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1. Hugmyndafræðilegur grunnur – stefna, markmið og mat
1995 á 50 ára afmæli Sameinuðu þjóðanna. Verkefnið fólst í að beina athygli að 12
alþjóðlegum gildum undir yfirskriftinni „Deilum gildum okkar til að skapa betri heim“.
Þemað sem tekið er úr formála stofnskrár Sameinuðu þjóðanna var: ,,Að endurvekja trú á
grundvallarmannréttinum, á göfgi og gildi mannsins...”1
Starf leikskólans er byggt lífsgildunum og byrjað á friði. Allar deildir vinna með sama gildi á
sama tíma og fylgjast að. Lögð er áhersla á sjálfsaga; að börnin læri að fara eftir
fyrirmælum, hlusta sem hópur, hlusta og einbeita sér, klára verkefni og að vanda
vinnubrögð sín. Lagt er upp úr gleði og samvinnu. Lífsmennt - Values-based Education
Lífsmennt varð til í framhaldi af alþjóðlegu verkefni árið
Lífsmenntargildin; að læra að þekkja þau og tileinka sér. Stuðs verður við námsefni úr
bókinni „Lífsmennt, viðfangsefni í lífsgildum fyrir börn 3 – 7 ára“ sem kom út árið 2005 í
þýðingu Erlu Bjarkar S. Steinarsdóttir. Lífsmennt styðst við kenningar Howard Gardner.
Lífsmennt býður upp á fjölbreytileg viðfangsefni og hagnýta aðferðafræði fyrir kennara og
aðstoðarfólk sem vilja hjálpa börnum og ungu fólki að uppgötva og þroska með sér tólf
persónuleg og félagsleg lykilgildi:

Virðingu
Kærleika
Ábyrgð
Hamingju
Samvinnu
Heiðarleika

Auðmýkt
Umburðarlyndi
Einfaldleika
Einingu
Frið
Hugrekki

Virkni barnanna og áhugahvöt er sá grunnur sem námið í
leikskólanum byggir á.
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(Lífsmennt viðfangsefni í lífsgildum bls. IX )

2. Markmið með námskránni eru:
Að skapa þær aðstæður að leikskólabörnin fái tækifæri til að glíma við krefjandi,
áhugaverð og fjölbreytt verkefni miðað við aldur þeirra og þroska, hverju fyrir sig og
/eða í hópi.
Börn þurfa að fá að reyna sig við líf og starf.
Að þau fái að takast á við skólastarf sem byggt er á faglegri þekkingu á því hvernig
börn á leikskólaaldri læra og tileinka sér.
Að þau fái tækifæri til að læra eins mikið og hægt er á hverjum tíma og eftir leiðum
sem hæfa aldri þeirra og þroska.
Að börnin takist á við nám sem byggt sé á áhugahvöt og virkni þeirra. Vegna þess að
þannig er best tryggt að börnin læri mest.
Að gera leikskólastarf og nám sýnilegra og upplýsa um leið foreldra um hvað er verið
að gera með börnunum hverju sinni.
Að vera kennurum leikskólans leiðarvísir í starfi sínu.
Mat á verkefnunum og framgangi barnanna byggist á eftirfarandi:
1. Verkefni er gott ef börnin taka sjálfviljug þátt í því.
Kennarar spyrja sig því þessarar spurningar: Tóku börnin sjálfviljug þátt í verkefninu eða
hefðu þau gert eitthvað annað hefði verið val um það?
2. Kennsla er árangursrík ef börnin koma fram með áhugaverðar hugmyndirm og
vangaveltur.
Kennarar spyrja sig eftirfarandi spurninga: Voru börnin virk og áhugasöm? Komu þau fram
með hugmyndir og vangaveltur? Með því að byggja á áhugahvöt og virkni er tryggt, svo sem
kostur er, að hvert barn fái nám við hæfi og læri á sinn sérstaka hátt eins mikið og því er
unnt.

2.1.

