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Útdráttur 

Verkefnið er dagskrá sem gerð er fyrir fimm ára börn í leikskólum í Reykjavík og 

miðuð við leikskólann Hof í Laugarneshverfinu. Dagskráin samanstendur af 

ferðum sem farnar eru á hverjum virkum degi í einn mánuð. Lagt er af stað að 

morgni, nesti tekið með og borðað úti. Gert er ráð fyrir að koma í leikskólann 

aftur um miðjan dag, oftast á millli kl. 14 og 15. Hreyfing er stór þáttur 

skipulagsins og börnin ganga oft nokkuð langar leiðir. Ferðirnar eru skipulagðar 

með könnunaraðferð og útikennslu í huga og unnið er út frá námssviðum 

leikskólans. Stuðst er við hugmyndafræði Johns Deweys og leiðir hans til að 

nálgast samfélagið eru hafðar að leiðarljósi.  
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Inngangur 

Undanfarin ár hefur leikskólastarf breyst mikið, menntun leikskólakennara hefur 

færst á háskólastig og sífellt fleiri fara í framhaldsnám. Það leiðir til þess að fleiri 

íslenskar kannanir og rannsóknir eru gerðar. Umræða um skólamál í samfélaginu 

er einnig fyrirferðarmeiri og nú síðast hefur umræðan um hvort fimm ára börnin 

eigi að vera í leikskóla eða færast yfir í grunnskólann verið áberandi.  

 

Leikskólakennarar vilja hafa fimm ára börnin áfram í leikskólanum enda vitað að 

fimm ára börnum hentar vel að læra í gegnum leik. Þar með þurfum við 

leikskólakennarar að gera meiri kröfur á nám í gegnum leik allt árið enda vilja 

bæði börn og kennarar hafa krefjandi verkefni jafnt að sumri sem vetri. Útikennsla 

hefur rutt sér til rúms í leikskólastarfi hérlendis á örfáum árum. Ekki er langt síðan 

útivist var frjáls tími til leikja, sem hún svo sannarlega er enn. En nú er líka farið 

að nota útivistina til kennslu og náms og er það fagnaðarefni. Margt sem auðvelt 

er að fjalla um inni er enn skemmtilegra og auðveldara að læra um úti á vettvangi, 

í réttu umhverfi.  

 

Í þessari ritgerð er fjallað um sumardagskrá fyrir elstu börnin í leikskólanum.  Í 

fræðilegum hluta er fjallað stuttulega um kenningar Johns Deweys, 

könnunaraðferðina og stiklað á stóru um útikennslu. Megin viðfangsefnið er eins 

og áður segir dagskrá fyrir fimm ára börnin í leikskólanum sumarið áður en þau 

hefja grunnskólagöngu. Stillt er upp mánaðar dagská með nokkrum þemum og 

hver dagur settur upp á greinargóðan hátt.  Þá fylgir verkefninu bókalisti og 

leikjaskrá. 

 

Þetta verkefni er valið með það fyrir augum að auðvelda leikskólakennurum að 

bjóða upp á spennandi og krefjandi dagskár þegar börnin eru á skilum þessara 

tveggja skólastiga. Þegar þessi tími er kominn eru flest börnin búin að vera í 

nokkur ár í leikskólanum og þau búin að vera elst í skólanum allan veturinn. 

Umræðan á heimilinu og í samfélaginu minnir þau stöðugt á að þau séu á 
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tímamótum og þess vegna myndast oft spenna og tilhlökkun eða kvíði hjá 

barnahópnum. Börnin þurfa því spennandi og krefjandi viðfangsefni í lok 

leikskólagöngu sinnar og ekki er verra að ferðalagið sé nokkurs konar ævintýri 

sem þau geta haft áhrif á. Kennsluáætlunin sem gerð var miðast við þennan aldur, 

þ.e. fimm ára börnin, og er reiknað með vettvangsferð út fyrir leikskólann á 

hverjum degi í einn mánuð.  Þessi dagskrá tekur mið af reynslu minni í starfi á 

leikskólanum Hofi.  Auðvelt ætti að vera að sníða þessa dagskrá að staðsetningu 

og starfsáherslum leikskóla víðsvegar á höfuðborgarsvæðinu. Myndir sem fylgja 

dagskránni eru frá þeim stöðum sem heimsóttir eru eða af öðru sem um er rætt. 

Höfundur tók allar myndirnar. 
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Útikennsla 

„Margt bendir til þess að börn nú á dögum kynnist náttúrunni að stórum hluta í 

gegnum bílrúðuna, bækur og náttúrulífsþætti í sjónvarpi. Allt þetta stuðlar að því 

að fólk fjarlægist náttúruna“ (Kristín Norðdahl, 2005). Skóladagur barna lengist 

sífellt og þess vegna er mikilvægt að börnum gefist kostur á að komast í óspillta 

náttúru í skólanum. Síðastliðin ár hefur útikennsla notið aukinna vinsælda hér á 

landi. Miklar umræður um útikennslu eru í skólasamfélaginu, bæði í leik- og 

grunnskóla.  

 

Aðferðin hefur verið vinsæl um árabil á Norðurlöndunum og eru margir skólar í 

Danmörku og Noregi með áralanga reynslu í útikennslu. Í Noregi er litið svo á að 

útikennsla sé nám sem fer fram utandyra. Hægt er að fara með allt nám út fyrir 

leikskóladeildina eða skólastofuna en algengast er að hver skóli hafi ákveðinn stað 

í sínu nærumhverfi þar sem kennslan fer fram. Ýmiss konar skóglendi er vinsælt.  

(Hebæk, Marit 2001, bls 9-11)  

 

Í þróunarverkefni, sem var unnið í leikskólanum Álfheimum á Selfossi, var 

markmið með ferðum í skóginn að skipuleggja útivist barna og efla eftirfarandi 

þætti: 

a. Tengsl barnanna við umhverfi sitt, áhuga þeirra og skilning á 

náttúrunni og umhverfinu í heimabyggð 

b. Líkamlegt heilbrigði barnanna  

c. Leik barnanna í náttúrulegu umhverfi 

d. Sköpunargleði og hugmyndaflug barnanna 

e. Hæfni barnanna til að setja sig í spor annarra og vinna saman 

(Kristín Norðdahl, 2005) 

 

Bæði í Noregi og hér á Íslandi, m.a. í Björnslundi, sem sagt verður frá síðar, hefur 

verið komið upp ýmsum búnaði sem fær að standa og allir geta notað. Má þar 

nefna eldstæði, ýmiss konar skýli, jafnvel kojur og alls konar klifurbúnað. Kaðlar 

og snæri eru bundin þvers og kruss á milli trjáa og nýtist sem klifurbúnaður. Nú er 

svo komið að margir skólar hér á Íslandi, á báðum skólastigum, eru með einhvers 

konar útikennslu. Í útikennslu er ekki eingöngu verið að vinna með náttúruna eða 
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samfélagið heldur er námið samþætt og hægt er að kenna allar námsgreinar úti. 

Stærðfræði, tungumál og íslenska eru námsgreinar sem gjarnan eru kenndar úti. 

Eins er það í leikskólanum, námssvið leikskólans eru sex og auðvelt er að vinna 

að þeim öllum úti. Að sjálfsögðu ætti hreyfing að fara sem mest fram utandyra. 

Börn fá alltof fá tækifæri til að hreyfa sig úti í náttúrunni en hafa fengið alla sína 

hreyfingu innandyra eða á leikskólalóð í tilbúnu umhverfi. Slíkt ætti að vera í 

lágmarki en hafa heldur hreyfistundir utandyra, fara í gönguferðir og þjálfa þannig 

þol þeirra og úthald og leyfa þeim svo að príla í klettum og veltast í þúfum auk 

þess að klifra í trjám. Þess vegna gæti hreyfingin ein og sér verið markmið með 

útikennslu í leikskólum. Nauðsynlegt er öllum börnum að komast  í náttúruna og 

umhverfið sem er þeim næst, nærumhverfi þeirra. Dewey lagði áherslu á að 

börnin færu út og kynntust umhverfi sínu á líðandi stundu. Það er því í anda 

Deweys að vinna að útikennslu barna á öllum skólastigum. 

 

John Dewey  

John Dewey var fæddur rétt eftir aldamótin 1900 og er enn mikils metinn og 

þekktur fræðimaður. Kenningar hans um skólastarf eru frægar um allan heim og 

hafa fjölmargir skólar tekið stefnu hans upp. Dewey telur að reynsla úr 

samfélaginu sé mikilvæg og nauðsynlegt að starfa í samræmi við samfélagið. 

Hann er þeirrar skoðunar að þegar námsgreinar skólans eru skipulagðar séu það 

ekki náttúrugreinar, bókmenntir eða saga sem eru mikilvægastar, heldur vill 

Dewey að athafnasemi barnsins fái athyglina. Dewey talar um frelsi en ekki án 

markmiða, en barnið á að hafa frelsi til að skapa og frelsi til að koma með 

hugmyndir. Þessi sýn samræmist könnunaraðferðinni sem lögð er til grundvallar í 

verkefninu sem hér er til umfjöllunar. Barnið fær að hafa áhrif á hvert er farið og 

hvað er verið að gera á hverjum stað. Barnið fær að koma með hugmyndir og fær 

að tjá skoðun sína og vitneskju um viðfangsefnið. 

 

„Á móti þvingun sem kemur ofan frá er stillt tjáningu og ræktun einstaklingseðlis; 

á móti ytri aga er stillt frjálsri athöfn; á móti því að læra af reynslunni, á móti því 

að tileinka sér einangraða færni og aðferðir með fyrirskipaðri þjálfun er stillt því 

að tileinka sér þetta sem leið til að ná markmiðum sem höfða beint til lifandi 

áhugamála; á móti undirbúningi undir meira eða minna fjarlæga framtíð er stillt 
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því að nýta sem best þau tækifæri sem lífið hér og nú hefur að bjóða; á móti 

kyrrstæðum markmiðum og efniviði er stillt þekkingu á heimi sem breytist“ 

(Dewey 2000, bls. 29-30) 

. 

Dewey vildi ekki fordæma aðferðir skólanna sem kenndu eftir gömlu 

kennsluháttunum. En hann vildi að börn lærðu af reynslunni frekar en að læra allt 

af bókum inni í kennslustofunni. Dewey lagði mikla áherslu á að njóta 

augnabliksins og að lifa lífinu hér og nú en ekki í framtíðinni. Hann vildi að 

undirbúningur væri lífið sjálft en ekki væri stöðugt verið að undirbúa framtíðina. 

Það sem undirbúningur merkir í raun og veru er að læra af reynslunni og nýta það 

í framtíðinni.  

 

„Þegar undirbúningur er gerður að ráðandi markmiði þá er möguleikum nútíðar 

fórnað fyrir ímyndaða framtíð ... Við lifum alltaf á þeim tíma sem við lifum á en 

ekki á einhverjum öðrum tíma, og aðeins með því að fá á hverjum nú-tíma fulla 

merkingu út úr hverri nú-reynslu erum við undir það búin að gera hið sama í 

framtíðinni. Þetta er eini undirbúningurinn sem er einhvers virði þegar til lengdar 

lætur“ (Dewey 2000, bls. 59). 

