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Inngangur 
 

Þær hugmyndir sem er að finna í þessum hugmyndabanka miðast við fimm ára gömul 

börn og leikskóla sem eru staðsettir í Vesturbæ Reykjavíkur en getur einnig nýst 

kennurum yngstu barna í grunnskólum á sama svæði. Í flestum tilvikum er um 

vettvangsferð að ræða en þó eru nokkur verkefni sem ekki byggjast á sérstöku 

ferðalagi. Nokkur atriði mikilvægt að hafa í huga. Fyrst og fremst er að fylgjast með 

áhuga barnanna og láta hann hafa áhrif á framvinduna en einnig spyrja börnin 

spurninga eins og:  

 

• Hver er staðurinn?  

• Hvernig er hann?  

• Hvers vegna er hann eins og hann er?  

• Hvernig er að vera á þessum stað?  

 

 

Öll verkefnin byrja á því að markmiðum þess er lýst. Þar á eftir er skýrður sá 

undirbúningur sem er æskilegur fyrir ferðina en hann felst yfirleitt í því að tala við 

börnin um það sem á að gera og reyna að komast að því sem þau vita um 

viðfangsefnið. Næst kemur liður sem heitir framkvæmd þar sem ferðinni eða 

verkefninu er lýst, eftir atvikum. Þá er kafli um úrvinnslu ferðarinnar, hvað á að gera 

eftir ferðina sem felst yfirleitt í umræðum og myndrænni úrvinnslu. Loks er fjallað um 

mat á verkefninu, hvernig til hafi tekist. Í lok hvers verkefnis er síðan að finna 

gagnlegar bækur eða vefslóðir. Í sumum verkefnanna er einnig að finna tillögur að 

leikjum og sönglögum.  

 

 

 

 

 

 

 

Vonandi nýtist þetta sem flestum. 
 

Í apríl 2009 
 

Katla Margrét 
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Vesturbærinn 
 

Markmið 
 

Að börnin 

� Kynnist nánasta umhverfi 

� Þekki ýmsa staði og hugtök yfir þá í umhverfi sínu, eins og banki, pósthús, 

hverfi, skóli og garður. 

 

Framkvæmd 
 

� Útvega loftmynd af nánasta umhverfi leikskólans. Slíkt er hægt að nálgast á 

Borgarvefsjá (http://www.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-964), Google 

Earth (http://earth.google.com) eða kortavef já.is 

(http://ja.is/kort/#x=358139&y=407930&z=8&type=aerial). Þá er hægt að 

kaupa hana hjá Loftmynd ehf eða eldri myndir hjá Landmælingum Íslands. 

� Athuga hvað börnin vita um nánasta umhverfi sitt með ýmsum spurningum um 

nágrennið, t.d. hvar leikskólinn er, við hvaða götu hann stendur, hvar við 

eigum heima og hvaða búðir og fyrirtæki eru í nágrenninu. Búa til 

hugmyndavef út frá því sem börnin segja. 

� Þá er loftmyndin tekin fram og leikskólakennari og börnin finna hvar 

leikskólinn er og hvar heimili barnanna eru á myndinni og það merkt inná. Ef 

börnin vilja hafa fleira inná myndinni, eins og bókasafnið, grunnskóla, búð, 

íþróttahús eða aðra staði sem þau fara á er það einnig merkt inná og myndin 

síðan hengd upp á vegg. Ýmsar leiðir er hægt að fara við að merkja staðina inn 

á loftmyndina, t.d. festa myndir af heimilum barnanna inn á loftmyndina eða 

nota tákn eins og límmiða í samráði við börnin. 

� Áður eða eftir að kortið er útbúið er farið í vettvangsferð með börnunum, 

teknar ljósmyndir af þeim við heimili sín og tengt við kortið. Farið í göngutúr 

um nánasta umhverfi og þeim leyft að taka myndir af því sem þau sjá og finnst 

markvert. Í þessum göngutúr er hægt að fara að einhverju grösugu svæði, t.d. á 

Landakotstún eða í Hljómskálagarðinn. Þar leggjast börnin niður og loka 

augunum og hlusta. Eftir nokkrar mínútur setjast allir upp og þau spurð hvaða 

hljóð þau heyrðu.  