Leikskólanám er:

Nám í leik
Leikurinn í allri sinni fjölbreytni er kjarninn í uppeldisstarfi allra leikskóla. Leikskólakennarar
þekkja leik barna. Þeir virða leikinn, hlúa að honum, gefa honum rými og skipuleggja
leikumhverfi.
Nám í daglegu lífi í leikskóla
Leikskólanám er samþætt nám þar sem barnið er sífellt að læra við mismunandi aðstæður.
Leikskólakennarar nota öll tækifæri sem gefast til að stuðla að námi barnanna, t.d. í
matartímum, fataherbergi og á snyrtingu.
Nám í samskiptum
Hæfni til samskipta er grundvöllur þess að lifa, starfa og leika sér með öðrum í sátt og
samlyndi.
Kennarar stuðla að því að öll börn njóti sín í samskiptum og læri að taka tillit til annarra.
Nám í skapandi starfi og skapandi hugsun
Að skynja, skilja og skapa er hæfni sem börn verða að þróa með sér.

Skipulag og búnaður í leikskólanum á að stuðla að því að vekja forvitni barnanna, frumkvæði,
virkni, áhuga, gleði og efla sjálfstæði þeirra.
Kennarar hvetja börnin til að spyrja spurninga og velta fyrir sér lífinu og tilverunni. Þeir skapa
einnig aðstæður til tjáningar og sköpunar í leik, máli, myndlist, tónlist, leiklist, hreyfingu og
dansi.
Einstaklingsnám
Hverju barni er mætt þar sem það er statt í námi og þroska.
Kennarinn bregst við hverju einstöku barni, hvetur það og styður í þekkingarleit sinni.

3. Ný viðfangsefni:
3.1.

Umhverfisverkefnið Araklettur
Grænfánaleikskóli

Börnin gera umhverfismat í leikskólanum og fylla út gátlista sem er hugsaður fyrir
leikskóla og yngsta stig grunnskóla
Listinn er hugsaður til að auðvelda nemendum að framkvæma umhverfismat fyrir þemað
hnattrænt jafnrétti í upphafi nýs Grænfánatímabils.
Miðað er við að krakkar á aldrinum 4-9 ára framkvæmi matið með aðstoð kennara, sem les
fyrir þá spurninguna og leiðbeinir þeim í gegnum matið. Við hverja spurningu merkja börn
við bros- eða fýlukall eftir því sem við á.
Listinn er ekki tæmandi og mega skólar að sjálfsögðu koma með aðrar hugmyndir en stendur
á listanum.
Þegar búið er að fara yfir listann ætti skólinn að sjá betu r hvar hann stendur innan hvers þema.
Það ætti að auðvelda honum að ákveða innan hvaða þema hann vill taka sig á og setja sér
markmið. Einnig er unnið með hnattrænt jafnrétti og börnin finna út Frá hvaða löndum eru
krakkarnir í skólanum okkar og hvar í heiminum þessi lönd eru.

3.2. Gjörhygli (mindfullness)
Gjörhygli er eiginleiki sem við búum öll yfir í mismiklum mæli, en hún er einnig eiginleiki
sem við getum þjálfað. Að hafa hjartað heima.
Gjörhygli fjallar um athygli, að beita henni á ákveðinn máta. Við lifum hér og nú - án þess að
fella dóma, án fyrirfram gefinna skoðana eða fordóma, heldur með því að sættast við það
sem við finnum, skynjum, hugsum, heyrum eða sjáum. Til dæmis að setjast á stein úti í
náttúrunni og hlusta, horfa og finna það sem í umhverfinu býr akkúrat nú. að gefa sér tíma til
að slaka á í dagsins önn, skynja og njóta. Farið verður í litlar æfingastundir þar sem öndun,
kyrrð og einbeiting er viðhöfð. Stuðst verður Handbók; Gjörhygli í kennslustofunni. Vellíðan
barna er flestum mikilvæg og ljóst er að góð líðan er undirstaðan til náms og eðlilegs
þroska þeirra.
Það eykur lífsgæði að kunna að upplifa lífið eins og það er og njóta hvers andartaks því
þau eru öll mikilvæg. Ávinningur sem talinn er vera að að iðka gjörhygli er að hún
Styður námsáhuga nemenda.
Eykur árangur í námi.
Eykur einbeitingu og athygli nemenda.
Minnkar líkur á prófkvíða.
Eykur líkur á sjálfsskoðun og að nemendur nái að róa sig niður.
Styður alla samvinnu í kennslustofunni vegna aukinnar sjálfsstjórnar nemenda.
Gefur nemendum verkfæri til að minnka streitu ef þess þarf.
Bætir félagslega hæfni og tilfinningagreind.
Styður félagslegan þroska og heilbrigð samskipti og sambönd við aðra.2

Þegar barninu líður vel á það auðveldara með að læra og tileinka sér.