 

Það er því mikilvægt að lifa á líðandi stund með börnum sem eru að flytjast á milli 

skólastiga. Dewey er þeirrar skoðunar að börnin komi til með að læra mest á því 

að fara í ferðir út fyrir skólahúsið, læra í náttúrunni og styrkja sig sjálf frekar en 

að vera velta sér sérstaklega upp úr því hvað þau þurfa að kunna áður en þau fara í 

grunnskólann. Öll sú reynsla sem þau fá í ferðunum á eftir að nýtast þeim allt 

lífið, bæði í grunnskólanum sem og annars staðar. 

 

Könnunaraðferðin og útikennsla 

Könnunaraðferðin (Project approach) er aðferð sem hentar vel með 

leikskólabörnum. Aðferðin er í anda Johns Deweys þar sem unnið er með 

samfélagið og börnin leita út fyrir skólann til að öðlast reynslu eða þekkingu um 

viðfangsefnið. Könnunaraðferðin felst í því að leita sér þekkingar um ákveðið 

viðfangsefni og læra nýja hluti. Viðfangsefnið þarf að vekja áhuga barnanna og 
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þau ráða för. Verkefnið getur tekið langan tíma og er stigbundið ferli. ( Sjá Katz 

1990, 1. kafli). 

 

Á fyrsta stigi er viðfangsefnið lagt fram og rætt um það í hóptíma með börnunum.  

Þá er ágætt að hafa í huga hvort reynsla barnahópsins er sú sama eða sameiginleg. 

Ef reynsla barnanna í hópnum er engin eða ekki sú sama er hægt að fara í 

vettvangsferð. Ef kennarinn hefur hugsað sér að fjalla um húsdýr er hægt að byrja 

á að fara í Húsdýragarðinn og hlusta eftir hugmyndum og áhuga barnanna. Einnig 

er hægt að ákveða upphafsferð t.d. í Laugardalinn, og hlusta þar eftir áhuga 

barnanna. Eins og gert verður í áætluninni er ákveðið fyrirfram hvert á að fara en í 

ferðunum verður hlustað eftir áhuga barnanna. Í ferðinni er nauðsynlegt að vera 

vakandi fyrir því hvert hugur barnanna stefnir og grípa hugmyndir þeirra. Á þessu 

stigi er búinn til vefur þar sem viðfangsefnið er sett fram á tússtöflu eða á stórt 

blað. Hugmyndir og spurningar barnanna eru settar í kringum miðjuna og látnar 

tengjast. Nöfn barnanna sem koma með hugmyndirnar eru gjarnan sett við þeirra 

framlag til vefsins (Katz 1990, 5. kafli).  

 

Vettvangsferðir

Aðrir leikskólar
Bíó

Ásmundarsafn

Laugardalur

Að skoða málverk
Bókasafn

Árbæjarsafn

Húsdýragarður

Kirkjugarður

Þjóðminjasafnið

Sund

Hvert er hægt að fara í ferðir? 
Umræða á meðal barnanna í upphafi verkefnis

 

 

Til að auka við undirbúninginn er upplagt að setja fram hlutverkaleik, kennarinn 

hjálpar til við að útvega efnivið í leikinn og getur svo fylgst með börnunum og séð 

hvar áhugi þeirra liggur. Á þessu stigi tjá börnin sig í gegnum teikningar, þau 

teikna viðfangsefnið og þá er nauðsynlegt að fá útskýringar við myndirnar. Gott er 

að skrifa þær hjá sér eða við myndirnar. Á fyrsta stiginu er nauðsynlegt að skrá 

hugmyndir og athugasemdir frá börnunum og geyma þær til loka verkefnisins. 

Skráning er mikilvægur hluti aðferðarinnar. 
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Á öðru stigi í aðferðinni fer vinnan fram. Þá eru börnin að rannsaka viðfangsefnið, 

þau skoða bækur eða myndir, fara á vettvang eða kynna sér viðfangsefnið með 

öðrum hætti. Á þessu stigi er vefurinn skoðaður og rætt um hann. Það geta verið 

komin svör við einhverjum spurningum, en aðrar vaknað. Þær eru þá settar á 

vefinn og jafnvel með öðrum lit svo hægt sé að fylgjast með þekkingunni aukast. 

Með ungum börnum er hægt að gera vefinn aðgengilegri með teikningum eða 

myndum. Það auðveldar börnunum að fylgjast með og gerir hann auðlesnari. Á 

þessu stigi koma foreldrar gjarnan að vinnunni, ef einhverjir hafa aðgang að 

þekkingu á viðfangsefninu. Það er líka farið í ferðir út í samfélagið og 

sérfræðiþekkingar aflað. Ef heimsækja á einhverjar stofnanir eða sérfræðinga um 

efnið er nauðsynlegt að undirbúa slíka heimsókn vel. Ræða þarf við börnin um 

hvað þau vilji vita og þá er gott að ákveða hvaða spurningum hópurinn vill svör 

við. Ef farið er á bókasafn er sjálfsagt að fá aðstoð bókasafnsfræðinga og fá þá 

jafnt bækur sem ætlaðar eru börnum og fullorðnum. Ljósmyndir er gaman að nota 

og það er þá gert á þessu stigi. Börnin geta tekið myndir og í stafrænu tækninni er 

auðvelt að prenta aðeins út eina eða tvær myndir frá hverju barni og leyfa því 

gjarnan að velja sína mynd sjálft. Nauðsynlegt er að hafa tíma fyrir sköpun á 

þessu stigi, vinna með verðlausan efnivið eða annan og búa til hluti sem tengjast 

viðfangsefninu á einhvern hátt.  

 

Á þriðja stigi sem jafnframt er lokastig aðferðarinnar er aðalverkefnið að deila 

reynslunni, sem hefur fengist, með öðrum. Börnin ákveða í samráði við kennarann 

hvað þau vilja sýna eða hverju þau vilja segja frá. Hægt er að setja upp 

myndlistarsýningu með öllum teikningum sem hafa verið unnar á tímabilinu. Ef 

stærri verk hafa verið unnin eða myndir teknar er hægt að setja þær upp. Einnig 

þarf að ákveða hverjum á að sýna –  það geta verið önnur börn í leikskólanum og 

hægt er að bjóða foreldrum á sýningu (Katz 1990, 6. kafli). Á þessu stigi er líka 

nauðsynlegt að gera vefinn aftur og sjá hvaða þekking hefur bæst við og breyst. 

Einnig er hægt að bæta inn á vefinn, þá með öðrum lit, svo skýrt sé hvaða þekking 

bættist við á tímabilinu.  

 

Í verkefninu sem hér er gert á eftir er könnunaraðferðin höfð að leiðarljósi en ekki 

fylgt strangt eftir. Í upphafi er gert ráð fyrir að sest sé niður með barnahópnum og 

gerður vefur um vettvangsferðir, en ef börnin eru ekki vön að fara út fyrir 
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leikskólann þarf að kynna hugtakið betur. Þegar vefurinn er gerður eru börnin 

beðin um að segja hvert þau vilji fara og hvað þau vilji gera í ferðunum. Það er 

skrifað á vefinn og nöfn barnanna höfð við. Ef einhverjar ferðir eru nefndar sem 

ekki eru í áætluninni er mikilvægt að starfsfólkið skoði það vel og ígrundi þann 

möguleika að breyta einhverjum ferðum eða bæta inn í skipulagið. Einnig er 

mikilvægt að minna börnin á, þegar farið er á þá staði sem þau hafa nefnt, að nú 

séum við að fara þangað sem tiltekið barn óskaði sér á vefnum. Þegar um er að 

ræða fyrirfram ákveðna ferð og dagurinn er runninn upp er aftur gerður vefur með 

hópnum sem er að fara í ferðina. Þá er staðsetningin kynnt fyrir börnunum og enn 

og aftur fáum við hugmyndir frá þeim um hvað staðurinn bjóði upp á og hvað þau 

viti um hann. Þá er aftur mikilvægt að reyna að hafa alltaf í huga hvernig við 

getum heimfært dagskrá dagsins yfir á hugmyndir barnanna. Ef þau langar að 

leika frjálst í skóginum en ekki að fara í einhverja ákveðna leiki, sem við höfðum 

hugsað okkur, er mikilvægt að við tökum tillit til þeirra óska og gefum þeim þá 

kannski lengri tíma til að leika sér frjálst og höfum styttri tíma til skipulagðra 

leikja. Þannig leyfum við þeim að hafa  áhrif á dagskrána þó svo að við séum með 

ákveðnar hugmyndir um ferðina. 

 

Námssvið leikskólans og útikennsla 

Í Aðalnámskrá leikskóla eru námssviðin sex: málrækt, menning og samfélag, 

náttúra og umhverfi, myndlist, hreyfing og tónlist. Allt leikskólastarf miðast við 

þessi námssvið og alla þessa þætti er hægt að tengja saman. Auðvelt er að vinna 

með námssviðin í gegnum könnunaraðferðina enda er hún opin og frjáls aðferð 

þar sem börnin stýra að nokkru leyti ferðinni, alltaf undir leiðsögn 

leikskólakennara. Þegar farið er í vettvangsferð tengjast mörg námssvið. Í 

útikennslu er einnig hægt að tengja mörg svið saman og mikilvægt að sjá 

möguleikana í því að vinna með sviðin á fjölbreyttan hátt. Þegar farið er í 

gönguferð er hreyfingin  kannski aðalatriðið, börnin þjálfast og fá aukið þol. Í 

gönguferðinni er einnig hægt að vekja áhuga barnanna á náttúrunni sem er allt í 

kringum okkur. Skoða laufblöðin á trjánum, athuga hvort moldin sé frosin eða 

finna kannski orma á gangstéttinni af því að það rigndi í nótt. Samfélagið er allt í 

kringum okkur, hægt er að labba út í fiskbúð, upp á bókasafn eða heilsa upp á 

kirkjuvörðinn í kirkjunni okkar. Varðandi málrækt er auðvelt að vinna með málið 
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úti. Þar er margt nýtt að sjá og það vekur áhuga barnanna á nýjum hlutum og þar 

af leiðandi nýjum orðum.  Það er nauðsynlegt að hafa í huga að öll sviðin tengjast 

og útikennslan gefur okkur góða möguleika á að tengja þetta allt saman. Í 

verkefninu er unnið með öll námssviðin, mismikið eftir þema vikunnar en alltaf 

komið inn á alla þætti. Mikil áhersla er á hreyfingu en eins og áður sagði tel ég 

nauðsynlegt að börn hreyfi sig í óspilltri náttúru í þeim einum tilgangi að auka 

hreyfigetu sína og færni. Í verkefninu er einnig lögð mikil áhersla á myndlist. Eins 

og í könnunaraðferðinni er lögð áhersla á skráningu, og með börnum á 

leikskólaaldri, sem almennt eru ekki farin að skrifa, er teikningin leið til 

skráningar. Að lokum verður haldin dagbók í ferðunum og skrifað bæði í upphafi 

og við lok hvers dags. Þar verður til nokkurs konar ferðasaga með upplifun 

barnanna, veðurathugunum og gullkornum. Sögur og ljóð verða einnig skráð í 

þessa bók. Mikilvægt er að kennarar tileinki sér þessa bók og verði duglegir að 

skrá í hana.  

