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Verkefnabanki Heimspekitorgsins er samstarfsverkefni Félags heimspekikennara, The Philosophy Man og kennara hjá Hagnýtri 

heimspeki.   

 

EPLI – MÖRGÆS - EUROVISION 
 

Aldur nemenda: allur aldur 
Viðfangsefni: upphitunaræfing, tengsl hugtaka 
Færnimarkmið:  
Þrep 1: hlusta á aðra, benda á tengsl milli tveggja eða fleiri hugmynda 
Viðhorfamarkmið:  
Þrep 1: einbeita sér að viðfangsefninu, þora að segja skoðun sína, sýna vilja til að útskýra mál sitt 
Efni og áhöld: dæmasöfn (eitt eða fleiri) sem kennari hefur skrifað hjá sér fyrir tímann 
Tími/umfang: 5-15 mínútur 
 
Höfundur verkefnis: Jason Buckley (The Philosophy Man), Brynhildur Sigurðardóttir þýddi og setti saman 
kennsluseðilinn 

KENNSLULEIÐBEININGAR 
Það er gott að byrja kennslustundir á einhvers konar upphitun til að skerpa á hlustun nemenda og hjálpa 
ímyndunarafli þeirra af stað. Þessi kennsluseðill lýsir einföldu verkefni sem þarfnast lítils undirbúnings en getur 
hrist skemmtilega upp í nemendum á öllum aldri. 

LÝSING Á VINNU: 

UNDIRBÚNINGUR 
Þú þarft að undirbúa leikinn með því að búa til nokkur orðasöfn, hvert safn á að innihalda þrjú orð sem eru 
alveg óskyld hvert öðru. Nokkur dæmasöfn eru prentuð aftast í þessum kennsluseðli, tilbúin til notkunar: 

 epli – mörgæs – Eurovision 

 gata – hatur – skyrta 

 bjalla – skór – Ástralía 

 fáni – gras – Tinni 
 

FRAMKVÆMD 
Til að hita upp nemendur skaltu lesa upp eitt orðasafn og biðja þá um að finna tengsl milli orðanna þriggja. Þú 
getur látið nemendur vinna þetta í hópum og beðið alla hópana að lesa upp lausnina sína. Það getur verið 
hressandi byrjun á kennslustundinni að heyra ólíkar lausnir hópanna og bera þær saman. Þú getur haft 
eftirfarandi umræðuspurningar í bakhöndinni: 

 Finna ólíkir hópar sömu tengslin?  

 Ef tengslin eru ólík, hver er þá munurinn?  

 Eru tengslin raunhæf? sönn? sannfærandi? 

 Er hægt að lýsa tengslunum með einu hugtaki? (Conceptualize) 
 
Eftir stuttar umræður um eitt eða tvö dæmasöfn ættu nemendur að vera tilbúnir í umfangsmeiri heimspekileg 
ævintýri. 
 

FLEIRI VERKEFNI Á HEIMSPEKITORGI: 
 Ýmis verkefni til upphitunar í heimspekitíma 

 

http://heimspekitorg.is/
http://www.thephilosophyman.com/
http://hagnytheimspeki.is/
http://hagnytheimspeki.is/
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://www.thephilosophyman.com/
http://heimspekitorg.is/verkefnabanki/grunnskoli/threp1/heimspekileikir/
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