3.3.

Vináttuverkefni

Námskeiðsdagur 5. október 2016 var helgaður Vináttuverkefni Barnaheillasem tengist beint
inn í Lífsmenntina. Vinátta, „Fri for mobberi“, er þróað og mótað af „Red barnet – safe the
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Hvert andartak skiptir máli; Gjörhygli í skólastofunni, eftir Brynhildi Fjólu Hallgrímsdóttur Handbók fyrir kennara, sótt 2.

September 2016 af http://skemman.is/stream/get/1946/6546/13927/1/Handb%C3%B3k.pdf
Lokaverkefni lagt fram til fullnaðar B.Ed.-gráðu í grunnskólakennarafræði við Háskóla Íslands, Menntavísindasvið Apríl
2010).

children“ og Mary Fonden í Danmörku og kom þar fyrst út árið 2007. Verkefnið byggir á
nýjustu rannsóknum á einelti og hvernig hægt er að fyrirbyggja einelti með því að móta
góðan skólabrag, eiga góð samskipti og hafa jákvæð viðhorf til allra í hópnum. Verkefnið
verður síðan kynnt á foreldrafundum í haust 2016. Verkefnið verður unnið með 3, 4 og 5 ára
börnum.
Eitt af grunngildum verkefnisins er hugrekki þ.e. að þora að láta til sín taka og geta sett sér
mörk, vera hugrakkur og góður félagi sem bregst við óréttlæti. Þetta gildi höfðar vel til
okkar og mun leikskólinn gera það að sínu.

3.4.

Araklettur Heilsueflandi leikskóli

Í Aðalnámskrá leikskóla frá 2011 eru heilbrigði og
velferð skilgreind sem einn af sex grunnþáttum menntunar sem
leikskóli á að hafa að leiðarljósi og innleiða í öllu sínu starfi.
Leikskólinn Araklettur er þáttakandi í verkefninu. Mikill
samhljómur er með Heilsueflandi leikskóla og grunnþættinum um
heilbrigði og velferð. Heilsueflandi leikskóli mun því nýtast
leikskólanum sem verkfæri til að innleiða grunnþáttinn heilbrigði og velferð. Þeir 8 lykilþættir
sem hafðir eru í huga:
Hreyfing
Mataræði
Geðrækt
Tannheilsa

Öryggi
Fjölskylda
Nærsamfélag
Starfsfólk

4. Samvera
Samverustundir eru mikilvægur þáttur í starfi leikskólans.
Þar er komið saman á rólegum nótum og notiðð samveru , sungið,
sagðar sögur, lesið fyrir börnin, rætt um allt milli himins og jarðar.
Þarn læra börnin að sitja kyrr, hlusta og taka eftir, þau læra texta og
lög og að fara eftir reglum. Mikil málörvun fer fram í samveru´

Skýrt skipulag er mikilvægt. Hér er dæmi um skipulag í samveruhringnum:
1. Upphaf: Heilsa, Upphafslag
2. Nafnakall
3. Söngur/leikur
4. Saga
5. Lokalag/Kveðja

Hér koma tillögur að söngvum og leikjum:
Góðan daginn . . . . .
Klappa klappa nú . . . .
Ég negli og saga .. . . .
Kalli litli könguló . . . Og auðvitað margt fleira.
Hafa má söngvana þematengda og/eða árstíðabundna, einnig söngva sem hægt er að
tengja við hvert barn. Flókin lög og textar eru sjálfsagðir eftir því sem geta og áhugi gefur
tilefni til.

