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Menningarhúsin í Kópavogi



Menning fyrir alla er yfirskrift metnaðarfullrar fræðslu
dagskrár fyrir nemendur í leik og grunnskólum. Grunn
þættir menntunar, eins og þeir birtast í aðalnámskrám, 
eru hafðir að leiðarljósi og áhersla lögð á hugtökin 
sköpun, tjáningu og miðlun, gagnrýnina hugsun, 
sjálfstæði og samvinnu. 

 
9. bekkur, september/október 2019 
→ Bókasafn Kópavogs 

Stefnumót við 
rithöfund

Spjall, upplestur og vangaveltur rit
höfundanna Guðrúnar Evu Mínervudóttur, 
Gunnars Helgasonar og Þorgríms Þráins
sonar. Rætt verður um sköpunarferlið og 
þá hugmyndavinnu sem á sér stað þegar 
bók verður til. Nemendur fá tækifæri til  
að taka þátt í skemmtilegum umræðum 
og er því um lifandi heimsókn að ræða. 

 Leikskólar, nóvember 2019
→ Salurinn

Tónlistarævintýri 
Fljóðar

Söngkonan Valgerður Guðnadóttir og 
félagar flytja frumsamið tónlistarævintýri 
sem fjallar um litlu stúlkuna Fljóð sem býr  
í torfbæ. Stúlkan ferðast til mismunandi 
landa á baki fugls og í hverju landi hljómar 
mismunandi tónlist. Nemendur fá tækifæri 
til að taka þátt í flutningnum og hjálpa  
litlu stúlkunni með framvindu ævintýrisins. 
Takmarkaður fjöldi sýninga.

6. bekkur, október/nóvember 2019 
→  Bókasafn Kópavogs og Gerðarsafn

Draumasmiðja  
– Fullt af litlu fólki 

Sýningin Fullt af litlu fólki á Gerðarsafni 
og þjóðsögur og draumar á Bókasafni 
Kópavogs eru viðfangsefni heimsóknar
innar. Spurningum á borð við ,,hvað er 
innan í mér?’’  og ,,hvaðan koma hugsanir 
mínar, tilfinningar og draumar’’ verður 
varpað fram og svörin nýtt í léttri æfingu  
í lok leiðsagnar í Gerðarsafni. Á Bókasafni 
Kópavogs verður spjallað um drauma og 
hvaða hlutverki þeir gegna í atburðarásum 
bókmennta, til dæmis í íslenskum þjóð
sögum og ævintýrum. Í kjölfarið taka 
nemendur þátt í stuttri myndasögusmiðju.

4. bekkur, janúar/febrúar 2020 
→  Náttúrufræðistofa  

og Bókasafn Kópavogs 

Ljóðadýr  
— Dýraljóð

Í heimsókninni eru náttúrufræði og ljóðlist 
tengd saman á skemmtilegan, fróðlegan 
og frumlegan hátt með það að markmiði 
að kveikja áhuga nemenda á umhverfi sínu 
og ljóðum. Á Bókasafni Kópavogs fer fram 
ljóðasmiðja þar sem nemendur kynnast 
ólíkum ljóðformum, stílbrögðum og ein
földum bragarháttum á borð við stuðla  
og rím. Skoðað verður hvernig dýr birtast  
í íslenskum ljóðum og nemendur fá að 
spreyta sig á að semja sín eigin dýra ljóð.  
Á Náttúrufræðistofu eru valin ljóð notuð 
sem kveikjur fyrir fræðslu, umræður og 
verkefni tengdum fjölbreytni dýranna í 
íslenskri náttúru. Meðal annars verður velt 
upp spurningum sem snúa að fæðuvali, 
búsetu og stöðu dýranna í vistkerfinu. 

Tekið er á móti bókunum og upplýsingar veittar hjá Ólöfu Breiðfjörð, verkefnastjóra 
barnamenningar, á netfangið menningarhusin@kopavogur.is eða í síma 441 7607.

Leikskólar, desember 2019  
→  Bókasafn Kópavogs og 

Náttúrufræðistofa Kópavogs

Komdu kisa mín:  
Af jólakettinum  
og öðrum 
kattartegundum

Á Bókasafninu er nemendum boðið í 
jólakattarratleik sem er bæði fræðandi  
og skemmtilegur. Jólakötturinn er mikið 
ólíkindatól og hver veit hvar hann hefur 
falið sig á Bókasafninu? Á Náttúrufræði
stofu verður heimur fjöl margra katta
tegunda kynntur á spennandi hátt  
og nemendur fá að taka virkan þátt  
í dagskránni og bregða á leik. 
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10. bekkur, janúar/febrúar 2020  
→  Gerðarsafn og  

Héraðsskjalasafn Kópavogs

Ljósmyndir: Listform 
og raunveruleiki

Ljósmyndasýning á Gerðarsafni verður 
skoðuð en í mörgum verkanna eru  
gerðar tilraunir með ljósmyndatæknina. 
Ljósmyndir á sýningunni eru til að mynda 
í formi skúlptúra, innsetninga, vídeóverka 
eða teikninga. Á Héraðsskjalasafni verður 
saga ljósmyndarinnar, upphaf og þróun 
miðilsins til umræðu en einnig fjallað  
um heimildargildi ljósmynda.

mailto:menningarhusin@kopavogur.is
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1 .– 3. bekkur, febrúar 2020 
→  Salurinn

Konan og 
selshamurinn

Barnaópera eftir Hróðmar Inga Sigur
björnsson og Ragnheiði Erlu Björns
dóttur. Verkið byggir á íslenskri þjóðsögu 
og fjallar um togstreitu móður sem  
þarf að velja á milli „sjö barna á landi  
og sjö í sjó”. Flytjendur eru Björk 
Níelsdóttir sópran, Pétur Oddberg 
Heimisson baritón, Skólakór Kársness, 
Matthildur Anna Gísladóttir píanóleikari 
og félagar úr Caput.

8. – 10. bekkur, mars 2020
→  Salurinn

Heilaskaði

Splunkuný ópera eftir Helga Rafn 
Ingvarsson og Rebeccu Hurst sem flutt 
er í samstarfi við List fyrir alla. Óperan 
fjallar um sópransöngkonuna Evu sem 
fær alvarlegt höfuðhögg, lækninn sem 
meðhöndlar hana og hvernig tónlist 
getur haft áhrif á fólk á taugafræði og 
tilfinningalegan máta. Með hlutverkin 
fara Þórgunnur Örnólfsdóttir sópran  
og Gunnar Guðbjörnsson tenór en auk 
þeirra leikur Helen Whitaker á flautu. 
Með raftónlist og hlutverk sögumanns 
fer Helgi Rafn, óperan er flutt á ensku.

20. – 25. apríl 2020
→ Menningarhúsin

Barnamenningar
hátíð 

Tónlist, myndlist, skapandi skrif og 
vísindi. Fjölbreytt dagskrá í öllum 
Menningar húsunum fyrir grunn og 
leikskólanema. Sýningar á samvinnu
verkefnum og uppskeruhátíð fyrir  
alla fjölskylduna.

1. bekkur, maí 2020  
→ Bókasafn Kópavogs 

Sumarlestur, 
sumarfjör!
 

Þegar sumarfríið nálgast er gott að 
kynnast möguleikum bókasafnsins. 
Núverandi og verðandi lestrarhestar 
hvattir til dáða!

m e n n i n g a r h u s i n . i s
Nánar á: menningarhusin.kopavogur.is/fraedsla/dagskrafyrirskolahopa