 

Kennsluáætlun fyrir flakkara 

Þemaskipting 

Eftirfarandi áætlun byggist á ferðum á hverjum degi í einn mánuð. Markmið með 

þessari áætlun er margþætt. Börnin eru búin að vera lengi í leikskólanum og eru 

orðin þyrst í ný viðfangsefni. Við viljum að þau reyni nýja hluti og reyni á sig og 

öðlist enn meira sjálfstraust í lok leikskóladvalarinnar. Þau eru líka á tímamótum í 

lífi sínu og nauðsynlegt að þessi lokasprettur sé skemmtilegur og jafnvel með 

ævintýrablæ. Mánuðinum er skipt upp í fjögur þemu og er hvert þema í eina viku í 

senn. Þemu eru valin út frá hugmyndafræði leikskólans og í anda Deweys.  

 

Fyrstu vikuna förum við í okkar nánasta umhverfi eða nærumhverfi barnsins. Þá 

förum við í Laugardalinn og ætlum að kynna okkur vel allt sem er í boði þar. Í 

fyrstu skoðum við náttúruna, bæði villta og manngerða, förum í Grasagarðinn og 

skrúðgarðinn og kíkjum á blóm og tré. Dagana þar á eftir blöndum við mannlífinu 

við íþróttirnar sem einkenna Laugardalinn en það er Fjölskyldugarðurinn og öll sú 

íþróttastarfsemi sem er í dalnum.Við tökum líka fyrir sögu dalsins en fyrr á árum 

var Laugardalurinn mikilvægur vegna heita vatnsins sem þar er.  



 14 

Í næstu viku þar á eftir förum við út í náttúruna, þá þurfum við að sækja lengra út 

fyrir leikskólann og ætlum að heimsækja nokkra staði á höfuðborgarsvæðinu þar 

sem enn er nokkuð óspillt náttúra. Staðir eins og Elliðaárdalur og Öskjuhlíð eru 

perlur Reykjavíkur og ekki víst að börnin þekki þá staði mikið. Þá ætlum við að 

njóta þess að vera frjáls í öruggu umhverfi, umhverfi sem er laust við bílaumferð 

og njóta náttúrunnar og því sem hún hefur upp á að bjóða.  

 

Í þriðju vikunni ætlum við að sækja meira inn á menninguna í bland við þemað 

„lífið í gamla daga“. Gaman er að ræða um lífið í gamla daga við börnin enda 

lifum við á miklum breytingatímum og erfitt að gera sér í hugarlund hvað lífið var 

ólíkt í upphafi síðustu aldar og nú í upphafi þessarar aldar sem leikskólabörnin 

okkar eru fædd á. Ekki er ætlunin að fara langt aftur í tímann nema kannski helst í 

umræðum um 17. júní sem fellur inn í dagskrána. Þá höfum við lítils háttar 

kynningu á Jóni Sigurðsyni og landnámsmanninum Ingólfi Arnarsyni.   

 

Í lok mánaðarins er ætlunin að fara út í samfélagið; Dewey lagði áherslu á að 

börnin færu út í samfélagið og kynntust því frekar en að tala um það inni í 

skólanum. Þá förum við í heimsókn í tvær stofnanir, Lögregluna og Slökkviliðið, 

en þangað er spennandi fyrir börn að koma. Einnig skoðum við hæstu kirkju á 

Íslandi, förum upp í kirkjuturninn og þaðan getum við skoðað borgina okkar. Að 

auki kynnum við okkur hjálparstörf á vegum Rauða krossins og skreppum á 

listasöfn. 

 

Flakkarar og könnunaraðferðin 

Í áætluninni er gert ráð fyrir að vinna með könnunaraðferðina, en eins og lýst er í 

kaflanum um hana þá er samt sem áður búið að skipuleggja ferðirnar að nokkru 

leyti, hver dagur er í raun lítið verkefni en tengist innan vikunnar og einnig innan 

mánaðarins. Að morgni er gerður vefur og verkefnið ígrundað, þá er farið í ferðir 

sem tengjast vefnum og í lok dags er verkefnið gert upp. Í lok mánaðarins er 

verkefnið í heild dregið saman og haldin sýning fyrir foreldra og aðra sem börnin 

vilja bjóða.  
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Í áætluninni er búið að gera nokkurs konar kennaraupplýsingar yfir það sem á að 

gera eða hægt er að gera. Nauðsynlegt er að hafa í huga að áætlunin er eingöngu 

til að styðjast við. Í upphafi er gert er ráð fyrir að starfsfólk þekki aðferðina og 

geti þess vegna tileinkað sér að vinna með hana þrátt fyrir skipulagið. Mikilvægt 

er að börnin upplifi sig sem þátttakendur í skipulaginu og hafi áhrif á hvernig 

ferðirnar eru settar upp. Þá er auðvelt að breyta og skipta út leikjum eða bæta 

hugmyndum barnanna við, bara ef starfsfólkið er meðvitað um það.    

 

Skipulag ferðadaga 

Þegar börnin mæta í leikskólann tekur starfsmaður á móti þeim sem fer með í 

ferðina, börnin leika sér frjálst og borða morgunmat. Þegar öll börnin eru komin 

og starfsmennirnir, sem fara í ferðina, sest hópurinn saman niður annaðhvort við 

borð eða allir í hring á gólfinu. Hópnum er sagt hvert ferðinni er heitið og rætt 

almennt um þann stað. Spurt er almennra spurninga eins og hvort börnin viti 

eitthvað um staðinn og hafi komið þangað. Ef leikur eða saga eða önnur frásögn 

er í kynningunni er það haft þarna. Gott er að gera vef upp úr umræðum barnanna. 

Því næst er nestið tekið til, börnin gera sem mest sjálf og pakka í bakpokana. 

Athuga þarf að allir taki sitt nesti. Þegar því er lokið er haldið af stað út, farið í 

strætó eða gengið á áfangastað. Reglur um að ganga í tvöfaldri röð og allir leiðast 

í umferðinni eru ítrekaðar eins oft og þurfa þykir. Þegar komið er á örugga staði 

þar sem ekki er  hætta á bílaumferð má leyfa börnunum að hætta að leiðast og 

njóta þess að ganga ein eða hlaupa ef aðstæður leyfa.  

  

Reglur í ferðum 

Starfsmaður er alltaf fremst og aftast í röð. Börn leiðast tvö og tvö. Hópurinn fer í 

einfalda strætóröð þegar beðið er eftir vagninum og hópurinn fer rakleiðis aftast í 

vagninn. Allir fara saman út um sömu dyr á miðjum vagninum og starfsmaður fer 

fyrstur út og annar er síðastur. Sá starfsmaður lítur yfir sætin og kannar hvort allir 

hafi tekið farangur sinn með sér. Starfsmaðurinn sem er fyrstur út telur börnin út 

úr vagninum. Þegar nesti er borðað setjast allir saman og ákveðið er hvað er 

borðað fyrst og börnin sitja á meðan borðað er.  
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Öryggismál 

Fyllsta öryggis er gætt í ferðum sem farnar eru út fyrir leikskólann. Sjúkrataska er 

með í bakpoka starfsmanns og í honum helstu gögn sem þarf til fyrstu hjálpar. Öll 

börn eru í vestum en á þeim er nafn leikskólans og símanúmer. Starfsmaður er 

með nafnalista og símanúmer og nöfn foreldra. Allir starfsmenn eru með  farsíma. 

Þegar haldið er af stað eru allir starfsmenn með á hreinu hversu mörg börn eru í 

ferðinni og þekkja nöfn þeirra allra. Reglulega er talið í hópnum og alltaf talið inn 

og út úr strætisvögnum. Ef barn týnist á vettvangi er neyðaráætlun sett í gang (sjá 

fylgiskjal III). 

 

Bakpokar barna og starfsmanna 

Í bakpoka starfsmanns er eftirfarandi útbúnaður alltaf hafður með: 

• Nafnalisti yfir öll börn í hópnum, fullt nafn beggja foreldra og 

símanúmer. 

• Plastpokar 

• Þurrkur og þvottapokar 

• Skæri 

• Sólarvörn 

• Strætisvagnamiðar 

• Leiðabók strætisvagna 

• Sjúkrataska 

� Plástur 

� Sótthreinsandi grisjur 

� Flísatöng 

� Augnskolglas 

� Einnota hanskar 

� Handspritt 

 

Í bakpoka barnanna eru: 

� Vatnsbrúsi 

� Aukasokkar 

� Nestisbox 
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Strætisvagnaferðir 

Leið 14 

Stoppar á Kringlumýrarbraut í báðar áttir. Stutt ganga frá leikskólanum. Fer niður 

í miðbæ með viðkomu við Landspítala og Þjóðminjasafn, fer einnig upp að 

Kringlu. 

Leið 12  

Stoppar á Laugarnesvegi v/ Sundlaugaveg í báðar áttir. Stutt ganga frá 

leikskólanum. Vagninn fer upp í Ártún og yfir í Mjódd, í hina áttina fer hann 

niður á Hlemm og niður Hverfisgötu. 

Leið 19 

Stoppar við Hilton hótel á Suðurlandsbraut í báðar áttir. Frekar stutt ganga. Fer í 

Ártún og upp í Ártúnsholt og upp í Árbæ. Í hina áttina fer hann í Nauthólsvík með 

viðkomu á Hlemmi. 

Leið 4 

Stoppar á Kringlumýrarbraut í báðar áttir. Stutt ganga frá leikskólanum. Fer suður 

í Hafnarfjörð með viðkomu við Kringlu og Hamraborg. Í hina áttina fer hann 

niður á Hlemm. 

Leið 1 

Stoppar á Kringlumýrarbraut í báðar áttir. Stutt ganga frá leikskólanum. Fer suður 

í Hafnarfjörð með viðkomu í Kringlu og Hamraborg. Í hina áttina fer hann niður á 

Hlemm. 

Leið 11 

Stoppar á Háaleitisbraut v/ Lágmúla. Nokkuð löng ganga frá leikskólanum. Fer 

upp í Mjódd og í Seljahverfi. Í hina áttina fer hann út á Seltjarnarnes. 
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Vika I     Laugardalur 

 

 

Mánudagur 2. júní 

Grasagarðurinn – Leikir 

 

 

 

Markmið 

• Að börnin kynnist nánasta umhverfi sínu og viti hvað er að finna í 

Laugardalnum 

• Að börnin fái hreyfa sig frjálst og hlaupa um 

• Að börnin fái upplýsingar um áætlun næsta mánaðar 

Strætisvagn 

• Enginn 

Bakpoki barnanna 

• Nesti 

• Blöð og litir 

Bakpoki starfsfólks 

• Sjúkrataskan 

• Blómabækur 

• Bolti 

Nesti 

• Flatbrauð m/ hangikjöti 
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• Ávaxtasafi 

• Ávextir  

Kveikjur 

• Saga Reykjavíkur 

• Bernskan 

• Plöntuhandbókin 

• Íslensk flóra með litmyndum 

Leikir 

• Ég er frábær eins og ég er  

• Stórfiskaleikur 

• Nú skulum við segja hvað við heitum 

 

Þar sem þetta er fyrsti dagurinn má ætla að einhver tími fari í að komast af stað. 

Börnin hittast í Listasmiðju og við ræðum um daginn sem er framundan. 

Leikskólakennarar upplýsa um hvert skuli haldið. Leiðin liggur út í Laugardal en 

þar ætlum við að eyða næstu dögum. Kynnast dalnum og öllu sem hann hefur upp 

á að bjóða. Við ræðum við börnin um dalinn og setjum upp vef þar sem 

Laugardalur er útgangspunktur. Hvað vita börnin um dalinn og hvað er þar að sjá? 