5. Nefndir
Umhverfisnefnd
Í umhverfisnefnd Arakletts næsta skólaár verða deildarstjórar ásamt einu
foreldri. Nefndin komi saman sex sinnum á skólaárinu.
Elstu nemendur eru sjálfkrafa í umhverfisnefnd
Klettur
Vala

Krókur
Sigga Dísa

Kot
Iwona

Foreldri

Lífsmenntarnefnd
Í Lífsmenntarnefnd næsta skólaár verða deildarstjórar í ásamt foreldri Nefndin komi
samar sex sinnum á skólaárinu.
Elstu nemendur eru sjálfkrafa í Lífsmenntarnefnd
Klettur
Vala

Krókur
Sigga Dísa

Kot
Iwona

Foreldri

Stefnt verður að því að reyna að sameina þessar nefndir í eina allsherjar lífsmenntar og
umhverfisnefnd sem sjá mun um að efla og halda utan um þá málaflokka sem henni
tilheyra hverju sinni.

6. Deildir:
KOT

Hópastarfstímar miðast við aldur, þroska og úthald hvers barns. Gefinn góður tími
Mánudagur
Kl 9:15-10:15

Þriðjudagur
Kl 9:15-10:15

Miðvikudagur
Kl 9:15-10:15

Fimmtudagur
Kl 9:15-10:15

Sköpun

Hreyfing

Málörvun

Val

Tjáning

Gjörhygli

Lubbi

Læsi

Læsi

Tónföndur kl.
13:00

Tölur og
talnagildi
Vináttustund

Föstudagur
Kl 9:00-9:15 (lengur
á fagnaðarfundum)
Vinastund
Fagnaðarfundir
Dans
Leiklist
Læsi

KRÓKUR
Hópastarfstímar miðast við aldur þroska og úthald hvers barns. Gefinn góður tími
Mánudagur
Þriðjudagur
Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur
Kl 9:15-10:15
Kl 9:15-10:15 Kl 9:15-10:15 Kl 9:15-10:15 Kl 9:00-9:15 (lengur á
fagnaðarfundum)
Sköpun
Hreyfing
Málörvun
Val
Vinastund Fagnaðarfundir
Tjáning

Slökun Jóga

Lubbi

Læsi

Læsi

Læsi

Kl. 12:00–
12:30
Tölur og
talnagildi
Læsi

Dans
Leiklist

Vináttustubd

KLETTUR
Hópastarfstímar miðast við aldur þroska og úthald hvers barns. Gefinn góður tími.
Mánudagur
Þriðjudagur
Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur
Kl 9:15-10:15
Kl 9:15-10:15 Kl 9:15-10:15 Kl 9:15-10:15 Kl 9:00-9:15 (lengur á
fagnaðarfundum)

Sköpun

Hreyfing

Málörvun

Val

Vinastund Fagnaðarfundir

Tjáning

Málörvun

Læsi

Málörvun

Dans
Leiklist

Uppbygging stundar:
1. Heilsast
2. Verkefni dagsins: Innlögn, vinna/nám, úrvinnsla, frágangur.
3. Uppbrot (Leikur, söngur, þraut og.þ.h.)
4. Verkefni ef vill, fer eftir tímalengd og úthaldi barnanna.
5. Lok. Endanlegur frágangur með hjálp kennara.
6. Kveðja

Árgangur 2012:
Unnið er í vinnubók að hluta og stuðst meðal annars við efni á skólavef og fleiri
verkefnabækur Sum verkefni fara í ferilmöppu eftir efni og aðstæðum.
Nemendur teikna sjálfir sína forsíðu og merkja. Efni: ég sjálf/ur Í vinnubók er verið að vinna
með
8. Tölur og talnagildi
Nemendum boðið að teikna upp einn tölustaf í einu. Síðan er gildi tölunnar nálgast með því
að teikna jafn marga hluti á blaðið og talan stendur fyrir. Þá er (eftir forskrift. Skrifað heiti
tölunnar í bókstöfum.
9. Bókstafirnir og hljóðin
Innlögn á einum til tveimur bókstöfum eftir atvikum og þeir ræddir og farið í hvað þeir segja,
(hljóðin sem þeir tákna). Þeir bókstafir sem geta sagt nafnið sitt (sérhljóðar), eru litaðir
rauðir en samhljóðar grænir.
Myndin er lituð og lögð áhersla á að vanda sig og klára verkefnið.
10. Málörvun. Unnið er meðal annars:
Rím
Samstöfur
Hljóðgreiningu
Margræð orð
Hljóðtengingu
Samsett orð
Orðhlutaeyðingu
Andheiti
Samheiti
Orðbygging
Stafir/ tákn
11. Form og litir

