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MYNDASKRÁ 

Mynd 1, snigill er sótt af  

https://vec.wikipedia.org/wiki/File:Brown_snail.jpg   

Þessi mynd sem Óþekktur höfundur tók er með leyfi samkvæmt CC BY-SA 

Mynd 2, baldursbrá er sótt af 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Tripleurospermum_maritimum 

Þessi mynd sem Óþekktur höfundur tók er með leyfi samkvæmt CC BY-SA 

Mynd 3, börn með vasaljós er sótt af  

https://simply2ndresources.blogspot.com/2011/07/book-whisperer-ch-

3.html 

Þessi mynd sem Óþekktur höfundur tók er með leyfi samkvæmt CC BY-SA 

Mynd 4, könnun á fari fugla er sótt af  

https://is.wikipedia.org/wiki/Hei%C3%B0l%C3%B3a 

Þessi mynd sem Óþekktur höfundur tók er með leyfi samkvæmt CC BY-SA 

Mynd 5, barn af leik er sótt af  

https://ischool.startupitalia.eu/education/56213-20160818-imparare-

fuori-aula-natura 

Þessi mynd sem Óþekktur höfundur tók er með leyfi samkvæmt CC BY-SA 

Mynd 6, rotnun er sótt af  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Food-scraps-compost.jpg 

Þessi mynd sem Óþekktur höfundur tók er með leyfi samkvæmt CC BY-SA 

Mynd 7, laufblaðagríma er sótt af  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Autumn_Leaf_08Nov17.jpg 

Þessi mynd sem Óþekktur höfundur tók er með leyfi samkvæmt CC BY-SA 

Mynd 8, regnbogi er sótt af  

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Double-alaskan-rainbow.jpg 

Þessi mynd sem Óþekktur höfundur tók er með leyfi samkvæmt CC BY-SA 

Mynd 9, ævitntýraferð er sótt af  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Children_hiking_in_the_woods

.jpg 

Þessi mynd sem Óþekktur höfundur tók er með leyfi samkvæmt CC BY-SA 
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INNGANGUR  

Markmiðið með útikennslu er að opna augu barnanna fyrir umhverfi sínu, 

náttúru og með því hjálpa þeim að uppgötva, skilja og virða hana. Úti 

lærum við líka ýmislegt sem aldrei verður hægt að læra innan húss eða af 

námsbók, auk þess er útivist heilsubætandi bæði líkamlega og andlega.  

Verkefnasafnið varð til vegna þess að mér fannst vanta verkefnasafn þar 

sem verkefnin væru einföld og þægileg og sem hægt væri að framkvæma 

hvar sem er. Verkefnasafninu verður skipt upp eftir árstíðum og síðan 

koma verkefni sem hægt er að gera hvenær sem er yfir árið. Í þessu 

verkefnasafni ættu allir að finna eitthvað við sitt hæfi.  

Verkefnasafn þetta er ætlað til notkunar í leikskólum landsins, leitast 

verður eftir því að hafa verkefni sem hennta öllum aldurshópum, svo allir 

ættu að finna sér verkefni til að framkvæma. Markmiðið með gerð 

greinargerðar og verkefnasafns var að útbúa verkefni sem auðvelda 

leikskólakennurum að efla jákvæðni barna til umhverfis og auka vilja 

þeirra til þess að vernda náttúru og umhverfi. 

Það er ósk mín að hugmyndasafnið auðveldi leikskólakennurum að stíga 

það skref að hefja útikennslu með áherslu á hvernig megi fá börn til að 

rannsaka umhverfið sitt og læra að bera virðingu fyrir því og vilja ganga 

vel um það.  
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TÓL OG TÆKI TIL ÚTIKENNSLU 

Þegar kemur að tólum og tækjum er best að nota ímyndunaraflið, það er 

ýmislegt sem hægt er að notast við en gott getur verið að hafa við 

höndina: 

 Bakpoka 

 Stækkunargler                                                     

 Víðsjá   

 Sjónauki  

 Myndavél 

 Vasaljós 

 Spegla 

 Handbækur s.s fuglabók, flóru, pöddubók, steinabók 

 Ýmis plast box, pöddubox 

 Klemmur til hengja upp á snæri 

 Málningarpensla til að hreyfa við gróðri eða pöddum 

 Dúk til að leggja laufblöð, trjágreinar og annað slíkt á 

 Penni og blað 

 Band/kaðal/snæri                                                                                                    

 Teppi                                                                  

 Pokar fyrir rusl 
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ÖRYGGISATRIÐI 

Þegar farið er út fyrir lóðamörk leikskóla er alltaf góð hugmynd að hafa 

eftirfarandi meðferðis: 

 Síma til að hringja eftir aðstoð  

 Lista yfir börnin með nöfnum og símanúmerum foreldra 

 Sjúkrakassa með:  

 Plástrum 

 Sólarvörn (ef það er sól) 

 Sótthreinsi klútum  

 Ef farið er í lengri ferðir gæti verið gott að hafa meðferðis nesti 

eins og niðurskorna ávexti, rúsínur, morgunkorn eða brauðsneið 

og drykki. Gott er að hafa heita drykki að vetri til.  

