
Könnunarverkefnið 

REGNBOGAR 

 

 

Unnið af börnum á Stóra Fjallabæ, fædd 2013. 

 

Hópstjórar:  

Sandra Ósk Valdemarsdóttir 

Heiðbjört Arnardóttir  

Birta Ósk Laursen 



 

16. ágúst árið 2018 lögðum við af stað í nýtt 

könnunarverkefni. 

 

Kosning: 

 

Ægir Örn: Eldfjall 

Mikael Hjörtur: Riddari, 

regnbogi 

Sævar Þór: Tígrisdýr, 

hundur 

Arnór Freyr: Emil í 

Kattholti, hestar 

Frank Jakub: Fótbolti 

Arinbjörn Otri: 

Kappakstursbíll 

Kai Elías: Hundur 

Sólveig Þula: Kastali 

Sunnefa Ósk: Regnbogi 

Bartek: Bíll 

 

Eldfjall: 2 

Riddari: 0 

Regnbogi: 2 

Tígrisdýr: 1 

Hundur: 2 

Fótbolti: 1 

Kappakstursbíll: 1 

 

 

 

Kastali: 1 

Emil í 

Kattholti: 0 

Bílar: 1 

 

Eldfjall: 3 

Regnbogar: 4 

 

Regnbogar urðu fyrir valinu!  



16. ágúst settumst við niður og ræddum um það sem við 

vissum um regnboga. 

 

 

 

 

 

 



Hvernig myndast regnbogi?  16.8.‘18 

 

 

Við horfðum á myndbönd  

á youtube sem sýna hvernig  

regnbogi myndast.  

 

 

Mikael: Þegar sólin fer inní skýin kemur regnbogi. 

Arnór: Þegar sólin fer inní skýin.  

Frank: Regnboginn kemur þegar sólin fer í rigninguna.  

Sólveig: Þegar það er rigning og sól.  

Arinbjörn: Þegar sólin er hliðina á rigningunni og sólin fer í rigninguna kemur 

regnbogi.  

Ægir: Þegar regnboginn fer í rigningu.  

Kai Elías: Þegar sólin fer inní skýin.  

 

 

 

 

 

 



22.8.‘18 

 

Hvaða staf á regnbogi?                                  Regn – bog – i  

 3 atkvæði 

 Klappa orðið 

                    R - Rós 

                       Rúm 

                       Rigning 

                       Rennibraut 

                       Rúsína 

                       Róla 
  

 

Regnbogi er líka kallaður  

Friðarbogi 

Arinbjörn: Afþví að regnbogi  

er alltaf í friði 

 

 

 

Regnbogi er marglitur með rauðan að innanverðu og 

fjólubláan að  utanverðu.  

 



Við bjuggum til sögu um regnboga 22.8.‘18 

 

Frank: Það var rigning og sólin kom inní rigninguna og þá kom regnbogi 

Arinbjörn: Það var strákur að týna epli í rigningunni og sólinni 

Mikael: Strákurinn var í pollafötum 

Kristian: Og að leika 

Sólveig: Hann var með húfu og 

vettlinga líka 

Ægir: Rigningin tók eplin í burtu 

 

 

 

 

 

  



24. ágúst teiknuðum við myndir af regnbogum 

 

 

 

 

 

 

29. ágúst gerðum við 

stærðfræðiverkefni.  

 

 



29. ágúst lásum við bókina 

 Regnboginn 

 í samverustund.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. september föndruðum við regnboga og æfðum 

fínhreyfingarnar. Þræddum perlur á pípuhreinsa. 

 

 

 



4. september fórum við í gönguferð á bókasafnið.  

 

Á bókasafninu lásum við bókina Fjör á regnbogabæ.  

Á leiðinni á bókasafnið sáum við regnboga.  

 

 

 

 

 



Hvað höfum við lært um regnboga?  12.9.‘18 

Þeir sem vildu segja eitthvað um það voru:  

 

Arinbjörn: Ég er búinn að læra að teikna regnboga. Hann 

kemur þegar það er sól og rigning. Ég er búinn að læra að 

telja rigningardropa. 

Sævar: Þeir hafa marga liti og eru fallegir. 

Frank: Þegar það er sól sem kemur inní rigninguna þá kemur 

regnbogi. 

Mikael: Það er rauður efst og fjólublár neðst. 

Kristian: Margir litir. 

Sunnefa: Fallegur. 

Ægir: Það býr mús uppá honum. 

Arnór: Það getur verið ský fyrir neðan regnbogann.  

 

 

Á meðan á verkefninu stóð skoðuðum við margar 

bækur og horfðum á nokkur myndbönd á 

youtube.  

 



 

 

 