Nemendum er boðið að blanda liti og kynnast litablöndun. Einnig að kynnast
grunnaðferðum í að mála. Lagt verður síðar fram verkefni sem er lokaverkefni í myndsköpun
elstu barna. Þar er ætlunin að mála á striga.
12. Unnið er einnig með nemandann sjálfan og fjölskylduna:
Hvað heiti ég?
Hvenær á ég afmæli?
Hvar é ég heima?
Hvert er símanúmerið heima hjá mér?
Hvað heita foreldrar mínir og ef til vill systkyni‘
Þekki ég litina?
Get ég talið upp að tuttugu?
Þekki ég hæri og vinstri?
Nemandi fær lykil þegar hann hefur náð þessum lið.
13. Hugtök:
Fjöldahugtök: Nokkrir, margir, fáir, flestir, fæstir, fleiri en, færri en, jafnmargir,
töluhugtökin (1 – 5). Romsutalning (1 – 20), raðtölurnar, (fyrsti annar þriðji)...
Stærðarhugtök: Stór, lítill, stærstur, minnstur, stærri en, minni en, stuttur,
langur, miðstærð, heill, hálfur, hæstur, lægstur.
Afstöðuhugtök: Á, í, ofan á, ofan í, fyrir framan, fyrir aftan, í miðjunni, á milli, fyrir
ofan, fyrir neðan, fyrir utan, fyrir innan, við hliðina á, efst, neðst, nálægt, næst
við, langt frá, hlið við hlið, í röð, fyrstur, síðastur, næst fremstur, næst síðastur,
fremst, aftast, framan á, aftan á, hérna megin, hinu megin, yfir, undir, (hægri,
vinstri).
14. Tíminn: Búin til klukka of skoðað hvernig sólarhringurinn er, hádegi miðnætti,
hvenær við komum í leikskólann og hvenær við förum heim og fl.
Læra á klukku (ekki aðalatriði)
Gera vikudagatal
Læra vikudagana
Læra mánaðaheitin
Ræða árstíðirnar
15. Náttúran: Nemendur velja sér vifangsefni og vinna lítið verkefni út frá því.
Náttúruöflin: vindur, vatn, haf, land, frost, snjór, hiti, tungl, flóð, fjara, sól, jóstillífun.
16. Áhersluþættir: Lögð verður áhersla á lífsgildin, að læra þau og gera að sínu. Að eiga
jákvæð samskipti, kurteisi, snyrtimennsku, virðingu, þakklæti, samhjálp, gleði og
samvinnu
Læsi. Lög er rík áhersla á læsi á fjölbreyttann hátt; að lesa í umhverfi sitt, að lesa í
svipbrygði og rödd, að hlusta og læra texta, að skrifa nafnið sitt, fara með þulur,
búa til sögur, og fleira og fleira
Frjáls leikur er grunnurinn að öllu starfi leikskólans því börn á leikskólaaldri og
lengur læra mest í gegn um leikinn

