Sumarfjör á Hvanneyri 2019*Birt með fyrirvara um breytingar
Vika Dagsetning Þema
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6.-7. júní

Ævintýravika

2

11-14. júní

Hæfileikasmiðjan
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18.-21. júní

Náttúru- og
umhverfisfræðsla:
Lifandi fræðsla,
umræður og leikir
úti í náttúrunni
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24.-28. júní

Skák og
teiknikennsla
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1.-5. júlí

Leiklistarvika
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8.-12. júlí

Leikjavika/skátavika
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15.-19. júlí

Útivist og
föndurgerð

22.-26. júlí
29.-2. águst

Upplýsingar um hvað verður gert.
Lögð verður áhersla á hópefli, leiki, útiveru og ævintýri.
Skapandi sumarnámskeið þar sem unnið er með hópeflis og samvinnuleiki, list í ýmsu
formi og prufaðar nýjar leiðir í leik og list. Áhersla á að koma auga á eigin hæfileika, efla
jákvæð samskipti, hugsa út fyrir kassann og hafa gaman!
Kennari: Hólmfríður Valdís Sævarsdóttir
Við ætlum að skoða náttúruna og lífríkið. Skoðum mismunandi lífverur og tegundir,
lærum að þekkja þær og skilja hvernig þær tengjast hvor annarri. Við munum fræðast
um samspil manns og náttúru, hvernig við erum tengd henni og hvernig við getum haft
jákvæð og uppbyggileg áhrif í jörðina og lífríkið okkar.
Kennari Marta Carrasco
Rannsóknir hafa sýnt að skákiðkun bætir námsárangur barna, þjálfar rökhugsun og eykur
minni þeirra. Lærum grunnatriði í skák.
Michelle Bird kemur inn einn dag og verður með teiknikennslu fyrir krakkana.
Vinnum verkefni í tengslum við Hvanneyrarhátíð
Kennarar: Birkir Karl skák kennari og Michelle Bird.
Allir saman í Borgarnesi.
Einblínt verður á samvinnu og lausnir á skapandi verkefnum. Lokaútkoman er frumsamið
örleikrit sem sýnt verður aðstandendum.
Kennarar: Sigríður Ásta og Júlíana Kristín
Allir saman í Borgarnesi.
Samvinnu og hópeflisleikir.
Kynning á skátastarfi.
Kennarar: Skátafélag Borgarness
Allir saman í Borgarnesi.
Þessa daga munum við fara í dagsferð upp í Einkunnir, ratleik, tye die þar sem krakkarni
koma með boli að heiman til að mála. Munum við einnig föndra eitthvað flott út því sem
við finnum í Einkunnum.
Lokað
Lokað
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6.-9. ágúst

Ævintýravika

Lögð verður áhersla á hópefli, leiki, útiveru og ævintýri.
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12.-16. ágúst

Kynningar á
íþróttum og
tómstundum

Kynning á íþróttum og námskeiðum sem eru í boði í íþrótta og tómstundaskólanum fyrir
1.-4. bekk.
Kennarar: Íþróttafélög í Borgarbyggð.
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19.-21.ágúst

Hópeflis og
Lokahátíð Sumarfjörs.
leikjavika
*Það eru þrír mánudagar yfir sumarið sem eru frídagar, 10.júní,17.júní og 5.ágúst.

Gestakennarar:
Vika 2: Hólmfríður Valdís hefur starfað sem forstöðumaður frístundaheimilis í Reykjanesbæ og er hún stofnandi
Hæfileikasmiðjunnar sem er skapandi sumarnámskeið fyrir káta krakka.
Vika 3: Marta Carrasco, stúdent af náttúruvísindabraut í Kvennaskólanum og aðstoðarkennari í 3.-4. bekk í
Waldorfskólanum.
Vika 4: Birkir Karl er kennari á skáknámskeiðinu, fyrrum landsliðsþjálfari Ástralíu, margfaldur íslandsmeistari í
skák. Birkir er með skákkennararéttindi frá Alþjóðlega skáksambandinu FIDE.
Michelle Bird er myndlistakona sem hefur mikla reynslu í því að vinna með börnum og ungmennum.
Vika 5. Sigríður Ásta og Júlíana Kristín eru starfandi leikkonur og koma þær á vegum leikhópsins Flækju

