Skóla-akur
Vefrit um skólamál 5. tbl. 7. árg. 14. mars
Tilkynning til foreldra í leikskólum á Akureyri.
Þeim foreldrum, sem hafa í hyggju að skipta um leikskóla fyrir börn sín fyrir komandi skólaár, er bent á að mikilvægt er að umsóknir um flutning
berist skóladeild fyrir lok mars 2013. Umsóknareyðublað er að finna á heimasíðu skóladeildar:
http://skoladeildg.akureyri.is/umsokn_um_flutning_leikskola/umsokn.htm

Úrslit í stóru upplestrarkeppninni.
Það eru Raddir, samtök um vandaðan upplestur og framsögn, sem
standa að Stóru upplestrarkeppninni ásamt skóladeild. Í ár voru 16
fulltrúar valdir frá níu grunnskólum til að taka þátt í lokahátíðinni en
vegna veðurs þá voru keppendur 15 frá átta grunnskólum. Skáld
keppninnar að þessu sinni voru Friðrik Erlingsson og Þóra Jónsdóttir
frá Laxamýri.
Þátttakendur allir stóðu sig með miklum sóma og voru yfirvegaðir og
einbeittir í öllum þremur umferðunum í upplestrinum og hefur ekki
verið auðvelt fyrir dómnefndina að velja úr þessum frábæra hópi.
Sigurvegari þetta árið er Helga María Guðmundsdóttir, nemandi í
Brekkuskóla, þá varð Kristján Már Guðmundsson, nemandi í Giljaskóla
í öðru sæti og Helga Kristín Valdemarsdóttir, nemandi í Lundarskóla í
þriðja sæti.
Tónlistaratriði frá nemendum í Tónlistarskólanum á Akureyri voru í upphafi hátíðar og á meðan dómnefnd var að störfum og setja tónlistaratriðin
ávallt mikinn svip á hátíðina en nemendur skólans léku verk á píanó, fiðlu, saxófón og selló.
Styrktaraðilar keppninnar eru Mjólkursamsalan, Kexsmiðjan og Blómabúð Akureyrar og jafnframt fengu keppendur í þremur efstu sætunum
peningagjafabréf sem ýmsir aðilar gáfu en stærsti aðilinn er Barnavinafélagið Sumargjöf.

Hópastarf á Tröllaborgum.
Þessar skemmtilegu myndir eru teknar af vef Tröllaborga og sýna Rauðahópinn á Móum að vinna verkefni um augun. Fyrst voru augun skoðuð vel
og síðan var teiknuð mynd af þeim.

Skóla-akur er veftímarit sem gefið er út af skóladeild Akureyrarbæjar, Glerárgötu 26, Akureyri
Ritstjóri: Linda María Ásgeirsdóttir starfsmaður á skrifstofu Akureyrarbæjar í Hrísey, lindamaria@akureyri.is. Upplýsingar um efni og ábendingar
um hvað betur má fara eru vel þegnar og sendist á netfang ritstjóra. Sími 466-1762. Afgreiðslutími mán.-miðvikudaga frá 8-13.
Markmið blaðsins er að miðla upplýsingum til starfsfólks í skólum á Akureyri, til foreldra og annarra í skólasamfélaginu. Dreifing: Blaðinu er
dreift með tölvupósti (pdf-snið) til starfsfólks í leik- og grunnskólum og í tónlistarskóla bæjarins auk fulltrúa foreldra o.fl.
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Iðavöllur tekur áskorun Oddeyrarskóla og segir frá starfi Glaðheims, sem er ein af fjórum deildum leikskólans. Á henni eru næst yngstu börnin,
en þau urðu öll þriggja ára á síðasta ári. Á Iðavelli snýst starfið um nám og leik. Áhersla er lögð á uppgötvunarnám og eru hugmyndir barnanna
gjarnan nýttar til rannsókna og lærdóms. Slíkt fellur ágætlega að nýrri aðalnámskrá leikskóla sem leggur m.a. línur í lýðræði og sköpun. Einnig
leggur hún áherslu á læsi í víðum skilningi og sjálfbærni. Á Iðavelli blandast námsþættir gjarnan saman, enda er oft hægt að læra eitt með því að
skoða annað í leiðinni. Hér koma myndir frá starfinu með þriggja ára börnunum ásamt stuttri frásögn frá hverju verkefni.
Iðavöllur skorar á Tónlistarskólann að gefa okkur innsýn í sitt starf.
Að læra litina getum við gert á fjölbreyttan hátt í skemmtilegum leik.

Leikur með liti og form í myndvarpa (ljós og skuggi)

Litir í myndsköpun

Litir í spilum (og stærðfræði)

Læsi og lestur er undirstaða margs. Við lærum stafina við ýmis tækifæri..

Að kubba stafinn sinn eða raða spýtukubbum og búa til nafnið sitt.

Það er gott að merkja myndina sína – nafnamiðar eru góð fyrirmynd.

Sjálfbærni, endurvinnsla og sköpun eru þættir sem gaman er að tvinna saman.

Endurvinnanlegur efniviður örvar hugmyndaflug og samvinnu (og einnig eðlisfræði með) ásamt því að vera stærðfræðigrunnur og sköpun.
Stærðfræði er skemmtileg. Grunnurinn að henni eru form og stærðir og við leikum gjarnan leiki sem byggja á slíku.

Marglitir formkubbar af ýmsum stærðum veita fjölbreytt námstækifæri en það gera líka endurvinnsluefni af ýmsu tagi og ólíkum formum.

Næsti Skóla-akur kemur út fimmtudaginn 4. apríl 2013