� Farið í nokkra leiki, t.d. Eltingaleik, Í grænni lautu og Inn og út um gluggann. 
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Úrvinnsla 
 

� Börnin teikna kort af einhverri leið sem þau fara oft, t.d. hvaða leið þau fara í 

leikskólann, búðina eða til ömmu og afa. Búa til hús úr pappakössum og 

fernum og mála (Carlson 1993:124). Búa til líkan af svæðinu með þessum 

pappahúsum. Nota ýmsan annan efnivið til að búa til götur, tré og annað sem 

börnin vilja hafa í líkaninu, t.d. efnisbúta og tréspýtur. 

� Rætt um kortið sem þau merktu staðina inn á og þau sem börnin bjuggu til. 

Einnig talað um staðina sem þau sáu í ferðinni og hvar þeir eru á kortinu.  

� Ljósmyndirnar sem börnin tóku skoðaðar og þau spurð út í þær. Hvað er á 

myndinni? Af hverju tókstu mynd af þessu? og fleiri spurningar út frá 

myndefninu.  

� Hugmyndavefurinn tekinn fram og bætt á hann. 

 

Mat 
 

Til að meta hvernig til tókst og hvort betra sé að gera eitthvað öðru vísi er fylgst með 

því hvort börnin tala meira um nærumhverfið og það sem hefur verið gert í tengslum 

við það nú en áður. Hugmyndavefurinn skoðaður og athugað hvað bættist við. Sýnir 

það frekari þekkingu á nærumhverfinu? Skoða teikningarnar þeirra, hafa þær eitthvað 

breyst? Af hverju tóku börnin myndir? Af hverju tóku þau myndir af þessu? Er hægt 

að nota það eitthvað í nánari úrvinnslu eða vinnu með nærumhverfið? Er hægt að 

vinna meira með nærumhverfið?  

 

Gagnlegt efni 
 

Borgarvefsjá. 1999. Vefslóð: http://www.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-964 
[Sótt 5. feb. 2009] 
 
Google earth. 2009. Vefslóð: http://earth.google.com [Sótt 5. feb. 2009] 
 
Ingvar Sigurgeirsson. 2009. Leikjavefurinn. Vefslóð: 
http://www.leikjavefurinn.is/index.php?f=um [Sótt 20. mars 2009] 
 
Samsýn. Kortavefur Já.is. Vefslóð: 
http://ja.is/kort/#x=358139&y=407930&z=8&type=aerial [Sótt 20. mars 2009] 
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Pósthúsið í Austurstræti 
 

Markmið 
 

Að börnin 

� Kynnist betur stofnun í þeirra nánasta umhverfi og hvað fram fer í þessari 

stofnun.  

� Viti hvernig sendibréf kemst á milli staða.  

� Þekki ýmis orð tengd pósthúsi; frímerki, stimpill, póstkort, pakkar, póstkassi, 

pakkavél, flokkun, umslag, eyðublöð, bréfakassi/lúga og burðarpoki. 

 

Undirbúningur 
 

� Hafa samband við starfsfólk á pósthúsinu og athuga hvort hægt sé að taka 

sérstaklega á móti hópnum. 

� Ræða við börnin um pósthúsið, hvað þau haldi að sé gert þar og þau gætu séð í 

ferðinni. Athuga hvort einhvert barnanna hafi farið á pósthús áður og hvað hafi 

verið gert þar. Setja hugmyndir um pósthúsið á hugmyndavef. Bæta inn á hann 

eftir ferðina.  

� Skrifa niður allt sem börnin langar til að vita og fá svör við því í ferðinni á 

pósthúsið. 

� Muna eftir myndavél og taka myndir í ferðinni. 

 

Framkvæmd 
 

Farið er á pósthúsið og gengið með börnunum um það. Hvetja börnin til að spyrja 

spurninga og sýna þeim það sem þau gætu haft áhuga á og þá sérstaklega það sem þau 

voru að velta fyrir sér áður en farið var í ferðina. Spyrja hvað það sem þau sjá er og 

hvað er gert með því, hvað hluturinn heitir. Taka myndir af hlutum sem börnin virðast 

áhugasöm um og gætu nýst við uppsetningu pósthúss á deildinni. 