Sköpun og tjáning er ríkur þáttur í starfinu. Þar er boðið upp á teikningu,
litablöndun, málun, klippimyndir, leir og m. fl.
Spil og púsl; að læra reglur og að klára eitthvað sem byrjað er á að sætta sig við að
tapa og að gleðjast í hógværð og þakklæti við sigri
17. Einnig er unnið með eftirfarandi:
1. Börnin skiptast á að þjóna til borðs eina viku í senn.
2. Veðurfræðingur dagsins gáir til veðurs.
3. Sögur of ljóð Sameiginlegar sögustundir eða sitt í hvoru lagi eftir efni og
aðstæðum. Börnin læra texta og þulur.
4. Söngur og leikir Sameiginlegar söngstundir og börnin sjá um að velja þau lög sem
þau vilja syngja í vinastund. Einnig er æft upp söngprógram fyrir foreldra og elsru
börnin æfa söngva fyrir eldri borgara í desember.
5. Athygli: Að fara eftir fyrirmælum. Nemendur fá æfingu í að hlusta og fara eftir
einföldum fyrirmælum.
6. Sjálfsagi og úthald: Nemendur fá æfingu í að klára verkefni sem hafið er og að
vanda sig.
Hreyfimáti: Hægt, hratt, hægara, hraðara, fljótt, upp, niður, undir, yfir, í gegn
um, áfram, aftur á bak, til hliðar, í kringum, á móti, í burtu, burt, fjarlægjast,
nálgast.
Yfirheiti/samheiti: Ávextir, grænmeti, hljóðfæri, farartæki, gróður, villt dýr,
húsdýr, gæludýr, leikföng, hnífspör, húsgögn, vekfæri.
Heiti líkamshluta: Líkami, húð, herðar, augabrún, augasteinn, augnahár, enni,
hnakki, brjóstkassi, mitti, handarbak, lófi, læri, kálfi, olnbogi, fótleggur,
handleggur, úlnliður, ökli, þumalfingur, vísifingur, langatöng, baugfingur, litlifingur
Tímahugtök: Nú, áður, áðan, eftir, seinna, morgunn, hádegi, fyrir hádegi, í
fyrramálið, kvöld, dagur, nótt, vika, (heiti og röðun vikudaganna), mánuður, (heiti
og röðun mánaðanna), ár, árstíð, (heiti og röðun árstíðanna.
Andstæður: Fyrst - síðast, bjart -dimmt, blautur - þurr, fullur - tómur, ljós -dökkur,
harður - linur, þungur -léttur, líkur -ólíkur, eins - mismunandi, breiður - mjór, hár
-lágur, elstur - yngstur, eldri - yngri, þykkur - þunnur, fljóta -sökkva.
Sjónræn hugtök: Lína, punktur, horn, hlið, kross, brún, kantur, strik, ör.
Form: Hringur, kringlóttur, þríhyrningur, þríhyrndur, frehyrningur, ferhyrndur,
ferkantaður, teningur, tígull, hjarta, stjarna, oddmjór, keila, trabissa, lauf, ávalur,
sporöskjulagaður.
7. Fínhreyfingar
Klippa og líma
Leira
Mála
Teikna
Perla

8. Tónlist: Unnið með undirstöðuatriði tónlistar og boðið upp á hlustun og tjáningu.
Tónstiginn, hryn, taktur, blær, styrkur. Vonast eftir að geta einnig boðið upp á
dans.
9. Samvinna við foreldra: Við höldum áfram með uppáhaldsbókina og
leynihljóðið.
10. Leikurinn „Skapandi hugsun“: spurning mánaðarins, ef gengur þá
verða spuningarnar oftar.
Í því skyni að þróa skapandi hugsun í Koti fá börnin eina stóra spurningu í hverjum
mánuði til að ræða.
Spurningin er valin af kennurum deildarinnar.
Spurningarnar eru allavega til dæmis: Hvað þers f maður til að vaxa?
Þarf maður að verða rosalega stór?
Þarf maður að eiga allt sem mann langar í?
Foreldrar eru síðan beðnir að ræða spurningarnar heima með barninu þínu.
Ef barnið vill skrifa eða teikna hugmyndir sínar, sem væri yndislegt; er mikilvægt að gefa verkinu nafn
og merkja. Myndirnar má setja í póstkassann í Koti
Kennarar mun birta svörin sem skilað er á síðu Kots á vefsíðu Arakletts.
Skimanir og próf:
HLJÓM-2 próf verður lagt fyrir börnin í haust og síðan aftur næsta vor. Það er próf í leikjaformi og er
lagt fyrir leikskólabörn sem eru á seinasta ári á 1. Skólastiginu. Það er talið hafa forspárgildi um
framvindu lestrarnáms barna. Einnig er könnuð „sjónræn stafaþekking“ að hausti, í janúar og næsta
vor. Er það þáttur í læsisstefnu leikskólans og gert til að kanna stöðu barnanna og finna þætti sem
þarf hugsanlega að efla.

