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Til kenn ara og for eldra!
Bæði for eldr ar og kenn ar ar vita hversu stórt bil get ur ver ið milli áhuga sviðs og þroska 
6–9 ára nem anda og text ans sem hann er fær um að lesa. Smá bóka flokk ur 
Menntamála stofn un ar er til raun til að brúa þetta bil. Reynt er að höfða til ólíkra áhuga
sviða barn anna með texta sem er inni halds rík ur þrátt fyr ir ein falda fram setn ingu. Bæk
urn ar eru ríku lega mynd skreytt ar og lögð áhersla á að þær höfði bæði til til finn inga og 
rökhugs un ar og ekki síst til kímni gáfu les enda. 

Smá bóka flokkn um fylgja ekki vinnu bæk ur en á vef síðu Menntamála stofn un ar eru 
kennslu hug mynd ir eft ir Ragn heiði Gests dótt ur sem gilda fyr ir bæk urn ar (sjá www.
mms.is/smabok/smabok.htm). Þar eru sett fram dæmi um verk efni sem henta fyr ir ein
stak lings vinnu og hóp vinnu, mál fræði, rit un, mynd vinnslu og munn lega tjáningu og 
hægt er að laga að öll um bók un um.

Um ræð ur heima og í skól an um

Skóla leið in. Hvern ig kom ast börn in í skól ann. Er nokk ur sem kem ur með bát? Hve 
mörg börn hafa far ið á sjó? Þekkja börn in ein hvern sjó mann?

Leik ir. Hvern ig leika börn in sér eft ir að skóla lýk ur? Ein eða með öðr um? Inni eða úti? 
Ræða mis mun andi leiki.

Álf ar. Hafa börn in heyrt sög ur um álfa? Hafa þau séð álfa eða huldu fólk? En ein hver 
sem þau þekkja?

Mynd skoð un

Hvern ig eru mynd irn ar í bók inni gerð ar? Finna t.d. sorg lega mynd, fyndna, glað lega, 
dul ar fulla, hættu lega og ótrú lega mynd.

Búa til bók – Mynd vinnsla 

Búa til bekkj ar bók með„klippi mynd um”, klippa eða rífa mynd irn ar. Blanda sam an 
ólíkri tækni eft ir því sem hug mynda flug ið inn blæs börn un um, nota má klessu liti, 
þekju liti, þrykk, dag blöð, ljós mynd ir, tölvu tækni, sauma mynd ir o.fl. Búa má til 
myndir af því sem er sér kenni legt við eyj una Vig ur, t.d. gömlu myll una. Einnig má búa 
til þema bæk ur, s.s. ferða bók, leikja bók, þjóð sögu bók. Hvert barn teikn ar einn at burð 
og skrif ar stutt an texta. Teikna má upp á halds leik fang ið, gælu dýr, hús dýr, fiska í 
sjónum, báta og skip, eyj ar og fjöll.

Leik ræn tján ing

Leika sagn ir sem sýna hvað Sirrý er að gera: Sippa, húla, leika sér við hund, veiða, 
klifra og reka kýr. Sýna og kenna hvert öðru leiki sem börn in kunna.

Fjöl menn ing

Þekk ir ein hver skóla starf og leiki barna í öðr um lönd um? Hvaða mun ur ætli sé á að 
búa á eyju og í landi? Þekk ið þið ein hvern sem býr í bát?  

1 2 3 4 5 

Þessi bók er í 2. flokki sam kvæmt  
þyngd ar flokk un Menntamála stofn un ar  

(sjá http://www.mms.is/serkennsla/flokklestr ar boka.pdf).

Sirrý í Vig ur 
ISBN 9789979025481

© 2004 texti og mynd ir: Bryn dís Gunn ars dótt ir
Ljós myndir: Kristján Ingi Einarsson, bls. 17, 
Mats Wibe Lund, bls. 24 

Rit stjóri: Sylvía Guð munds dótt ir

1. út gáfa 2004

Menntamála stofn un

Kópavogi

Út lit og um brot: Náms gagna stofn un

Filmu vinnsla og prent un: Viðey ehf.

http://www.mms.is/serkennsla/flokklestrarboka.pdf


1

Bless mamma, 
bless pabbi,  
bless amma, 
bless Kát ur, segi ég.