Þar sem við erum að fara í Grasagarðinn eru blómabækur skoðaðar og ákveðið að 

leita að nokkrum ákveðnum plöntum í garðinum. Skoðum einnig bækur um 

svæðið. Þegar nokkur umræða er búin tökum við til nesti. Börnin setja vatn í brúsa 

og smyrja sér brauð með áleggi. Það ásamt ávexti og safa er sett í poka. 

Starfsmenn sjá til þess að allir setji allt nestið sitt í pokann sinn. Því næst er haldið 

af stað út. Þegar komið er út í Grasagarð er sest niður og farið í nafnaleiki. Nú eru 

börnin af tveimur deildum saman komin og nauðsynlegt að allir kynnist vel. 

Einnig er prófað að fara í leikinn „Ég er frábær eins og ég er“ en hann fær alla til 

að hugsa um jákvætt um sjálfan sig og gefa um leið jákvæða strauma til hópsins. 

Þegar allir hafa tjáð sig er Grasagarðurinn skoðaður, lesið á plöntuskilti og leitað 

að plöntum sem komu fram á vefnum. Tími er tekinn í að skoða og leita að 

plöntum. Ef vel viðrar geta börnin setið úti og teiknað plöntur en annars er hægt 

að leita skjóls í garðskálanum. Hvert barn teiknar nokkrar myndir af plöntum sem 

þau hafa fundið. Nesti er borðað og þegar allir hafa fengið nóg af blómum er 

haldið upp í orminn. Það er leiktæki staðsett fyrir ofan Þvottalaugarnar og er mjög 
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vinsælt. Þar klifra börnin, hoppa og skríða í gegnum leiktækið og þjálfa sig á allan 

hátt. Einnig er tími til að fara í leiki á stóra túninu, til dæmis stórfiskaleik og 

töfrahattinn. Þegar allir hafa fengið nóg af því að hreyfa sig er hópnum safnað 

saman og sest niður. Gæti verið um kl 14. Verkefni dagsins eru rædd og verkefni 

næsta mánaðar rifjað upp. Farið er yfir reglur sem gilda í ferðum og rætt við 

börnin um hvað þau vilji helst gera. Á einhvern hátt verður reynt að koma á móts 

við þær hugmyndir þrátt fyrir skipulag sem búið er að gera. Þegar komið er í 

leikskólann á ný eru myndirnar skoðaðar og bætt inn á vefinn því sem börnin hafa 

við hann að bæta. Myndum safnað saman og geymdar til sýningar sem áætluð er í 

lok mánaðarins. Að lokum er skrifað í dagbók hópsins sem verður með í för allan 

tímann. 
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Vika I   Laugardalur 

 

 

Þriðjudagur 3. júní 

Skautasvellið – Þvottalaugarnar 

 

 

 

Markmið 

• Að hreyfa sig  

• Að fá innsýn í horfna starfshætti 

Strætisvagn 

• Enginn 

Bakpoki barnanna 

• Nesti 

Bakpoki starfsfólks 

• Sjúkrataskan 

Nesti 

• Heitt eða kalt kakó (gæti farið eftir veðri) 

• Samlokur m/ grænmeti og osti 

Leikir 

• Þrautakóngur 

 

Hópurinn hittist í Listasmiðjunni og við byrjum á að útbúa nesti fyrir daginn. Ef 

áhugi er fyrir hendi er hitað kakó og það er sett á brúsa sem starfsmenn bera. 

Þegar allir eru komnir með nesti er sest niður og rætt um ferðina sem er fram 
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undan. Nú ætla allir á skauta og við fáum lánaða skauta fyrir þá sem ekki eiga. 

Við skoðum aftur bækurnar sem eru um Laugardalinn og spjöllum um íþróttir og 

íþróttaiðkun barnanna. Þegar klukkan er farin að halla í 10 er lagt af stað, gengið 

rakleiðis út í Laugardal og beint á svellið. Þegar við höfum verið þar í  góða stund 

er farið út og nesti borðað. Eftir nestistíma er farið í Þvottalaugarnar og þær 

skoðaðar. Sest niður og talað um gamla tímann þegar konur komu langar leiðir 

með þvottinn á bakinu og börnin hlaupandi með. Þar var svo verið allan daginn og 

börnin léku sér á meðan mæður þeirra þvoðu þvottinn. Hvað voru börnin að gera? 

Hvernig léku þau sér? Hvernig leikföng áttu börnin? Þetta eru spurningar sem við 

gætum velt upp í barnahópnum. Þegar allir hafa fengið nóg er upplagt að rölta 

heim á leikskólann aftur og eftir síðdegishressingu er kjörið að fá bala og 

dúkkuföt skólans og þvo og hengja upp. Ef gott er veður er hægt að gera það úti 

en annars inni í Listasmiðju. Áður en farið er frá Þvottalaugunum skrifum við í 

dagbókina. 
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Vika I   Laugardalur 

 

 

                       Miðvikudagur 4. júní 

Fjölskyldugarðurinn 

 

 

 

Markmið 

• Að skemmta sér 

• Að kynnast Laugardalnum  

• Að hreyfa sig 

Strætisvagn 

• Enginn 

Bakpoki barnanna 

• Nesti (safi)  

Bakpoki starfsfólks 

• Sjúkrataskan 

• Pylsur og brauð 

• Meðlæti með pylsum 

Nesti 

• Grillaðar pylsur  

• Ávaxtasafi  

 

Í dag förum við í Fjölskyldugarðinn og ætlum að skemmta okkur þar í allan dag. 

Leikskólakennarar taka til nesti en með börnunum er nauðsynlegt að fara yfir 
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reglur sem gilda í ferðunum. M.a. það að börnin fari aldrei úr augsýn starfsmanna 

og biðji um leyfi til að skipta um leiksvæði. Fari aldrei í nein tæki án vitundar 

starfsmanna. Eins er þeim gerð grein fyrir því að þau fara ekki í tæki sem eitthvað 

kostar í eða þar sem er aldurstakmark. Börnin eru spurð um væntingar til 

ferðarinnar og reynt að uppfylla þær eins og kostur er. Vefurinn er lítill í dag enda 

tilgangur ferðarinnar að skemmta sér saman og auðvitað hreyfa sig. Næst er 

haldið af stað og gengið sem leið liggur út í garðinn. Hópnum jafnvel skipt upp ef  

misjafnar þarfir eru innan hans. Um hádegi er komið saman við grillin og grillaðar 

pylsur. Þegar allir eru búnir að fá nóg af garðinum er haldið heim á leið og í 

skólanum er skrifuð frásögn í dagbókina.  
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Vika I  Laugardalur 

 

 

Fimmtudagur 5. júní 

Skoðunarferð um Laugardal 

 

 

 

Markmið 

• Að fá innsýn í mannvirki og byggingar sem eru í Laugardalnum 

Strætisvagn 

• Enginn 

Bakpoki barnanna 

• Nesti  

Bakpoki starfsfólks 

• Fótbolti 

• Sjúkrataskan 

• Kefli í boðhlaup 

• Slæður eða bönd til að skipta í lið 

Nesti 

• Kaldir kjúklingabitar, grænmeti 

• Orkudrykkur í anda íþróttaálfsins 

Kveikjur 

• Bækur um Laugardalinn 

• Bækur um Latabæ, t.d. Latibær á Ólympíuleikunum e. Magnús Scheving. 
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Leikir 

• Boðhlaup 

• Spretthlaup 

• Ýmsar æfingar inni á íþróttavellinum, t.d. armbeygjur og ýmis dýrahopp 

(kengúra, froskur) 

 

Hópurinn hittist í Listasmiðju og ræðir um það sem á dagana hefur drifið 

undanfarið. Mikil hreyfing er þessa dagana og mikilvægt að hvetja börnin áfram 

til að hreyfa sig. Í dag ætlum við ekki langt inn í dalinn heldur skoða þau 

mannvirki sem eru næst okkur. Þegar allir hafa tekið til nesti er haldið rakleiðis út 

að Laugardalshöll. Myndir teknar af húsinu að utan og börnin geta jafnvel teiknað 

það upp. Ef hægt er að fara inn þá er það gert og húsið skoðað að innan. Eftir það 

er farið út á túnið sem er við höllina og farið í leiki. Því næst er haldið niður að 

Þróttheimum og svæðið þar skoðað. Rætt um hvað fari þar fram og börnin fá að 

tjá sig ef einhver þekkir til svæðisins. Nestið borðað við húsið. Þegar allir hafa 

borðað er haldið út að aðalleikvanginum. Búið er að fá leyfi til að fara inn á 

völlinn og skoða bæði stúkuna og völlinn. Ef leyfi hefur fengist er farið í 

boðhlaup og fleiri leiki á vellinum. Nú er líka hægt að taka myndir. Að lokum er 

farið í fótbolta á vellinum. Ef ekki er leyfi fyrir slíku er farið út fyrir 

aðalleikvanginn og farið í leiki þar. Þegar hópurinn er farinn að þreytast og 

úthaldið virðist vera að dvína er rölt heim í leikskóla í rólegheitum og skrifað í 

dagbókina þar. Þá er upplagt að leggjast inn á Hreyfisvæði og hlusta á rólega 

tónlist á meðan. 
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Vika I   Laugardalur 

 

 

Föstudagur 6. júní 

Ratleikur í Laugardal – Afmæli Hofs 

 

 

 

Markmið 

• Að mynda hópa sem vinna saman að einu markmiði, sem er að finna 

fjársjóðinn 

Strætisvagn 

• Enginn 

Bakpoki barnanna 

• Pokanum er sleppt í dag 

Bakpoki starfsfólks 

• Sjúkrataskan 

• Gögn í ratleikinn 

Nesti 

• Ávaxtabiti 

Kveikjur 

• Upprifjun síðan í gær þegar farið var í ýmsa leiki og ýmsar bækur 

skoðaðar eins og til dæmis Latibær 

Leikir 

• Ratleikur 
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• Úrtalningaleikur 

 

Hópurinn allur hittist í Listasmiðju og nú þarf ekki að taka til nesti. Börnin fara 

ekki með bakpoka en starfsmenn taka ávexti með. Öll gögn í ratleikinn eru einnig 

í pokum starfsmanna. Leikurinn er útskýrður fyrir börnunum en nú eru 3–4 

starfsmenn með og unnið verður í minni hópum. Farið er í úrtalningaleik til að 

skipta í hópa. Þegar allir eru tilbúnir er farið út í Laugardal og þar er skipt í minni 

hópa. Allir fá fyrstu mynd sem er af kennileiti í dalnum. Nú rekur leikurinn sig 

um dalinn og á hverri stöð eru þrautir sem hópurinn á að leysa saman. 

Starfsmaðurinn aðstoðar hópinn. Þegar leikurinn endar koma allir hópar saman á 

sama stað og þá þarf að fara yfir lausnirnar og allir fá verðlaun eða viðurkenningu. 