 

Úrvinnsla 
 

� Ræða við börnin um pósthúsið. Í þessum umræðum er gott að nota þættina 

sem þau nefndu áður en lagt var af stað en einnig skoða með þeim myndirnar 

sem voru teknar í ferðinni. Velta fyrir sér spurningum eins og: Sáu þau allt 

sem þau héldu að þau myndu sjá? Hvað var öðruvísi? Hvað er gert á pósthúsi? 

Hvað fannst ykkur skemmtilegast að sjá eða gera á pósthúsinu? En 

leiðinlegast? Af hverju? Hvernig fara bréf frá einum stað til annars? Mynduð 
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þið vilja vinna á pósthúsi? Fá börnin til að velta heimsókninni fyrir sér með 

umræðum og leik. 

� Búa til hlutverkakrók með pósthúsi á deildinni sem hefur að geyma bæði 

alvöru hluti af pósthúsi og öðru sem börnin hafa búið til. Fá álit þeirra á því 

hvað þau gætu gert og haft á pósthúsinu og leyfa þeim að leika það sem fram 

fer á pósthúsi. Það sem gæti verið í króknum er: frímerki, stimpill, blöð, 

umslög, eyðublöð, afgreiðsluborð, póstkort, peningar, bréfaklemmur, heftarar, 

burðarpokar, bréfakassi, pennar, blýantar, vigt, skilti sem á stendur opið/lokað, 

klukka og almanak. Margt af þessum hlutum gætu börnin búið til sjálf, eins og 

peninga, stimpla, póstkort, bréfakassa og skilti. 

 

Mat 
 

Skoða myndirnar sem voru teknar í ferðinni. Fylgjast með leik barnanna og þá 

sérstaklega í pósthúsinu sem þau bjuggu til. Nota börninn orðaforðann sem þau lærðu 

í ferðinni? Nota þau handtök sem þau sáu þar? Má sjá að þau hafi tileinkað sér 

eitthvað af því sem gert er á pósthúsum? Sáu þau eitthvað sem gæti nýst þeim seinna í 

lífinu? Eru þau að nota það? Hvað bættist á hugmyndavefinn? Sýnir það frekari 

þekkingu á pósthúsi og því sem fram fer þar? 

 

Gagnlegt efni 
 

Íslandspóstur. Vefslóð: http://www.postur.is/ [Sótt 20. mars 2009] 

 

Milner, Angela M. 1997. Geography through play. Structured play at key stage 1. The 
Geographical Association, Sheffield. 
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Veðrið í Vesturbænum 
 

Markmið 
 

Að börnin: 

� Skoði veðrið og kynnist íslenskum veðrabrigðum 

� Þekki orð yfir mismunandi veður, eins og skýjað, heiðskýrt, hvasst, rok, 

sólskin, súld, rigning, bjart, dimmt, áttirnar, föl, hundslappadrífa, slydda, gola, 

þoka, úði og hagl. 

 

Undirbúningur 
 

� Tala um veðrið og fá hugmyndir barnanna um það, hvaða orð þau þekkja og 

nota um veðrið. Skrifa allt sem þau segja inn á hugmyndavef og bæta inn á 

hann í gegnum ferlið. 

� Búa til hugmyndavef út frá því sem þau segja um veðrið. Vinna út frá þessum 

hugmyndum þeirra. 

 

Framkvæmd 
 

Gera veðurtilraunir og skoða bækur um veðrið til að fá börnin til að hugsa um það og 

margbreytleika þess. Velja veðurfræðing á hverjum degi sem lýsir veðrinu þann 

daginn og hvaða útiföt eru við hæfi.  

 

Margs konar tilraunir með veður er hægt að gera með börnunum. Dæmi um slíka 

tilraun er að búa til vindhana til að sjá hvernig vindurinn er. Það er gert með því að 

búa til ör úr pappa, festa hana á pinna eða rör. Til að hún snúist er ágætt að setja 

rörið/pinnann í tvinnakefli áður en það er fest á þungan hlut eins og skókassa fylltum 

af bókum eða öðrum þungum hlutum (DiSpezio 2002:20). Til er mikið af bókum með 

hugmyndum að ýmsum tilraunum og ætti að hvetja börnin til að framkvæma eitthvað 

af þeim. 

 

Úrvinnsla 
 

� Taka fram hugmyndavefinn og sjá hvað börnin vilja bæta inn á hann. 