Áður en farið er út fyrir lóðamörk leikskólans er mikilvægt að kynna 

börnunum nokkrar reglur, segja þeim frá því hvert sé verið að fara og 

hvað ber að varast á leiðinni. Reglurnar geta verið misjafnar eftir 

leikskólum.  

 Leiðast tvö og tvö  

 Að fara ekki fram fyrir kennarann, hann er alltaf fremstur og 

síðastur 

 Fara eftir umferðarreglum  

Gæta verður að starfsmannafjölda þegar farið er með börnin út fyrir 

lóðamörk leikskólans, gott er að miða við að það fari alltaf að minnsta 

kosti  tveir starfsmenn með hverjum hóp, starfsmönnum er fjölgað ef 

hópurinn er mjög stór.  
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GÆTUM AÐ UMHVERFINU 

Það er gaman úti en gæta verður þess að huga vel að náttúrunni og 

skemma ekkert.  

Þegar farið er út í náttúruna er mikilvægt að:  

 Skilja ekkert eftir sig, taka allt rusl með heim aftur!  

 Virða náttúruna, jörð, plöntur og dýralíf. 

 Takið aðeins upp lausar plöntur 

 Skiljið við svæðið í sama ásigkomulagi og það var þegar þið komuð 

eða jafnvel í betra ásigkomulagi.  

DÆMU UM SPURNINGAR 

Hér fyrir neðan koma dæmi af spurningum (Pinimg, e.d.) sem kennarinn 

gæti spurt börnin til að beina athygli þeirra að og til að fá þau til að hugsa 

dýpra og meira um viðfangsefnið.  

 Varstu búin að sjá þetta? 

 Eftir hverju tekur þú?  

 Hvað getur þú sagt mér um það sem þú hefur fundið? 

 Hvað gerist ef þú gerir……?  

 Hvað getur þú gert í staðinn? 

 Er eitthvað annað sem þú getur gert/notað?  

 Af hverju prufaðir þú þetta?  

 Getur þú prófað ……. Í staðin fyrir …….?  

 Á hvaða hátt er þetta öðruvísi en þetta?  

 Hvað ætlar þú að gera næst? Þegar þú ert búin með þetta?  

 Hvernig ætlar þú að framkvæma það? 

 Hvað heyrir þú/ Hvað sérð þú/ Hvaða lykt finnur þú?  

 Minnir þetta þig á eitthvað?  
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 Af hverju heldur að …….?  

 Hefur þú einhverjar spurningar?  

 Er eitthvað sem ég get hjálpað þér með? 

 Hvað viltu vita um viðfangsefnið?  

 Úr hverju er þetta? 

 Hvernig veistu …? 

SUMAR 

Sumartíminn miðast við júní, júlí og ágúst, sumarið er skemmtilegasti tími 

ársins að margra mati. Á sumrin er birtan mest, fjölskyldur halda í 

ferðalög út á land og leika langt fram á kvöld. Hér á eftir koma hugmyndir 

að verkefnum sem hægt er að vinna á sumrin.  

SNIGLAR 

Sniglar eru lindýr og 

eru einn þekktasti 

hópurinn innan 

lindýra, sniglar eru 

langtegundaríkasti 

hópurinn með um 65 

þúsund tegundir (Jón 

Már Halldórsson, 

2003). Sniglar eru 

slímugir og gæti 

einhverjum þótt 

ógeðsleg að koma við þá.  

Sniglar eru tilvalið viðfangsefni til að kanna með könnunaraðferðinni sem 

lýst er og sagt er frá í greinagerð sem fylgir með þessu verkefnasafni.  

Mynd 1, snigill 
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Markmiðið með verkefninu er að læra um snigla og lifnaðarhætti þeirra.  

Athuganir barna 

Að fylgjast með lifnaðarháttum snigla má gera með því að búa þeim 

heimilli í stórri glerkrukku, gæta verður þess að líkja heimillinu sem mest 

við þeirra náttúrulega umhverfi. 

Fyrir sniglaheimilli þarf  

 Stóra glerkrukku 

 Raka mold 

 Mosa 

 Greinar/spýtur 

 Steina 

 Laufblöð eða annað æti 

 Eldhúsbréf  

 Teygju 

Sniglarnir þurfa að fá að borða og gæti þeim þótt gott að fá:  

 Kálblöð 

 Laufblöð 

 Hýði af grænmeti 

 Eða eitthvað annað sem börnunum dettur í hug að sniglum þyki 

gott 

Farið er út í göngutúr eða á heppilegt svæði þar sem finna má allt sem 

þarf í sniglaheimili, efniviður fyrir heimilið er tíndur saman, leitað er að 

sniglum en þá má finna undir laufblöðum plantna, undir steinum og víðar 

í náttúrunni. Sniglarnir eru settir í gott lokað ílát þar sem fer vel um þá 

þangað til þeir verða fluttir á heimili sitt.  