Þegar leiknum er lokið, sem gæti tekið á annan klukkutíma, er gengið í 

leikskólann þar sem afmælishátíðin byrjar. 
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Vika II  Náttúran 

 

 

Mánudagur 9. júní 

Öskjuhlíðin 

 

 

 

Markmið 

• Að komast út í náttúruna 

• Að fræðast um fugla og blóm 

• Að skemmta sér í frjálsu umhverfi 

Strætisvagn 

• Leið 19 frá Suðurlandsbraut (Hilton) 

Bakpoki barnanna 

• Nesti  

• Blöð og litir 

Bakpoki starfsfólks 

• Sjúkrataskan 

• Blómabók 

• Fuglabók 

• Dósir fyrir smádýr  

Nesti 

• Lítil skyrdós 

• Samlokur m/ kæfu 
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• Ávaxtasafi 

Kveikjur 

• Öskjuhlíð: náttúra og saga 

• Reykjavík: sögustaður við Sund 

Leikir 

• Þrautakóngur í gegnum skóginn 

 

Nú þegar við snúum okkur að náttúrunni ætlum við að gefa börnunum meira 

svigrúm til að gera það sem þau hafa áhuga á. Við byrjum á að kynna fyrir þeim 

dagskrá vikunnar og minnum á reglur í ferðum því mikilvægt er að öll börn séu 

með þær á hreinu. Barn má aldrei hlaupa úr augsýn starfsmanna og alltaf þarf að 

halda hópinn. Þetta er m.a. það sem rætt er við börnin í upphafi dagsins í dag. Að 

venju er tekið til nesti og  því komið í pokana. Nú er gerður vefur um náttúruna og 

bækur skoðaðar um fugla, blóm og ýmislegt annað sem tengist náttúrunni. Í 

Öskjuhlíðinni ætlum við að líta eftir fuglum, kanínum og blómum og reyna meðal 

annars að finna blóm sem við fundum í Grasagarðinum í síðustu viku. Einnig 

tökum við með okkur litlar dósir og stækkunargler til að geta skoðað pöddur og 

kvikindi sem verða á vegi okkar. Þegar vefur um náttúruna hefur verið gerður er 

Öskjuhlíðin rædd sérstaklega. Börnin spurð hvort þau hafi komið í Perluna og 

hvort þau kannist við ylströndina eða kirkjugarðinn. Hægt er að gera annan vef 

bara um Öskjuhlíðina. Þegar allir eru tilbúnir er gengið upp á Suðurlandsbraut og 

leið 19 tekin að Hótel Loftleiðum. Þar er gengið upp í Öskjuhlíðina og nú er 

stemmingin í hópnum látin leiða daginn. Hvað vilja börnin helst skoða? Vilja þau 

stoppa lengi í skóginum eða vilja þau skoða minjar frá stríðsárunum? Hægt er að 

ganga beinustu leið upp í Perlu og fara út á svalirnar og skoða umhverfið þaðan 

og ákveða þá hvert skuli halda og hvar best sé að eyða deginum. Dagurinn er 

látinn líða við náttúruskoðun og rannsóknir. Smádýr eru veidd í dósir og skoðuð 

með stækkunargleri, blóm teiknuð eftir fyrirmyndum og bætt í blómasafnið. Kíkt 

á fugla og trén rannsökuð með því að klifra í þeim og skoða þau á alla kanta. 

Nestið er  borðað í skjóli eða úti á sléttu allt eftir veðri. Ef veðrið leyfir er sjálfsagt 

að halda til á einum stað nokkra stund, leyfa börnum að fara úr sokkum og skóm 

og hlaupa  um berfætt í grasinu. Þegar líður á daginn er búist til heimferðar, 

skrifað er í dagbókina og gengið frá dóti í bakpoka. Leið 19 er tekin til baka. 



 31 

Vika II   Náttúran 

 

 

Þriðjudagur 10. júní 

Elliðaárdalur 

 

 

 

Markmið 

• Að skoða plöntur og fugla  

• Að skemmta sér í frjálsu umhverfi 

Strætisvagn 

• Leið 12 frá Laugarnesvegi, farið úr rétt ofan við Sprengisand 

Bakpoki barnanna 

• Safi 

Bakpoki starfsfólks 

• Háfar 

• Sýnaglös 

• Blómabók 

• Fuglabók 

• Blöð og litir 

• Sjúkrataskan 

Nesti 

• Ávaxtasafi 

• Kjúklingur á pinnum (bringur eða lundir) 

• Grænmeti í bitum 



 32 

• Köld sósa 

Kveikjur 

• Elliðaárdalur 

• Dulin veröld 

• Reykjavík: sögustaður við Sund 

 

Í dag þurfum við aðstoðarfólk. Ætlunin er að grilla á almenningsgrilli sem er í 

dalnum. Starfsmaður eða foreldri er fengið til að fara með kol og mat og kveikja 

upp í grillinu.  Þegar börnin eru mætt er farið í Listasmiðju til að undirbúa daginn. 

Börnin skera grænmeti í bita og setja í dósina sína en kjúklingur og sósa er 

undirbúið í eldhúsinu. Þegar nestið er tilbúið er fjallað um Elliðaárdal. Hvað vita 

börnin um þetta svæði? Hefur einhver komið þangað? Hvað getum við skoðað 

þar? Kíkjum í bækurnar okkar, Sögustaður við Sund, þar sem fjallað er um 

Elliðaárdal, fugla- og blómabók. Tölum um laxveiði og gerum vef um allt sem 

okkur dettur í hug. Því næst er haldið af stað í strætó. Foreldri eða starfsmaður 

kemur á eftir með nestið okkar og kol og annað sem til þarf því í dag ætlum við að 

grilla matinn okkar úti.  

 

Þegar komið er í dalinn er gengið um svæðið og plöntur skoðaðar. Litið er eftir 

fuglum. Þegar komið er að gömlu rafstöðinni er hún skoðuð að utan sem innan. 

Eftir skoðunarferðina er haldið áfram upp dalinn og komið að svæðinu þar sem 

grillið er. Þar stoppum við, börnin mega hlaupa um og leika sér í náttúrunni. Eftir 

mat er farið í nokkra leiki og síðan haldið af stað áfram upp dalinn. Stoppað við 

Indíánagil og þar kíkt á fuglalíf og plöntur. Getur einhver fundið eins blóm og í 

Öskjuhlíðinni? Þarna er líka gott að setjast niður og teikna fugla og blóm. Í lokin 

er skrifað um daginn í bókina. Því næst er gengið upp á Höfðabakka og strætó nr. 

12 tekinn á Hof. Þegar komið er á leikskólann er myndum safnað saman og 

ljósmyndir prentaðar út. 
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Vika II  Náttúran 

 

 

Miðvikudagur 11. júní 

Hellisgerði 

 

 

 

Markmið 

• Að skemmta sér í frjálsu umhverfi 

• Að skoða kletta og álfasteina 

Strætisvagn 

• Leið 4 er tekin á Kringlumýrarbraut og skipt í Hamraborg yfir í leið 1 

Bakpoki barnanna 

• Nesti  

Bakpoki starfsfólks 

• Sjúkrataskan 

Nesti 

• Samlokur m/ skinku og osti 

• Kókómjólk 

Kveikjur 

• Álfasögur Jóns Árnasonar 

Leikir 

• Töfrakassinn 

• Hlaupa í skarðið 
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Eins og áður hittist hópurinn í Listasmiðjunni og útbýr nesti. Þegar allir eru 

komnir með nestið í pokann sinn er rætt um ferðina sem er framundan. Sennilega 

þekkja börnin ekki Hellisgerði en hægt er að kynna staðinn lítillega. Annars er 

markmiðið í þessari viku að leyfa börnunum að ráða ferðinni að mestu og láta 

daginn ráðast eftir barnahópnum. Hægt er að hafa í pokahorninu ýmsar hugmyndir 

að grípa til þegar hópurinn þarf ný verkefni. Ætlunin er að vera allan daginn í 

garðinum svo nestið er borðað um hádegi.  
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Vika II  Náttúran 

 

 

Fimmtudagur 12. júní 

Fjöruferð 

 

 

 

Markmið 

• Að skoða lífið í fjörunni 

Strætisvagn 

• Leið 11 tekin v/ Lágmúla og farið úr úti á Seltjarnarnesi 

Bakpoki barnanna 

• Nesti 

• Fötur 

• Skóflur 

• Dósir 

• Plastpokar 

Bakpoki starfsfólks 

• Sjúkrataskan 

• Háfar 

• Dósir 

Nesti 

• Heitt kakó 

• Samlokur m/ osti og grænmeti 
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Kveikjur 

• Bókin Fjörulíf 

Leikir 

• Sandkastalakeppni 

 

 Í þessari ferð er nauðsynlegt að ítreka allar reglur vel og þá helst það að ekki má 

draga sig út úr hópnum. Þegar hópurinn er allur mættur er tekið til nesti og gengið 

frá í poka. Auk nestis eru teknar með fötur og skóflur, box og pokar. Eins og áður 

er gerður vefur um fjöruna og börnin fá að segja frá því sem þau vita um fjörur og 

lífið í þeim. Nú er líka ætlunin að leyfa þeim að ráða dagskránni. Þegar við 

komum í fjöruna fá þau að hlaupa frjálst um en þurfa að passa sig að vera ekki of 

nálægt sjónum. Þegar allir eru tilbúnir er lagt af stað. Fyrst er göngutúr í strætó 

þar sem við göngum upp í Lágmúla og tökum leið 11 sem fer beint út á 

Seltjarnarnes. Þar förum við út og göngum niður í fjöruna. Nú hafa börnin frjálsar 

hendur og mega nota það dót sem við tökum með okkur. Þau eru hvött til að búa 

til sandkastala og starfsfólkið hjálpar til. Þegar líður að hádegi er farið á túnið 

hinum megin við veginn sem er við fjöruna og nestið borðað. Upplagt að syngja 

nokkur lög fyrir matinn og hægt að finna lög sem tengjast fjörunni og fuglunum. 

Eftir matinn fá börnin að segja til um hvað þau vilja vera lengi og reynt að koma 

til móts við allar óskir. Þegar heim er komið, sem gæti verið á milli kl. 13 og 14, 

er farið í Listasmiðjuna og búið til listaverk. Búið er að útvega vel stóra plötu, 

börnin mála plötuna og líma svo á hana þang, skeljar, sand og annað sem þau hafa 

fundið í fjörunni. Verkið er samvinnuverkefni allra í hópnum. Eftir að þessari 

vinnu lýkur er sest niður og farið yfir vefinn. Bætt inn á því sem börnin hafa séð 

eða upplifað nýtt.  
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Vika II   Náttúran 

 

 

Föstudagur 13. júní 

Björnslundur – Leikskólaheimsókn 

 

 

 

Markmið 

• Að skemmta sér í frjálsu umhverfi  

• Að heimsækja önnur börn á leikskóla 

Strætisvagn 

• Leið 19 

Bakpoki barnanna 

• Nesti 

Bakpoki starfsfólks 

• Sjúkrataskan 

Nesti 

• Kjúklingasalat og brauð 

• Ávaxtasafi 
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Leikir 

• Stærðfræðiþraut 

 

Nú hefur vikan liðið að mestu í náttúrunni þar sem hún er ósnortin. Þennan dag er 

ætlunin að fara enn og aftur í náttúruna en nú liggur leiðin upp í Björnslund sem 

er útisvæði í Norðlingaholti. Lundurinn er útikennslustofa Norðlingaskóla og 

leikskólans Rauðhóls en er opinn öllum. Í Björnslundi eru fjölbreytt svæði bæði 

skógi vaxin og opin. Einnig er vatn neðst á svæðinu þar sem hægt er að sulla. Eftir 

að nesti hefur verið tekið til er börnunum sagt hvert leiðin liggur í dag og sömu 

reglur kynntar og áður. Því næst er haldið af stað og nú getum við tekið leið 19 

við Hilton hótelið. Þegar við komum upp í Norðlingaholt er gengið rakleiðis inn í 

Björnslund. Börnin fá að ráða ferðinni og prófa þrautir og brautir í skóginum. 