� Búa til veðurstöð í heimilis- eða leikkrók þar sem börnin geta fylgst með 

veðrinu og búið til leik í kringum það. Leyfa börnunum að búa til veðurkort 

eins og þau sjá í veðurfréttunum og útskýra helstu hugtök þeim tengd. Þau 
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geta síðan haft sínar eigin veðurfréttir með þessum kortum eða leikið með þau 

eins og þau vilja. 

� Teikna myndir af mismunandi veðri. Búa til ýmsar hreyfingar fyrir veðrið, t.d. 

rigningu, snjó og vind. Þau geta búið til vindhörpu sem þau hengja síðan út á 

lóð og geta þá heyrt í henni þegar vindurinn blæs. Klippa út snjókorn úr 

pappír. Fara út í rigningu með pottlok og fleira sem heyrist í og láta rigna á 

það. Syngja lög um mismunandi veðrabrigði, t.d. Frost er úti, Nú er frost á 

Fróni, Með vindinum þjóta skúraský og Vorvindar glaðir. Hlusta á hljóðin í 

umhverfinu; hvernig vindurinn þýtur, regndroparnir skella á þakinu eða 

gangstéttinni, bílarnir þjóta framhjá o.fl. 

 

Mat 
 

Eru börnin að nota fleiri orð yfir veður núna en þau gerðu áður? Sýna þau veðrinu 

meiri áhuga en þau gerðu áður en unnið var með veðrið? Eru þau að skoða bækur um 

veðrið eða kemur það fram í leik þeirra? Vilja þau gera tilraunir með veðrið? Væri 

hægt að gera eitthvað fleira til að ýta undir áhuga þeirra á veðrinu? Skoða 

hugmyndavefinn, bættist eitthvað við? Sýnir það frekari þekkingu á veðrinu? 

 

Gagnlegt efni 
 

Ardley, Neil. 1992. Skemmtilegar tilraunir. Vatn. Hildur Hermóðsdóttir þýddi. Mál og 
menning, Reykjavík. 
 
DiSpezio, Michael. 2002. Weather mania. Sterling Publishing, New York. 
 
Gunnhildur Óskarsdóttir. 1991. Umhverfið: vatn, loft, ljós, veður. Námsgagnastofnun, 
Reykjavík. 
 
Hann, Judith. 1991. Stóra vísindabókin. Óskar Ingimarsson þýddi. Iðunn, Reykjavík. 
 
Milner, Angela M. 1997. Geography through play. Structured play at key stage 1. The 
Geographical Association, Sheffield. 
 
Pohlman, John. 1987. Veðrið. Páll Bergþórsson þýddi og staðfærði. Vaka – Helgafell, 
Reykjavík. 
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Tjörnin í Reykjavík 
 

Markmið 
 

Að börnin: 

� Skoði fuglalífið við Tjörnina 

� Kynnist mismunandi fuglategundum 

 

Undirbúningur 
 

� Tala við börnin um Tjörnina og hvaða fuglar þau haldi að séu þar. Fá fram 

þeirra hugmyndir um fuglana og fuglalífið. Skrifa allt sem þau segja inn á 

hugmyndavef og bæta inn á hann eftir ferðina. 

� Skoða nokkrar fuglabækur með myndum af fuglum sem líklegt að börnin eigi 

eftir að sjá í ferðinni, t.d. Land- og vatnafuglar eftir Guðmund P. Ólafsson og 

Fuglarnir okkar eftir Stefán Aðalsteinsson og Grétar Eiríksson.  

� Taka með fuglabók, kíki og myndavél. 

 

Framkvæmd 
 

Það er farið með börnin niður að Tjörn og fuglarnir skoðaðir. Hvaða fugla sjáum við? 

Þekkið þið einhverja þeirra? Nota fuglabókina þegar ekki er víst hvaða fugl um er að 

ræða. Taka myndir af öllu því sem þau eru að gera en einnig reyna að ná nokkrum 

nærmyndum af fuglunum til að skoða þegar komið er aftur á leikskólann. 

 

Úrvinnsla 
 

� Ræða um ferðina; hvaða fugla sáu þau, hafa þau séð einhverja þeirra áður? 