Þegar komið er í leikskólann er hafist handa við að útbúa sniglaheimilið, 

raða fallega í krukkuna því sem safnað var í göngutúrnum. Ef börnin eru 
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mörg er hægt að útbúa fleiri en eitt heimilli og gaman væri þá að gera 

athuganir á því hvort þeir þrífast misvel eftir því hvaða efniviður er 

notaður í heimili þeirra í krukkunum. Þegar búið er að undirbúa heimilin 

er sniglunum komið þar fyrir og lokað fyrir með eldhúsbréfi og teygju en 

sniglar vilja hafa rakt umhverfi, hreint og ferskan mat.  

Ef sniglunum líður eins og heima hjá sér gætu komið egg svo endilega lítið 

vel eftir litlu sniglum. Góð regla er að skila þeim svo aftur til síns heima 

þegar könnunni lýkur.  

Spurningar til barnanna.  

 Haldið þið að sniglarnir lifi í krukkunni? 

 Hvað þurfa þeir til að lifa? 

 Hvað vilja þeir éta? 

 Hvar í krukkunni virðist þeim líða best? 

 Hvernig hreyfa þeir sig í krukkunni? 

 Eru þeir með höfuð? 

Verkefnið er byggt á Schofield, J og Danks, F, 2004, bls.29. 

BALDUSBRÁ - SLÖKUNARSAGA  

Slökun er leið til að auka vellíðan, draga úr streytu, bæta svefn og auka 

lífsgæði fólks. Eins og með flest þá skapar æfingin meistarann og til að 

eiga auðvelt með að slaka á þarf að æfa það reglulega.  

Markmiðið með þessu verkefni: 

 Er að gefa börnum tækifæri til að slaka á í dagsins önn og læra um 

leið aðferð til þess.  

 Læra um blóm og fræ 
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Hér fyrir neðan kemur stutt slökunarsaga um Baldursbrá, sagan er 

lesinn með hlutlausum og rólegum tón. Þar sem (fimm sek) eða (þrjá 

sek) koma fyrir í sögunni er tekið hlé þá annað hvort fimm eða þriggja 

sekúnda hlé og síðan er haldið áfram með söguna.  

Gott er að lesa söguna utan dyra í náttúrulegu umhverfi, börnin leggjast 

niður í gras, einnig má bjóða þeim að sitja ef einhverjum þykir 

óþægilegt að liggja.  

Lokið augunum og ímyndið ykkur nú að þið séuð lítið fræ, fræ sem 

kemur til landsins. Einn sólríkan janúar morgun barst til landsins fræ, 

(Fimm sek) það hafði ferðast langa leið til þess að komast til Íslands 

(fimm sek). Fræið hafði heyrt að á Íslandi væri gott að búa, (þrjár sek) 

þar væri gott veður ekki of heitt og mikil rigning (þrjár sek) en fræið 

þurfti mikið vatn til að lifa af (fimm sek). Fræið fékk nafnið baldursbrá 

(þrjár sek). Baldursbrárfræið fann sér gott heimili við fjörubakka, tíminn 

leið (þrjár sek) fræið varð að fallegri plöntu með hjálp vatns og 

næringar úr jarðveginum (fimm sek). Baldursbráin hefur í blómum 

sínum hvít blöð (þrjár sek) og gula miðju (þrjár sek), blómin á 

baldursbránni hafa sérstakt hlutverk (þrjár sek) það hlutverk að búa til 

fræ 

(fimm sek). Þegar baldursbráin hefur sleppt frá sér fræjunum, (þrjár sek) 

finna þau sér gott svæði til að vaxa og dafna á. Hreyfið rólega tær og 

fingur (fimm sek), hendur og fætur (fimm sek), þegar þið eruð tilbúin 

setjist rólega upp.  

Athuganir barna 

Þegar búið er að lesa söguna og allir komnir til baka úr slökuninni mætti 

fara í rólegan göngutúr í leit af baldursbrá, ef hún finnst mætti ef til vill 

skoða hana betur. Kannski taka eina með í leikskólann og skoða hana í 

Mynd 2, baldursbrá 
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víðsjá eða með stækkunargleri og sjá hvort fræin séu sýnileg, gera mætti 

tilraun þar sem fræin eru tekinn og sett niður í pott.  

Spurningar kennara til að ýta undir forvitni og nám barna um baldursbrá 

 Hvar er blómið á baldursbránni? 

 Er eitthvað innan í því? 

 Til hvers eru blómin? 

 Hvað er fræ? 

 Hvað gerist þegar fræ er sett í mold? 

 Hvað þarf fræið annað en mold? 