Þegar morgunninn er liðinn er fundinn góður staður fyrir nestistíma og getur farið 

eftir veðrinu hvort farið er í skjól undir trjám eða út á flatirnar. Eftir mat er farið í 

heimsókn á leikskólann Rauðhól og börnin fá að leika sér í garðinum eða inni, 

gæti farið eftir veðri eða stemmingunni í hópnum. Þennan dag er áætluð 

heimkoma ekki fyrr en um kl. 15. Þá er farið yfir daginn, spjallað um það sem við 

höfum gert í dag og hugleiðingar barnanna ræddar. Skrifað í dagbókina að lokum.  
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Vika III  Lífið í gamla daga 

 

 

Mánudagur 16. júní 

Austurvöllur – Bókasafnið 

 

 

 

Markmið 

•  Að fræðast um Jón Sigurðsson og Alþingi Íslendinga 

• Að koma á bókasafnið og skoða bækur, bæði til að fræðast og skemmta sér  

Strætisvagn 

• Leið 14 frá Kringlumýrarbraut og niður á Lækjartorg 

Bakpoki barnanna 

• Strammi til að mála á og litir 

• Nesti 

Bakpoki starfsfólks 

• Sjúkrataskan 

• Bók um Jón Sigurðsson  

Nesti 

• Samlokur m/ kjötáleggi 

• Kókómjólk 
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Leikir 

• Eitt par fram fyrir ekkjumann 

 

Nú er komið að því að læra svolítið um lífið í gamla daga. Við kynnum dagskrá 

vikunnar lítillega fyrir barnahópnum strax á leikskólanum og gerum vef um 

„gamla daga“. Hvað vita börnin um gamla daga og hvað er það? Hvenær tölum 

við um gamla daga? Er það þegar ég var lítil, sem er á aldur við foreldra þeirra, 

eða er það þegar amma þeirra og afi voru lítil eða er kannski ennþá lengra síðan 

gömlu dagarnir voru? Út frá umræðu barnanna grípum við punkta sem passa við 

dagskrána sem búið er að undirbúa.  En dagskrá dagsins í dag er þjóðleg og 

hugsuð út frá 17. júní sem er á morgun. Við tökum leið 14 á Kringlumýrarbraut 

og förum niður á Lækjartorg með vagninum. Göngum út á Austurvöll og skoðum 

styttuna af Jóni Sigurðsyni. Skoðum einnig Alþingishúsið að utan og förum í 

garðinn á bak við húsið. Þar getum við jafnvel sest niður og spjallað um það sem 

börnunum er efst í huga. Tökum með okkur í dag stramma og liti og börnin teikna 

Alþingishúsið. Hægt er að sitja á Austurvelli en þar er gott útsýni til hússins. 

Einnig geta þau málað Jón Sigurðsson eða annað sem þeim dettur í hug en ætlast 

er til að þau máli eitthvað sem þau sjá í umhverfinu. Þegar þessu er lokið og liðið 

er nokkuð á morguninn göngum við yfir í bókasafnið sem er í Grófinni. Þar fáum 

við aðstöðu inni til að borða nestið, nema veðrið sé svo gott að hópurinn vilji 

borða úti. Þá annaðhvort á Austurvelli áður en er farið þaðan eða á Ingólfstorgi. Á 

bókasafninu er leitað að bókum sem börnin óska eftir að skoða en einnig reynum 

við að finna bækur um 17. júní og sögu hans. Spyrjum starfsmann og fáum aðstoð 

við að finna okkur fróðleik um þessa hátíð.  
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Vika III  Lífið í gamla daga 

 

 

Miðvikudagur 18. júní 

Vitatorg – Þjóðmenningarhúsið - Arnarhóll 

 

 

 

Markmið 

• Að hitta eldra fólk, skemmta því og fá tækifæri til að tala við það 

• Að fræðast um landnámið og Ingólf Arnarson 

• Að rifja upp sýningu um Surtsey og Jónas Hallgrímsson 

Strætisvagn 

• Leið 12 á Laugarnesvegi niður á Hverfisgötu 

Bakpoki barnanna 

• Nesti 

• Blöð og litir 

Bakpoki starfsfólks 

• Sjúkrataskan 

• Spurningablað fyrir viðtöl  

• Bönd og tölur í fuglafit og þeytispjöld 

Nesti 

• Pítur m/ grænmeti og túnfiski eða skinku 

• Ávaxtasafi 
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Kveikjur 

• Æfum nokkur lög sem sungin eru á Vitatorgi 

• Vísan „Buxur, vesti, brók og skó“ rifjuð upp 

Leikir 

• Fuglafit 

• Þeytispjald 

 

Hittum hópinn í Listasmiðju og tökum til nesti. Í dag ætlum við að hafa pítur og 

safa. Hvert barn býr til sína pítu með grænmeti að vild og skinku. Nú er ætlunin 

að fara á Vitatorg þar sem er dagdeild fyrir heilabilaða. Þar skemmtum við 

heimilisfólki með söng og skemmtum gamla fólkinu; eftir sönginn gefst 

börnunum tækifæri til að hitta fólkið og spjalla við það. Áður en við lögðum af 

stað var sest niður með hópnum og rætt saman um ferðina. Hvað langar okkur að 

vita um fyrri tíma þessa fólks? Hvernig matur var borðaður? Hvaða leiki fór það í 

þegar það var börn? Spurningarnar verða skráðar niður og einnig svörin. Eftir 

heimsóknina á Vitatorg göngum við niður í bæ og borðum nesti á Arnarhóli. 

Skoðum styttuna af Ingólfi Arnarsyni. Tökum ljósmyndir og börnin fá að taka 

myndir af því sem þeim finnst spennandi. Setjumst niður við styttuna og ræðum 

um landnámið. Ef veður leyfir er tekin með bókin „Landnámsmennirnir okkar“ 

eftir Stefán Aðalsteinsson og hún skoðuð. Lesinn kafli um Ingólf.  Þegar því er 

lokið förum við í Þjóðmenningarhúsið, þar er sýning um Jónas Hallgrímsson og 

einnig um Surtsey. Börnin lærðu heilmikið um Jónas í tengslum við dag íslenskrar 

tungu og nú verður sá fróðleikur rifjaður upp. Einnig hafa börnin skoðað 

sýninguna um Surtsey og þar af leiðandi fróðlegt að sjá hvað þau muna og hvað er 

spennandi að skoða aftur.  

 

Þegar allir hafa fengið nóg tökum við strætó heim aftur og börnin ráða hvernig 

unnið verður úr ferðinni. Hægt er að gera myndverk, sögu eða hvað sem 

börnunum dettur í hug. 
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Vika III   Lífið í gamla daga 

 

 

Fimmtudagur 19. júní 

Árbæjarsafn 

 

 

 

Markmið 

• Að börnin læri einn gamlan leik 

• Að börnin fái innsýn í lífið á síðustu öld 

• Að börnin fái hugmynd um mat og matarílát á síðustu öld 

Strætisvagn 

• Leið 19 tekin á Suðurlandsbraut við Hilton hótelið 

Bakpoki barnanna 

• Nesti 

• Blöð og litir 

• Band í fuglafit 

Bakpoki starfsfólks 

• Sjúkrataskan 

• Krítar 

• Blómabók 

• Fuglabók 

Nesti 

• Skyrdrykkur 
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• Hafrakex með osti 

• Grænmetisbitar 

Kveikjur 

• Lesið úr sögunni Siggi og hrekkjusvínin 

• Bernskan  

Leikir 

• Fuglafit 

• París 

 

Hópurinn hittist í Listasmiðju og gerir vef um Árbæjarsafn. Flest börnin hafa 

komið þangað áður því hópurinn fékk jóladagskrá fyrir sl. jól. Þau hafa því flest 

einhverjar hugmyndir um safnið. Þær eru settar niður á blað og svo er tekið til 

nesti. Það er í anda heimsóknarinnar og umræða um það fer fram á meðan. Því 

næst er lesinn kafli úr bókinni „Siggi og hrekkjusvínin“ en hún fjallar um gamla 

leiki og lífið í gamla daga. Einnig er bókin „Bernskan“ skoðuð og lesinn kafli úr 

henni. Því næst er haldið af stað. Þegar komið er í Árbæjarsafn er farið í leiki á 

túninu og börnunum leyft að leika frjálst. Hús, sem farið er í, eru m.a. gamli 

bærinn, Skósmiðshúsið og einhver fleiri.  Eftir hádegisnesti er farið í fleiri hús og 

einnig er gott að taka fram blómabók og fuglabók. Í lok dags fá börnin blöð og liti 

og myndir eru teiknaðar af því sem fangaði hugann. Einnig er hægt að fylla út í 

vefinn. 
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Vika III    Lífið í gamla daga 

 

 

Föstudagur 20. júní 

Þjóðminjasafnið – Hljómskálagarðurinn 

 

 

 

Markmið 

• Að börnin læri um gamla siði 

• Að börnin hreyfi sig 

Strætisvagn 

• Leið 14  tekin á Kringlumýrarbraut 

Bakpoki barnanna 

• Nesti 

• Blöð og litir 

Bakpoki starfsfólks 

• Sjúkrataskan 

• Krítar 

Nesti 

• Mjólk 

• Kalt slátur 

• Flatkökur með hangikjöti 

Kveikjur 

• Lesið úr sögunni Siggi og hrekkjusvínin 
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Leikir 

• Hlaupa í skarðið 

• Eitt par fram fyrir ekkjumann 

• París 

 

Hittumst í Listasmiðju og ræðum um daginn framundan. Gerum vef um lífið í 

gamla daga. Hvað var sérstakt við lífið í gamla daga? Hvernig var þegar amma og 

afi voru lítil? Eða langamma og langafi? Hvað var öðruvísi þá en nú?  

Gerum vef og ræðum þessa hluti, lesið úr sögunni „Siggi og hrekkjusvínin“ og 

rætt um söguna. Ræðum um matinn og nestið okkar er í anda tímans, slátur og 

flatkökur með hangikjöti og mjólk.Útbúum nesti og göngum frá í pokana. Allir 

með nestið sitt og blöð og liti eins og venjulega. Þegar komið er niður í bæ byrjum 

við á að ganga út í Hljómskálagarð. Stoppum við Tjörnina og getum jafnvel gefið 

öndunum brauð. Þegar komið er út í garðinn fá börnin að leika sér frjálst góða 

stund. Í garðinum er stór klifurgrind og flest börn eru hrifin af henni. Einnig er 

gaman að leika sér í stóra grjótinu við skóginn og við leyfum þeim að leika frjálst 

þar nokkra stund. Að lokum söfnum við börnunum saman og förum í nokkra 

gamla góða leiki eins og hlaupa í skarðið, og við teiknum parís á stéttina og allir 

æfa sig að hoppa. Þegar kemur fram undir hádegi borðum við nestið okkar og 

rifjum upp á meðan hvað við ætlum helst að skoða á Þjóðminjasafninu. Rifjum 

upp vefinn okkar og umræðuna sem fram fór um morguninn. 