Bless Sirrý, segja þau.

Hvað heit ir stelp an?



2

Ég fer í skóla með bát.
 
Báturinn kem ur með póst  
til mömmu og pabba,  
til ömmu og til mín.

Hvert er Sirrý að fara?



3

Það er ekki gam an 
að segja bless 
við mömmu og pabba.

En það er gam an 
að hitta krakk ana 
í skól an um.

Hverja hitt ir Sirrý?



Ég á heima á eyju. 
Hún heit ir Vig ur. 
Það er gam an  
að eiga heima þar.

En þar eru fáir krakk ar  
að leika við. 
Ég leik mér oft við Kát.

Hvar á Sirrý heima?4



Í Vig ur er göm ul mylla.

Myll an er á hól. 
Á henni eru spað ar 
sem geta snú ist.

Hvaða hús er þetta? 5



Í gamla daga  
var mal að mjöl  
í myll unni.
 
Úr mjöl inu var  
búið til brauð.

Hvað var búið til í myll unni?6



Hús ið okk ar er gam alt. 
Það er gult 
með rauðu þaki.

Hús ið er við sjóinn.

Hvern ig er hús ið á lit? 7



Bróð ir minn 
er oft að veiða. 
Þá má ég vera 
með hon um.
 
Við veið um oft ufsa.

Hvaða fisk veiða þau?8



Við eig um kýr. 
Þær eru í fjósi. 

Við eig um líka kind ur. 
Þær eru í fjár húsi.

Hvar eru kýrn ar? 9



Á sumr in rek ég kýrn ar í haga. 
Þar bíta þær gras  
all an dag inn.

Svo mjólka pabbi  
og mamma þær.

Hver rek ur kýrn ar?10



Eyj an mín er lít il. 
Á henni er hæð  
sem heit ir Borg ir.

Það er gam an að ganga 
upp á Borg ir.

Hvað heit ir hæð in? 11



Á hæð inni er  
stór steinn 
sem heit ir Álfa steinn.
 
Í Álfasteini eiga 
álf ar heima. 

Hvað heit ir steinn inn?12



Ég hef ekki séð álfa 
en ég held að þeir séu til.

Það eru til 
marg ar sög ur 
um álfa.

Hverj ir búa í stein um? 13



Ég hef gáð í hol ur 
í stein um 
en ekki séð álfa.

Það er gam an  
að gá að álf um.

Held ur þú að álf ar séu til?14



Í eyj unni eru lund ar. 
Þeir eiga heima í hol um.
 
Ég hef oft séð lunda. 
Þeir eru með stórt nef.

Hvar eiga lund ar heima? 15



Í eyj unni er mik ið  
af æð ar fugli. 
Hann gef ur okk ur dún.

Amma not ar dún inn 
í sæng ur.

Hvað ger ir amma við dún inn?16



Amma kann að búa til  
mynd ir og næl ur úr hári. 

Kon ur sem hafa sítt hár 
gefa ömmu hár í mynd ir.

Hvað ger ir amma við hár ið? 17



Við eig um gaml an bát. 
Hann heit ir Breið ur.
 
Breiður er næst um  
200 ára.

Hvað heit ir bát ur inn?18



Á sumr in koma gest ir 
í eyj una mína. 
Þeir koma með bát.

Oft koma gest ir 
frá öðr um lönd um.

Hvern ig koma gest irn ir? 19



Gest irn ir skoða eyj una, 
gömlu hús in, 
myll una og lundana.
 
Svo fá þeir kaffi og kök ur.

Hvað skoða gest irn ir?20



Á mánu dög um 
fer ég með bátn um  
í skól ann. 
 
Ég kem heim aft ur 
á föstu dög um.

Hvað er Sirrý marga daga í skól an um? 21



Þetta er skól inn minn 
í Súða vík.
 
Hér á ég góða vini 
sem gam an er  
að leika við.

Hvar á land inu er skól inn?22



Ég er hjá fólki í Súða vík  
sem gef ur mér að borða 
og lof ar mér að sofa.

Þar er gott að vera.

Af hverj um eru mynd irn ar? 23



Svona er að eiga 
heima á eyju. 

Ég held að ég sé  
eina stelp an á Ís landi  
sem fer með bát í skól ann.

Hvern ig ferð þú í skól ann?24
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