Verkefni er byggt á Hrafnhildur Sigurðardóttir, Unnur Arna Jónsdóttir, & 

Aþena Villa Gunnarsdóttir, 2015. 

VETUR 

Vetrartíminn miðast við desember, janúar, febrúar og mars, þá megum 

við búast við snjó og þá getur verið sérstaklega gaman að leika sér úti. 

Jólin eru hápunktur vetrarins og ljósadýrðin lýsir upp myrkrið sem 

einkennir árstíðina. Hér á eftir koma hugmyndir af verkefnum sem hægt 

er að vinna á veturnar.  

VASALJÓSAFERÐ - HVAÐ LEYNIST Í MYRKRINU?  

Að fara út í myrkrið með vasaljós getur 

verið frábær skemmtun, að lýsa, leita 

og hafa gaman.  

Markmiðið með verkefninu er að 

komast að því hvað leynist í myrkrinu 

og hvers vegna það sést ekki. 
Mynd 3, börn með vasaljós 
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Athuganir barna 

Vasaljósaferð er hægt að útfæra á margvíslega hátt, það er hægt að fara 

út í göngutúr með vasaljós og lýsa upp myrkrið og sjá hvað í því leynist og 

nýta þá könnunaraðferðina sem sagt er frá og lýst í greinagerð sem fylgir 

þessu verkefnasafni, þá væri til dæmis hægt að hafa myrkur, vetur, ljós og 

skuggar, sem viðfangsefni. En hafið það í huga að börnin þurfa að hafa 

áhuga á viðfangsefninu sem valið er og ætti að velja það með börnunum 

en ekki fyrir þau.  

Einnig er hægt að útbúa ratleik þar sem faldar hafa verið vísbendingar 

víðsvegar um svæðið og markmiðið væri þá að börnin myndu lýsa upp 

svæðið og leita að vísbendingum. Börnin vinna í litlum hópum saman, 

tilvalið að nýta í hópastarfi. Vísbendingarnar geti verið margvíslegar og fer 

það eftir svæðinu sem unnið er með hvers eðlis þær eru. En þær geta 

verið eitthvað í þessa átt:  

 Hoppaðu tíu froskahopp og lýstu vel í kringum þig, sérðu næstu 

vísbendingu? 

  Gangtu 20 skref til vinstri og lýstu vel í kringum þig, sérðu næstu 

vísbendingu?  

 Sérðu t.d. stórt grenitré? Þar finnur þú næstu vísbendingu.  

Hægt er að gera vísbendingar myndrænar eða notast við lesmálið og þá 

hjálpa börnunum og lesa fyrir þau það sem stendur.  

Spurningar til að ýta undir forvitni og nám barna 

 Hvað funduð þið í myrkrinu? 

 Hvers vegna gátum við ekki séð það án vasaljósins? 

 

Verkefnið er byggt á Schofield, J og Danks, F, 2005, bls 170-171. 
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KÖNNUN Á FARI FUGLA 

Fuglar koma og fara, 

sumir eru staðfuglar 

og aðrir farfuglar. 

Hvaða fuglar verða 

eftir í nærumhverfi 

leikskólans á veturnar?  

Markmið verkefnisins 

er að kanna hvaða 

fuglar verða eftir að 

vetri til í nærumhverfi 

leikskólans.  

Í þetta verkefni þarf:  

 Sjónauki  

 Fuglabók 

Ef laða þarf fuglana að þarf eitthvað af eftirfarandi: 

 Ávexti 

 Ber  

 Fræ – svört sólblómafræ – eða fræblöndu 

 Feiti 

 Hnetur – hnetusmjör  

Athugun barna  

Að búa til fuglamat er hægt að gera með því að skera epli í sneiðar, dýfa 

þeim í feiti eða hnetusmjör og síðan í fræ eða hnetur. Þræða má band í 

gengum eplabitana og hengja þá upp. Hægt er að setja upp 

fuglaveitingastað þar sem lagður er fram matur fyrir fuglana, hentugast 

Mynd 4, könnun á fari fugla 
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væri ef staðurinn gæti verið upp í tré eða frá jörðu til að ferfætlingar 

komist síður í fæðið og gesti veitingarstaðarins.  

Verkefnið er að kanna og fylgjast með hvaða fuglar koma á 

fuglaveitingastaðinn og fá sér að éta, hægt væri að kíkja á 

fuglaveitingastaðinn tvisvar sinnum í viku og bæta þá við mat á ef vantar 

og þá er tækifæri til þess að fylgjast með hvaða fuglategundir koma. 

Myndir teknar, skráningar gerðar í bækur og fuglabækur notaðar til að 

átta sig á hvaða fugltegundir koma og hvað þeir gera og hvernig þeir 

hegða sér.  

Hægt væri að framlengja verkefnið fram á vorið, jafn vel fram á sumar og 

þá er gerður samanburður á fuglategundum og hvort að lifnaðarhætti 

þeirra séu þeir sömu eða hvort þeir séu eitthvað frábrugðnir því sem sást 

um veturinn.  