 

Eftir hádegi göngum að Þjóðminjasafninu. Þegar inn er komið kynnum við reglur 

safnsins, þar er bannað að hlaupa og kalla. Förum um safnið og skoðum það sem 

helst fyrir augu ber og það sem börnin sýna áhuga. Finnum að lokum nýjustu 

deildina með færibandinu en þar eru helst þeir hlutir sem börnin þekkja úr daglegu 

lífi en þó í annarri mynd en þau eru vön. Þarna eru dúkkur, mjólkurfernur, 

vínilplötur og hvað eina sem gaman er að skoða. Þegar hringnum er lokað fáum 

við að setjast niður annaðhvort í einhverju herbergi eða í fatahenginu sem er stórt 

og rúmgott. Þar tökum við upp vefinn og förum yfir hann, bætum inn á hann ef 

eitthvað þykir vanta. Því næst er haldið heim á leið. Þegar heim er komið teikna 

börnin mynd frá Þjóðminjasafninu á meðan sagan er lesin fyrir þau aftur eða 

rifjuð upp. 
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Vika  IV  Samfélagið 

 

 

Mánudagur 23. júní 

Slökkvistöðin – Öskjuhlíðin 

 

 

 

Markmið 

• Að fræðast um störf Slökkviliðsins 

• Að hreyfa sig  

Strætisvagn 

• Leið 19 á Suðurlandsbraut 

Bakpoki barnanna 

• Nesti 

• Blöð og litir 

Bakpoki starfsfólks 

• Sjúkrataskan 

• Blómabók 

• Fuglabók 

• Dósir 

Nesti 

• Samlokur m/ kjötáleggi 

• Ávaxtasafi 

 



 48 

Kveikjur 

• Sammi brunavörður  

• Buna brunabíll 

Leikir 

• Þrautakóngur 

 

Hópurinn hittist í Listasmiðjunni og tekur til nestið sitt. Nú er fram undan 

heimsókn í Slökkvistöðina og þá fáum við að fræðast um þetta mikilvæga starf. 

Byrjum á að lesa bækurnar um Samma brunavörð og skoðum bókina um Bunu 

brunabíl. Þó bækurnar séu hugsaðar fyrir yngstu börnin hafa eldri börnin gaman af 

að heyra einfaldar sögur. Eftir léttan sögulestur er hægt að gera vef um 

Slökkvistöðina og halda svo af stað í strætóferðalag. Eftir heimsókn í 

Slökkvistöðina förum við upp í Öskjuhlíð og getum kannski rifjað upp það sem 

við gerðum þar síðast. Dagurinn fær að enda í frjálsum leik í náttúrunni. 
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Vika IV  Samfélagið 

 

 

Þriðjudagur 24. júní 

Hallgrímskirkja – Listasafn Íslands 

 

 

 

Markmið 

• Að skoða myndlist 

• Að skoða borgina úr fjarlægð (úr Hallgrímskirkjuturni) 

Strætisvagn 

• Leið 14 á Kringlumýrarbraut 

Bakpoki barnanna 

• Nesti 

Bakpoki starfsfólks 

• Sjúkrataskan 

• Myndavél 

Nesti 

• Kjúklingasalat m/ pasta og brauði 

• Ávaxtasafi 

Kveikjur 

• Bókin Skoðum myndlist 

Leikir 

• Syngjum um stóru klukkuna  
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• Meistari Jakob 

 

Í dag byrjum við á að sjóða pasta og við hjálpumst öll að við salatgerð. Börnin 

skammta sér salat í boxið sitt og pakka í pokann. Nú förum við niður í bæ og 

byrjum á að ganga upp að Hallgrímskirkju, förum upp í turninn og skoðum 

Reykjavík ofan frá. Börnin fá að taka myndir á myndavél. Þegar við komum niður 

aftur göngum við niður í miðbæ og borðum nestið okkar í Hallargarðinum eða á 

öðrum góðum stað. Eftir hádegishlé og frjálsan leik förum við inn á Listasafn 

Íslands. Skoðum sýningar sem þar eru í boði og eftir það förum við niður í kjallara 

safnsins og þar mega börnin teikna sínar eigin myndir. Ef áhugi er fyrir fleiri 

sýningum er farið yfir á Ljósmyndasafn Reykjavíkur. Þegar heim er komið eru 

myndirnar prentaðar út og skoðaðar, síðan límdar upp á karton og skrifaðar 

skýringar við.  
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Vika IV  Samfélagið 

 

 

Miðvikudagur 25. júní 

Lögreglustöðin – Miklatún 

 

 

 

Markmið 

• Að kynnast störfum Lögreglunnar 

• Að læra nýja leiki 

Strætisvagn 

• Leið 14 við Kringlumýrarbraut 

Bakpoki barnanna 

• Nesti  

Bakpoki starfsfólks 

• Sjúkrataskan 

Nesti 

• Kalt slátur 

• Skyrdrykkur 

• Ávextir 

 

Nú er eitt ferðalagið enn fram undan og allir orðnir þaulvanir að taka til nesti og 

undirbúa sig fyrir strætóferð. Eins og áður setjumst við niður og spjöllum um 

ferðina. Nú er stefnan tekin á Lögreglustöðina og þar fáum við leiðsögn. Börnin fá 
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að skoða mótorhjól og lögreglubíl, hitta hundana og jafnvel að kíkja í fangaklefa. 

Lögreglan skipuleggur og sér alfarið um heimsóknina. Í leikskólanum er búið að 

tala um starfsvettvang lögreglunnar og börnin hafa undirbúið nokkrar spurningar 

sem verða lagðar fyrir löggurnar. Þegar heimsókninni er lokið er gengið út á 

Miklatún og borðað nesti. Nokkrir leikir eru rifjaðir upp, m.a. eitt par fram fyrir 

ekkjumann og hlaupa í skarðið. Eftir það fá börnin að leika sér frjálst en eru hvött 

til að skoða tré og plöntur sem eru við leiksvæðin. Um kl. 14 er haldið af stað 

heim og gengið út á Hlemm til að taka leið 14. 
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Vika IV  Samfélagið 

 

 

Fimmtudagur 26. júní 

Fataflokkun - Rauði krossinn 

 

 

 

Markmið 

• Að fá fræðslu um starfsemi Rauða krossins 

• Að láta gott af sér leiða 

• Að hitta Hjálpfús 

Strætisvagn 

• Leið 14 

• Leið 1 

Bakpoki barnanna 

• Nesti 

• Gömul föt til að gefa fátækum börnum í útlöndum 

Bakpoki starfsfólks 

• Sjúkrataskan 

• Hjálpfús 

Nesti 

• Samlokur m/ osti og grænmeti 

• Kókómjólk 

Kveikjur 

• Hjálpfús 
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Í dag er ætlunin að fara suður í Hafnarfjörð í fataflokkun Rauða krossins. Í 

upphafi vikunnar var rætt um verkefnið og börnin hvött til að finna flík eða flíkur 

sem þau eða aðrir í fjölskyldunni væru hættir að nota.  Nú er ætlunin að gefa þessi 

föt til Rauða krossins. Þegar nestið er tilbúið kemur Hjálpfús og heilsar upp á 

börnin. Hjálpfús er handbrúða sem Rauði krossinn gaf á alla leikskóla fyrir 

nokkrum árum. Með honum fylgir kennsluefni sem ætlað er leikskólabörnum um 

þróunarstarf í Rúanda. Hjálpfús er vinsæll og upplagt er að nota hann til að kynna 

efni dagsins. Hann gæti til dæmis beðið þau um að segja frá flíkinni sem þau eru 

með og  rætt við þau um hjálparstarf. Því næst er haldið af stað í strætó nr. 1 úti á 

Kringlumýrarbraut. Þegar komið er í Hafnarfjörð förum við í fataflokkun Rauða 

krossins. Þar tekur starfsmaður á móti okkur og sér um heimsóknina. Eftir það 

finnum við okkur stað til að borða nestið okkar og tökum svo strætó til baka upp í 

Efstaleiti en þar eru aðalskrifstofur Rauða krossins til húsa. Þar tekur starfsmaður 

á móti okkur og Hjálpfús fær að fylgja með. Eftir þessar heimsóknir er haldið 

heim á leið og þegar komið er í leikskólann er skrifað í dagbókina og frásagnir 

barnanna skráðar niður.  
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Vika IV  Samfélagið 

 

 

Föstudagur 27. júní 

Ásmundarsafn – Undirbúningur fyrir foreldrasýningu 

 

 

 

Markmið 

• Að skoða styttur Ásmundar Sveinssonar og fá leiðsögn um safnið 

• Að meta verkefnið  

Strætisvagn 

• Enginn  

Bakpoki barnanna 

• Nesti 

Bakpoki starfsfólks 

• Sjúkrataskan 

• Leikdeig eða leir 

Nesti 

• Pítur m/ grænmeti og skinku eða túnfiski 

• Ávaxtasafi 

Kveikjur 

• Bókin Skoðum myndlist 

Leikir 

• Myndastyttuleikur 
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Nú er farið að síga á seinni hluta verkefnisins og nauðsynlegt að draga saman 

árangur þess. Þegar búið er að gera nesti er sest niður og skoðuð bókin „Skoðum 

myndlist“. Við höfum skoðað hana áður og nú beinist athygli okkar að 

myndastyttum. Við göngum út á Ásmundarsafn og skoðum stytturnar. Fáum 

leiðsögn um safnið og göngum aftur út í garðinn og borðum nestið okkar. Eftir 

hádegi er komið að því að búa til boðskort til foreldra en nú er verkefninu að ljúka 

og komið að því að meta það. Nokkrar spurningar eru notaðar til að fá fram 

skoðun barnanna, m.a.: Hvað var skemmtilegt að gera í sumar? Hvað var erfitt? 

Var eitthvað leiðinlegt? Hvað viljið þið gera aftur? Hvað lærðuð þið í sumar? Eitt 

spurningablað er fyrir hvert barn og reynt er að fylla inn í þau öll (sjá fylgiskjal 

IV). Ef veðrið er gott er upplagt að taka með leikdeig og sitja á stéttinni á bak við 

húsið og leira á meðan verið er að spjalla. Þegar allir hafa sagt sína skoðun og 

búið er að skrá svör barnanna er gengið til baka á leikskólann og þar útbúið 

boðsbréf til foreldra þar sem þeim er boðið á sýningu í hádeginu á mánudaginn. 

