Endursegðu kaflann, í töluðu máli, rituðu eða með
teikningum.

Emoji ritun

T.d. book Creator – reyndu að endursegja söguna með
því að nota eins mörg emoji í stað texta.

Veggspjöld

Rýna í ákveðin viðfangsefni

Spekingaspjall

Nemendur (eða hópar) velja sér kafla til að rýna
sérstaklega í og kynna þann kafla svo fyrir öðrum
nemendum (hópum).

Myllumerki

Búa til aðgang á samfélagsmiðlum til að setja inn texta,
hugleiðingar og verkefni tengd Skólaslitum.

MineCraft

Gera sér Skólaslita-veröld, nemendur geta byggt hana
upp saman.

Ör-stuttmyndir

Búa til 1 mínútu myndbönd úr köflum.

Lestrarvinir/vinabekkir

Lesa saman kafla eða eiga skipulagða umræðutíma
saman.

Breakout

Vera með vísbendingar tengdar sögunni.

Leiklist

Leika atriði úr sögunni.

Kahoot

Búa til eða keppa í Kahoot úr sögunni.

Frétt dagsins

Gera frétt úr sögunni.

Viðtal við sögupersónu

Taka viðtal við sögupersónu.

Tvíræðar fyrirsagnir

Búa til tvíræðar fyrirsagnir.

Flótta/ratleikur

Gera ratleiki eða flóttaleiki um skóla eða nágrenni.

Fjórar gerðir spurninga

https://laesisvefurinn.is/wpcontent/uploads/2020/01/fjorar_gerdir_spurn_2020.pdf
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Orðaveggur

https://laesisvefurinn.is/wpcontent/uploads/2020/01/ordaveggur_2020.pdf

Fimm fingra endursögn

https://laesisvefurinn.is/wpcontent/uploads/2020/01/fimm_fingra_2020.pdf

Hver er ég í sögunni?

Ritun, tengja sjálfan sig við söguna – spegla sig í persónu
eða skrifa sig inn í söguna.

Avator persónur

Persónusköpun.

Persónur

Fjalla um, teikna, skrifa um persónur.

Draugahús

Félagsmiðstöð, nemendaráð, ákveðinn bekkur sem sér
um?

Teiknimyndasaga

Jafnvel hliðarsögu, framhaldssögu eða nýja sögu.

Ígrundun í lok kafla

Skoða ákvarðanatöku, atburðarás. Hvað hefðum við gert?

Hanna eigin sögu

Hanna og skrifa eigin sögu í Book Creator.

Teikna sögusvið

Á pappír eða teikniforriti.

Færnisögur

Æfa sig að setja sig í spor annara.

Draugasögur
Föndra uppvakninga
Hópdans

t.d. Thriller eða búa til dans

Endurgera atriði

Búningahönnun, leikmynd, handrit, mynda.

Hvað er í kassanum?

Þreifa blint á hlutum í kassa og giska á hverjir hlutirnir
eru. Hafa hluti tengda sögunni.

Hrekkjavökupartý
Föstudagsfjör á sal

Leikir, dans o.fl.

Hrekkjavökuskreytingar
Hrekkjavöku deilingarspil

https://utfyrirbokina.is/flokkur/staerdfraedi/deiling/

Uppvakninga dans
Uppvakningahönnun

Nemendur hanna sinn eigin uppvakning

Hrekkjavöku hlaðborð

Nemendur koma með hrekkjavöku veitingar

Hvað gerist næst?

Nemendur spá fyrir um framhaldið

Búa til tónlist

Nemendur búa til tónlist í appinu Incredabox

Föndra beinagrindur

t.d. úr eyrnapinnum

Minn eigin uppvakningur
Uppvakninga fréttir

Krakkarnir til fréttir sem bekkurinn horfir á saman

Ratleikur
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Uppvakninga fjársjóðsleit
Seesaw verkefni

t.d. verkefni um persónurnar

Lazertag
Hrekkjavökuskreytingar

Hver gangur með sitt þema

Orðaveggur

Samsett orð úr sögunni

Hryllingur í heimilisfræði
Hlaðvarp

þau eru ein af sögupersónunum og segja frá sinni
upplifun

Móta uppvakninga úr leir
Túlka myndrænt einn kafla
Föstudagsfjör í matsalnum

Vera með atriði á sal sem tengist Hrekkjavöku eða
söguþræðinum.
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