Spurningar til að ýta undir forvitni og nám barna 

 Hvaða fuglar komu? 

 Hvað átu þeir helst? 

 Var misjafnt milli tegunda hvað þeir átu 

 Með hvaða líkamshluta átu þeir? 

 Hvað gerðu fuglarnir annað en að éta? 

 Hvernig veistu að einhver er fugl? 

 Hvernig veit maður hvaða fugl er hver? 

Verkefni er byggt á Schofield, J og Danks, F, 2004, bls.30. 

VOR 

Vorið miðast við mars, apríl og maí, þegar fer að vora vaknar allt til lífsins, 

gróðurinn fer að grænka og vaxa, birtan eykst og hitastigið sömuleiðis. 

Hér á eftir koma hugmyndir að verkefnum sem hægt er að vinna á vorinn.  
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LITABINGO 

Litabingó í náttúrunni 

getur verið skemmtileg 

leið til þess að æfa litina 

og njóta náttúrunnar um 

leið. Litabingó getur farið 

fram hvar sem er, úti í 

skógi, í göngutúr, úti á 

leikskólalóð, í kringum 

leikskólann hvar sem litir 

náttúrunnar njóta sín.   

Með litabingóinu fylgir litaspjald sem börnin geta nota sér til stuðnings. 

Athugið að það er val um að nota litaspjaldið, vel er hægt að útfæra og 

framkvæma litabingóið án þess. 

Markmið verkefnisins er að æfa börn í að þekkja litina og njóta 

náttúrunnar um leið.  

Athuganir barna 1. 

Þegar litaspjaldið er notað er það prentað út fyrir börnin og þau fara með 

það og finna efnivið úti í náttúrinni sem er af sama lit og litirnir á 

litaspjaldinu. Þegar þau hafa fundið alla litina á litaspjaldinu safnast þau 

saman á fyrirfram ákveðinn stað og sýna það sem þau hafa fundið. Ef það 

eru plöntur, laufblöð eða aðrar lífverur er farið yfir það og skoðað hvað 

það er.  

Athuganir barna 2. 

Þegar út er komið gæti leikskólakennarinn beðið börnin um að finna og 

koma með til hans, eitthvað sem væri af ákveðjum lit. Þannig gætu börnin 

komið með t.d. eitthvað rautt og því væri safnað saman á dúk. Bingóið 

Mynd 5, barn að leik 
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heldur síðan áfram þar til komnir eru nokkrir litir á dúkinn. Þá er farið yfir 

dúkinn, ef það eru plöntur, laufblöð og aðrar lífverur er farið yfir það, það 

skoðað og séð hvað það er og reynt að komast að niðurstöðu. Hægt er að 

skrásetja það sem fannst og í hvaða lit það var.  

Spurningar til að ýta undir forvitni og nám barna 

 Eru allir rauðir litir eins? 

 Hver er munurinn á bleikum lit og rauðum? 

 Hver er munurinn á rauðum lit og appelsínugulum? 

 Hvaða litum gæti maður blandað saman til að fá bleikan lit? 

 Hvaða litum gæti maður blandað saman til að fá appelsínugulan 

lit? 

 Er eitthvað sem ekki er lifandi (eða hefur verið lifandi) grænt? 

 Hvaða litum gæti maður blandað saman til að fá grænan lit? 

 Hvaða lífverur funduð þið? 

 

Á næstu síðu er að finna bingóspjald sem hægt er að notast við þegar 

unnið er að verkefninu 
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Bingóspjald 

 

 

Verkefnið er byggt á Johanson, M, 2015. 
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ROTNUN, HVAÐ ROTNAR OG HVAÐ EKKI?  

 

Rotnun er niðurbrot á lífrænum efnum af völdum rotvera sem eru 

ófrumbjarga lífverur sem lifa á dauðum leifum annarra lífvera.  

Markmið 

Hvað rotnar og hvað ekki? Það er góð spurning, í þessu verkefni er gerð 

könnun á því hvaða efni rotna og hver ekki. Ýmsum hlutum úr 

mismunandi efnum er safnað saman. Þessa hluti eða efni mætti ef til vill 

finna þegar farið er út í göngutúr, hafið meðferðis ruslapoka og tínið allt 

lauslegt rusl sem þið rekið augun í.  

Efni í verkefnið 

Börnin eiga að hafa frumkvæði af því hvað er notað í könnunni, athugið 

þó að til þess að fá sem besta niðurstöðu verður að vera bæði lífræn 

(niðurbrjótanleg) og ólífræn (óniðurbrjótanleg) efni.  