Þá ætla börnin að útbúa hádegissnarl og setja upp myndir og önnur verk sem hafa 

verið unnin í sumar. Í lokin skreyta þau bréfið sem foreldrarnir fá með sér heim í 

dag.
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Vika V  Úrvinnsla 

 

 

Mánudagur 30. júní 

Sýning fyrir foreldra 

 

 

Í dag lýkur verkefninu formlega. Börnin undirbúa sýningu fyrir hádegi með því að 

velja myndir sem þau vilja sýna. Þau fá allan ganginn fyrir sig og geta hengt upp 

myndir um alla veggi. Þegar allar myndir eru komnar upp og búið er að setja fram 

öll gögn sem hafa safnast í ferðunum förum við að taka til veitingar. Nokkrir 

skera grænmeti í salat, pasta er soðið og búin til köld sósa. Einnig eru smurðar 

samlokur með áleggi og skornar í bita. Orkudrykkur íþróttaálfsins er blandaður í 

könnur. Foreldrar fengu boðskort fyrir helgi þar sem þeim var boðið að koma á 

bilinu kl. 12 – 13 og skoða sýninguna. Þar með er verkefninu „Flakkarar á flakki“ 

lokið. 
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Lokaorð 

Hér að framan hefur verið fjallað um útikennslu á Íslandi og aðferðir og efnivið 

sem að notum koma við framkvæmd hennar. John Dewey ræðir um hluti sem 

tengjast útikennslu og vettvangsferðum, hann vildi að börnin færu út í samfélagið 

til að læra á það og einkunnarorð hans „að læra með því að gera“ eiga vel við efni 

ritgerðarinnar. Það er mikilvægt að leikskólinn sé hluti af samfélaginu og að 

börnin fái tækifæri til að sjá heiminn sem er fyrir utan girðinguna. Fyrstu ár 

barnsins í leikskólanum er yfirleitt lítið farið út fyrir leikskólalóðina svo á síðasta 

ári er mikilvægt að börnin fái reynslu og öðlist sjálfstraust úti í samfélaginu.  

 

Þessi kennsluáætlun ætti að nýtast leikskólum og jafnvel 1. bekk í grunnskólum. 

Áætlunin er gerð eins og áður segir fyrir leikskólann Hof og allar ferðir miðast við 

staðsetningu hans. Leikskólinn Hof er í Laugarneshverfi í Reykjavík og því 

sjálfsagt að nýta Laugardalinn vel. Það mælir hins vegar ekkert á móti því að 

hugmyndirnar séu útfærðar og staðfærðar þar sem  vinna á verkefnið. Það er því 

von mín að einhverjar hugmyndir vakni við lestur verkefnisins og 

leikskólakennarar fari í ríkara mæli í ferðir með börnin og þá ekki síst þau elstu 

sem þurfa svo sannarlega á því að halda. Það er mikilvægt að leikskólabarnið sjái 

stóra heiminn og upplifi sig sem hluta hans. 
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Fylgiskjal II 

Leikir 

� Hlaupa í skarðið 

Hópleikur 

Uppstilling: 

Þátttakendur mynda stóran hring. Einn þátttakenda tekur sér stöðu utan hringsins. 

Leikurinn hefst með því að sá sem er utan hringsins tekur á rás og hleypur 

umhverfis hann. Hann á síðan að skora á einn í hringnum t.d. með að slá á rass 

viðkomandi og þá á sá hinn sami að taka á rás í gagnstæða átt. Hvor reynir að 

verða á undan hinum að hlaupa hringinn og komast í skarðið. Sá sem verður 

seinni  byrjar leikinn að nýju (Ingimar Jónsson 1983, bls. 25). 

� Töfrakassinn 

Markmið: 

Að auka og þjálfa hugmyndaflug og hreyfingar 

Gögn: 

Ekki nauðsynleg en hægt er að nota trommu, blokkflautu eða annað hljóðfæri. 

Leiklýsing:  

Stjórnandinn ákveður eitthvert afmarkað svæði sem verður töfrakassi. Krakkarnir 

fara inn í kassann og hnipra sig saman í töfrakúlur. Stjórnandinn stráir ímynduðu 

töfradufti yfir hópinn og segir til dæmis: Upp úr kassanum koma allar litlu 

kisurnar. Börnin stökkva þá upp og leika kisur þar til stjórnandinn slær í trommu, 

spilar á flautu eða klappar saman lófunum. Þá fara allir aftur í töfrakassann og 

hnipra sig saman og síðar er leikurinn endurtekinn. Stjórnandi getur breytt 

börnunum í hvað sem er, t.d. flugvélar, orma, sprellikarla, gamla karla eða ljón 

(leikjavefurinn.is 14. apríl 2008). 

 

� París 

Teiknaður á gangstétt með krít. Lítill steinn notaður til að kasta á reitina.  

� Stórfiskaleikur  

Markmið: 

Samvinna, samhæfing, þrek, félagsþroski, skemmtun 

Gögn: 

Engin 
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Útfærsla:  

Einn er fenginn til að „ver´ann“. Hópurinn stendur allur saman öðrum megin á 

vellinum og sá staki stendur á miðjum velli. Þegar hann klappar hlaupa allir af 

stað yfir völlinn. Þeir sem nást krækja saman höndum og reyna nú að ná hinum. 

Þegar allir eru komnir yfir völlinn eru þeir sem hafa náðst úti á miðjum velli og 

þeir klappa. Varast þarf að þegar keðja stækkar er hún oft svifasein til að ná þeim 

leikmönnum sem eftir eru og við því þarf að bregðast t.d. með því að mynda tvær 

keðjur. Ágæt regla er að þegar þrír eru komnir í keðju þá slitnar hún og sá fjórði 

sem bætist í hópinn myndar par við þann sem dettur úr hópnum 

(leikjavefurinn.is). 

� Þrautakóngur 

Mynduð er einföld röð og sá sem fer fyrir röðinni stjórnar ferðinni og gerir ýmsar 

kúnstir á leiðinni. Þeir sem á eftir koma herma eftir hreyfingum stjórnandans.  

� Eitt par fram fyrir ekkjumann. (Ekkjumaður, Ekkjuleikur) 

Þátttakendafjöldi 9 – 17 

Nokkuð stóran leikvöll þarf til að fara í þennan leik. Þátttakendum er skipt í tvær 

raðir. Í annarri eiga að vera stúlkur og í hinni drengir. Raðirnar standa þétt saman. 

Fremsta  parið stendur við ráslínuna. Ekkjumaðurinn (eða ekkja) er stakur og 

stendur fyrir framan fremsta parið og snýr baki að þeim. Þegar ekkjumaðurinn (sá 

staki) kallar eitt par fram fyrir ekkjumann og klappar lófunum til áherslu á aftasta 

parið að hlaupa fram fyrir raðirnar, stúlkan öðru megin og drengurinn hinum 

megin og reyna að ná saman sem fyrst. Þegar ekkjumaðurinn sér þau koma fram 

fyrir raðirnar reynir hann að ná til stúlkunnar (eða drengsins ef sá staki er stúlka) 

áður en parið nær saman aftur. Takist parinu að ná saman tekur það sér stöðu 

fremst í röðunum en verði ekkjumaðurinn fyrri til að ná til stúlkunnar verður hann 

og stúlkan nýtt par en pilturinn verður ekkjumaður (Ingimar Jónsson 1983, bls. 

51). 

� Ég er frábær eins og ég er  

Markmið:  

Kynnast öðrum í hópnum 

Gögn: 

Stólar ( má sleppa) og sitja bara á gólfi eða í grasi 

Leiklýsing: 
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Þátttakendur sitja í hring. Hver og einn á að hugsa um eitt atriðið sem er einstakt 

við sig. Einn byrjar og segir frá því hvað þetta er. Ef það sem hann nefnir á við 

fleiri standa þeir upp og setjast á hann. Sá sem byrjaði verður nú að láta sér detta í 

hug eitthvert annað atriði sem er sérstakt við hann í von um að það eigi ekki við 

hina. Takist honum það losnar hann við þá sem settust á hann og sá næsti fær að 

reyna. (leikjavefurinn.is) 

� Nú skulum við segja hvað við heitum 

Leikurinn er söngur og lagið er sungið aftur og aftur þangað til allir hafa kynnt 

sig.  

Nú skulum við segja hvað við heitum, nú skulum við segja hvað við heitum. 

Hvað heitir þú?  

Jóna Jóna jejeje 

Jóna Jóna jejeje  

Og svo er lagið endurtekið þar til allir hafa kynnt sig, sá sem kynnir sig segir eða 

syngur nafnið sitt og hópurinn endurtekur nafnið. Sungið frekar hratt og glaðlega. 

� Boðhlaup 

Barnahópnum er skipt í tvö lið og hvort lið myndar einfalda röð samhliða. Fyrir 

framan raðirnar er hlaupaleiðin og ákveðið mark, gæti verið starfsmaður sem 

stendur á móti hópnum. Þátttakendur hlaupa af stað á sama tíma og eiga að ná til 

marksins og til baka. Gott er að hafa kefli eða annan lítinn hlut og láta börnin 

afhenda næsta hlaupara keflið þegar komið er að röðinni aftur (Ingimar Jónsson 

1983, bls. 19). 

� Fuglafit 

Gamall leikur þar sem leikið er með band. Bandið þarf að vera u.þ.b. 80 sm langt 

og er bundið saman. Síðan er bandið þrætt eftir ákveðnum reglum um hendur og 

leikurinn gengur út á að skiptast á með bandið.  

� Þeytispjald 

Spjald eða stór tala  er þrædd upp á band. Bandinu er snúið hratt og látið rekja sig 

til baka, á meðan færist talan fram og til baka. 

� Ratleikur 

Myndir teknar af byggingum og kennileitum í Laugardal, myndirnar eru plastaðar, 

aftan á myndirnar eru skrifaðar þrautir sem hópurinn á að gera á hverjum stað. 

Myndunum er dreift um dalinn og hópnum skipt í fjóra til fimm hópa ( 4-5 börn í 

hóp).  
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Kennileiti og þrautir sem m.a. eru notuð:  

Þróttur (húsið) – hoppa 10 sinnum á öðrum fæti 

Styttan við aðalleikvanginn – hoppa eins og sprellikarlar 

Minningarskjöldurinn um menningarborgirnar -  10 armbeygjur 

Aðalleikvangur - tvista 

Hringtorgið f. innan Þrótt – syngja Höfuð, herðar, hné og tær 3 sinnum 

Laugardalshöllin – dripla bolta, grípa og kasta á milli 

Þvottalaugarnar – hlaupa tvo hringi í kringum húsið 

Skautasvellið – hoppa jafnfætis 10 sinnum 

Fyssa – ganga á línu (bandi) 

Garðskálinn – hoppa eins og froskur á milli tveggja stöðva 
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Fylgiskjal III 

Neyðaráætlun ef barn týnist í vettvangsferð 
 
Um leið og kennari áttar sig á að barn er týnt á vettvangi og eftir snarpa leit er 

hringt í leikskólann og hvarfið tilkynnt til leikskólastjóra. Leikskólastjóri tekur við 

málinu en kennarar á vettvangi halda kyrru fyrir þar sem hvarfið uppgötvast. 

Leikskólastjóri hefur samband við foreldra og neyðarlínuna. Þegar barn finnst er 

leikskólastjóri látinn vita sem kemur skilaboðum til þeirra sem að málinu koma.  
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Fylgiskjal IV 
Matsblað í lok verkefnis 
 
Nafn barns ____________________________________________________ 
 
Dagsetning_____________________________________________________ 
 
 

� Hvað lærðir þú í sumar?________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 

 
� Hvað var skemmtilegast að gera? ________________________________ 

 
___________________________________________________________ 

 
� Hvaða ferð var skemmtilegust?__________________________________ 

 
___________________________________________________________ 

 
� Var eitthvað leiðinlegt?_______________________________________ 

 
___________________________________________________________ 
 

� Hvað var erfitt? _____________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 

� Hvað vilt þú gera aftur?______________________________________ 
 

____________________________________________________________ 