 Dautt dýr – fugl- mús – fluga - ánamaðkur 

 Matarafgangur – bananahýði - epli- brauð  

 Spýta 

Mynd 6, rotnun 
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 Plastpoki  

 Plastflaska  

 Bleyja 

 Fatnaður - buff – vettlingur - sokkur  

 Sælgætisbréf 

 Áldós - gosdós 

 Dagblað 

Athugun barna 

Þegar efni sem á að kanna hvort rotnar hefur verið ákveðin er fundinn 

staður til þess að gera athugunina. Best væri að finna stað þar sem ekki er 

mikil umgangur, svo könnunin fái að vera í friði.  

Grafið nægilega stóra en grunna holu sem rúmar allt sem á að athuga 

hvort rotnar, raðið því í holuna og takið mynd. Setjið spýtu yfir og síðan 

mold þar ofan á, spýtan er til þess að afmarka hvar könnunin er svo það 

sem til athugunar er sé ekki grafið upp þegar athuga á hvað gerist.  

Einu sinni í viku er farið og athugað hvort eitthvað hafi breyst, moldinni er 

ýtt frá og spýtan fjarlægð. Efniviðurinn er skoðaður vel, myndir teknar og 

metið hvort og hvað sé byrjað að rotna.  

Á meðan köfnuninni stendur eru teknar myndir og þær hengdar upp í 

tímaröð, jafnvel dagsettar svo auðveldara sé að greina á milli þeirra. Með 

því að setja myndirnar upp þar sem þær eru sýnilegar börnunum átta þau 

sig betur á því hvað sé að rotna og hvað ekki. 

Könnuninni er haldið áfram þar til allt sem er lífrænt og niðurbrjótanlegt 

hefur brotnað niður. Mikilvægt er að ræða við börnin hvers vegna það 

ólífræna brotnaði ekki niður.  
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Mjög mikilvægt er að taka þann efnivið sem ekki brotnaði niður á meðan 

könnunni stóð og flokka hann á viðeigandi hátt og ganga frá holunni eins 

vel og hægt er. 

Spurningar kennara.  

 Hvað er lífræn úrgangur? 

 Hvað er niðurbrjótanlegur úrgangur? 

 Hvað þýðir að brotna niður?  

 Hvað er óniðurbrjótanlegur úrgangur? 

Verkefnið er byggt á Grænfáninn. (e.d.). 

HAUST 

Haustið miðast við september, október og nóvember, haustinu fylgir 

rökkvið og dagarnir taka að styttast hratt og í kjölfarið kólnar í veðri. 

Haustlitirnir fara að láta á sér kræla í allri sinni dýrð og gróðurinn fer í 

dvala. Hér á eftir koma verkefni sem hægt er að vinna á haustinn.  

LAUFBLAÐAGRÍMA  

Það er gaman að klæða 

sig upp og leyfa 

ímyndunaraflinu að njóta 

sín í náttúrunni. Það er 

tilvalið að nýta nánasta 

umhverfi, fara út í 

búningum og búa til 

grímur við búningana. 

Gaman væri að 

Mynd 7, laufblaðagríma 
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framkvæma verkefnið út í skógi eða gróðurlendi. 

Markmið verkefnisins er að kynnast náttúrunni með skapandi starfi þá 

sérstaklega laufum. 

Efniviður: 

Úti er nánast allur sá efniviður sem til þarf í verkefnið. Það sem þarf að 

hafa með úr leikskóla er:  

 Fljótandi lím  

 Tilvalið að endurnýta kassa eða mjólkurfernur (Gott gæti verið 

að klippa kassana eða fernurnar í hæfilega stærð fyrir andlit 

barnanna áður en haldið er út)  

 Skæri 

 Blýanta 

Það sem þarf að finna úti er:  

 Laufblöð  

 Grein/spýtu fyrir handfang 

 Litlar greinar til að nota þegar verið er að líma 

 Annað skreytingarefni sem finnst úti, litlir steinar, sandur, 

skeljar 

Athugun barnanna 

Þegar komið er út og búið að finna heppilegan stað til að vinna á er 

börnunum gefinn hluti af kassa/fernu, þau fá blýant og byrja að hanna 

grímu fyrir eigið andlit. Þau klippa út göt fyrir augun en klippa síðan 

grímuna eins og þau vilja hafa hana. Þá er hafist handa við að finna 

efnivið úti til þess að skreyta grímuna, og hann síðan límdur á grímuna, 

einnig er grein/spýta límd á fyrir handfang.  
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Spurningar kennara 

Það er tilvalið að nýta tímann og tala um laufblöðin, jafnvel reyna að finna 

út af hvaða tré laufblaðið kom. Ef enginn veit svarið er góð hugmynd að 

taka laufblaðið með heim og kanna það enn frekar og leita svara.  

 Hvað heitir tréð sem laufið er af? 

 Hvers vegna er laufið ekki á trénu lengur? 

 Var laufið eins á litinn í sumar? 

 Hvernig eru haustlitirnir á litinn? 

Verkefnið er byggt á Schofield, J og Danks, F, 2005, bls. 113. 

REGNBOGI 

 

Rigninginn er hluti af hringrás vatnsins, þegar sólin 

skín og það rignir á sama tíma verður til regnbogi. Þegar við horfum á 

regnbogann sem myndast þá er sólin alltaf fyrir aftan okkur (Heimild?). 

Við þessar aðstæður er tilvalið að fara í göngutúr og leita af regnboga, 

stundum er hægt að sjá tvo regnboga í sömu ferð.  

Mynd 8, regnbogi 
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Markmiðið verkefnisins er að beina augum barna að regnboga og hvernig 

hann myndast.  

Athugun barnanna  

 Búa má til regnboga með því að úða vatni úr úðabrúsa í sól eða við 

sterkt ljós. 

 Skoða hvernig ljós verður til þegar það er látið skína í gengum 

prisma eða skorinn glerkristall. 

  Hægt væri að föndra regnboga úr efnivið sem finnst úti 

Spurningar kennara 

 Hvers vegna kemur regnbogi? 

 Er hægt að snerta hann? 

 Er hægt að ganga undir regnbogann? 

 Hvar er sólin? Er hún fyrir framan okkur eða aftan?  

Verkfnið er byggt á Schofield, J og Danks, F, 2013, bls. 11. 

ALLAN ÁRSINS HRING  

Árið er 365 dagar eða tólf mánuðir, fjórða hvert ár er hlaupár og þá er 

einum degi bætt við febrúarmánuð og kallast það ár hlaupár. Allir 

mánuðir ársins hafa 30 eða 31 daga, nema febrúarmánuður hefur 28 

daga eða 29 daga þegar hlaupár er. Hér á eftir koma verkefni sem hægt er 

að vinna hvenær árs sem er.  

MINN STAÐUR  

Minn staður er langtíma verkefni sem getur náð yfir allt árið eða jafnvel 

lengur. Í verkefninu velja börnin sér stað úti sem verður þeirra staður út 

allt árið. Til að staðurinn verði barnanna þurfa þau að fylgjast með honum 
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jafnt og þétt yfir árið og skrá hjá sér það sem fram fer og breytingar sem 

verða.  

Markmið verkefnis er að börn kanni umhverfið sitt, kanni og sjái hvað 

þau finna á reitnum sínum. Að þau læri að sjá hvað finna má og sjá í 

nærumhverfi sínu. 

Athugun barna 

Gott getur verið að aðstoða barnið við að 

afmarka staðinn sinn með snæri og litlum 

spýtum. Þá veit barnið nákvæmlega 

hvaða staður er þeirra til að fylgjast með.  

Efniviður sem þarf í þetta verkefni:  

 Snæri og litlar spýtur 

 Bók fyrir hvert barn til að halda utan um skráningar sínar 

Barnið fylgist með sínu svæði í gegnum árstíðirnar og skráir, þótt barnið 

get ekki skrifað getur það teiknað, litað eða tekið ljósmyndir og límt inn í 

bókina sína.  

Ef barnið hefur valið svæði með litlum sem engum gróðri á væri hægt að 

leyfa barninu að gróðursetja í reitinn sinn.  

Spurningar kennara  

 Hvers vegna valdir þú þér þennan reit? 

 Hvað gætir þú fundið hér? 

 Hvað er það sem þig langar að kanna betur á reitnum þínum?  

Í lok ársins væri gaman að setja upp sýningu þar sem börnin bjóða 

foreldrum og aðstandendum á kynningu á verkefninu og kynna þar 

niðurstöður sínar.  

Verkefnið er byggt á Schofield, J og Danks, F, 2004, bls 16-17. 
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BUNDIÐ FYRIR AUGUN – ÆVINTÝRI 

Þegar við könnum náttúruna og 

umhverfið þá notum við augun við 

tökum eftir mynstrum og litum en við 

notum síður önnur skynfæri. Þegar 

bundið er fyrir augun virkjum við öll 

skynfæri okkar og við verðum 

næmari fyrir hljóði og lykt.  

Markmið verkefnis er að virkja 

skynfæri barnanna. 

Efniviður sem þarf:  

 Kaðal 

 Klúta, trefla eða buff til að hylja augun 

Athugið að velja mjög öruggan stað fyrir þetta verkefni!  

Athugun barna 

Þegar komið er út og á öruggan stað er kaðalinn lagður á jörðina í beina 

línu, börnin raða sér sitt á hvað við hann. Þannig fer fyrsta barn hægra 

megin við kaðalinn, það næsta fer vinstra megin og svo koll af kolli þar til 

öll börnin hafa raðað sér við kaðalinn. Þegar allir hafa raðað sér við 

kaðalinn og halda í hann er komið að því að binda fyrir augu barnanna 

með klút, trefli eða buffi. Þegar allir eru tilbúnir er farið í ævintýraferð þar 

sem gengið er stutta vegalengd, á þessari vegalengd væri hægt að ganga 

yfir laufblöð sem safnast hafa saman, í þúfum, í gegnum skóg og milli 

trjáa svo eitthvað sé nefnt.  

 

 

Mynd 9, ævintýraferð 
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Spurningar kennara 

Á meðan ævintýraferðinni stendur eru börnin spurð: 

 hvort þau finn lykt t.d. af grasinu og blómum  

 hvort þau heyri hljóð t.d. í fuglum og flugum  

Yfir vorið og sumarið væri ef til vill hægt að leyfa börnunum að ganga um 

berfætt.  

Verkefnið er byggt á Schofield, J og Danks, F, 2005, bls. 147-149. 

SJÁLFBÆRNI OG GÓÐAR VENJUR 

Með breytum venjum til hins betra minnkar vistfræðilegt fótspor okkar 

og er því afar mikilvægt að byrja snemma að kenna börnum góðar venjur 

en ekki síður að þau viti hvers vegna þessar venjur eru góðar.  

 Hvetja börn til að minnka matarsóun með því að skammta sér ekki 

meira á diskinn en þau geta borðað 

 Setja upp matjurtagarð þar sem grænmeti er ræktað  

 Flokka rusl inn á deildum leikskólans 

 Vekja áhuga á orkunotkun, þarf þetta ljós að vera kveikt?  

 Hvetja börnin og fræða þau um vatnsnotkun, að láta vatnið ekki 

renna að óþörfu 

 Blaðanotkun, kynna og segja börnum frá hvaða blöðin koma og úr 

hverju þau eru og hvers vegna sé mikilvægt að fara vel með 

blöðin. 

GRÆNÁLFAR, VEGUR TIL SJÁBÆRNI 

Grænálfar, vegur til sjálfbærni er verkefni þar sem börnin fá hlutverk inn 

á deild, hlutverkin geta verið mismörg hverju sinni og hægt að byrja smátt 

og fjölga þeim síðan eftir því hvernig gengur.  
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Markmið verkefnis er að börnin öðlist reynslu og góðar venjur, að þau 

læri hvernig eigi að flokka og hvað sé síðan gert við það sem hefur verið 

flokkað. Að þau læri að slökkva ljós í mannlausum rýmum og að vatnið 

okkar sé auðlind sem ber að fara vel með.  

Athugun barna 

Hér fyrir neðan koma hugmyndir af verkum sem börnin geta unnið með 

aðstoð kennara. Byrja má með því að útvega spjald upp á vegg til þess að 

halda utan um skráningu til þess að hægt sé að hafa yfirsýn yfir það hvaða 

börn eru búin að vera ákveðin álfur og hvaða börn eiga það eftir. 

 Flokkunarálfur 

Börnin fara tvö og tvö saman t.d. einu sinni í viku og flokka ruslið 

sem fellur til inn á þeirra deild og fara með það út í viðeigandi 

ruslatunnur.  

 Ljósa -og vatnsvörður.  

Ljósa –og vatnsvörður er sá sem gætir þess að ljós séu ekki kveikt í 

rýmum þegar ekki þarf ljós.. Ljósa- og vatnsvörð má virkja til 

dæmis í samveru stund þar sem verðinum er boðið að standa upp 

og ganga um deildina, fara inn á salerni og í öll rými til að sjá hvort 

þar séu kveikt ljós eða rennandi vatn á salerni að óþörfu.  

 Ávaxtaálfar 

Grænálfar fá tækifæri til þess að sækja ávexti fyrir ávaxtastund, 

þau bjóða vinum sínum ávaxtabita og fara síðan með afganginn 

inn í eldhús og henda börk og hýði á viðeigandi stað.  

 Moltuálfar  

Ef moltugerð er við leikskólann fá börnin tækifæri til þess að fara 

út með lífrænan úrgang og fá að kynnast því hvernig moltugerð 

virkar og hvers vegna moltugerð er við leikskólann.  
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Hægt er að útfæra Grænálfa verkefnið á ýmsan hátt, hægt að byrja í 

litlum skrefum og auka við. Hægt er að sérsníða verkefnið að hverjum 

leikskóla og jafn vel bæta einhverju inn. Bara að börnin fá að taka þátt, 

þau eru hluti af starfinu og þau læra af því af fá að gera, sjá og kanna.  

Spurningar kennara 

 Hvernig heldur þú að þetta … sé flokkað? 

 Í hvaða rusl heldur þú að þetta … eigi að fara? 

 Heldur þú að þetta … sé plast eða ál?  

 Heldur að þetta … fari í pappírsflokkun? 

 Þurfum við alltaf að hafa ljósinn kveikt? Einnig þegar það er bjart 

úti?  

 Hvað er lífrænn úrgangur?  

 Hvað verður um það sem sett er í moltutunnuna? 

 Hvað er óniðurbrjótanlegur úrgangur?  

Verkefnið er byggt á Grænfáninn. (e.d.). 
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