Hvar sáu þau þá? Sáu þau fuglana sem þau bjuggust við að sjá? Sáu þau 

einhverja sem þau bjuggust ekki við? Vantaði einhverja fugla sem þau héldu 

að þau myndu sjá? 

� Skoða fuglabækurnar aftur til að sjá hvaða fuglar þetta voru sem þau sáu eða 

sáu ekki. Athuga hvort þau hafi lært einhver ný nöfn á fuglum. Leiða inn ýmis 

orð í tengslum við fugla; eins og ýmis fuglanöfn, farfuglar/staðfuglar, 

vatnafuglar, sundfugl, goggur, vængur, stél, hreiður, óðal, egg, ungar, að liggja 

á, kven-og karlfugl, verpa, oddaflug, kvak, votlendi og mýrar.  

� Ræða hvort einhver munur sé á fuglunum sem búa niður á Tjörn og öðrum 

fuglum eða hvort einhver munur sé á milli þeirra tegunda sem eru niðri á 

Tjörn. Þá má tala um það hvort fuglarnir niðri á Tjörn séu alltaf þar eða hvort 
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þeir búi einhvers staðar annarsstaðar á veturna. Hægt að spyrja þau út í hvaða 

fuglum þau hafi mestan áhuga á og kynna sér þá nánar; hvar þeir eigi heima á 

veturna, hvernig unga þeir eigi og fleira í þeim dúr. Slíkar upplýsingar er t.d. 

að finna í Fuglahandbókinni eftir Þorstein Einarsson og á Fuglavef 

námsgagnastofnunar.  

� Hlusta á fuglahljóð og athuga hvort þau þekki einhver þeirra. Slík hljóð er að 

finna á Fuglavef námsgagnastofnunar en einnig er hægt að nota Íslenska 

fuglaspilið. Prófa að gefa frá sér svipuð hljóð. Teikna myndir af fuglunum sem 

þau sáu og búa til líkan af þeim sem þeim fannst mest spennandi. Leika fugla, 

búa til gogg og syngja ýmis fuglalög, t.d. Lóan er komin, Fuglinn í fjörunni, 

Litlu andarungarnir og Gæsamamma gekk af stað. 

 

Mat 
 

Eru börnin áhugasöm um fugla? Sýna þau meiri áhuga eftir að þau fóru niður að Tjörn 

en áður? Eru þau að skoða fuglabækur í frjálsum stundum? Eru þau að leika leiki þar 

sem fuglar koma við sögu eða nota eitthvað af þeim orðum sem voru notuð í ferðinni? 

Hafði þessi ferð einhver áhrif á börnin? Nota þau þekkingu sína? Skoða 

hugmyndavefinn. Hvað bættist við? Sýnir það frekari þekkingu á fuglum og lífinu við 

Tjörnina? 

 

Gagnlegt efni 
 

Guðmundur P. Ólafsson. 1990. Land- og vatnafuglar. Mál og menning, Reykjavík. 
 
Guðmundur P. Ólafsson. 2005. Fuglar í náttúru Íslands. Mál og Menning, Reykjavík. 
 
Ingvar Sigurgeirsson. 2009. Leikjavefurinn. Vefslóð: 
http://www.leikjavefurinn.is/index.php?f=um [Sótt 20. mars 2009] 
 
Jóhann Óli Hilmarsson. 2006. Fuglavefurinn. Vefslóð: http://www1.nams.is/fuglar/ 
[Sótt 3. feb. 2009] 
 
Ólafur Karl Níelsen. 1992. Tjörnin. Saga og lífríki. Reykjavíkurborg, Reykjavík. 
 
Óskar Jörgen Sandholt. 2000. Íslenska fuglaspilið.  
 
Stefán Aðalsteinsson og Grétar Eiríksson. 1985. Fuglarnir okkar. Bókaútgáfan 
Bjallan, Reykjavík. 
 
Þorsteinn Einarsson. 1987. Fuglahandbókin. Greiningarbók um íslenska fugla. Örn og 
Örlygur, Reykjavík. 
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Fjaran við Ægissíðuna 
 

Markmið 
 

Að börnin: 

� Kynnist fjörunni og lífríki hennar 

� Sjái hvað fjaran er margbreytileg 

� Þekki ýmis orð tengd fjörunni, eins og hvassir/rúnnaðir steinar, flóð/fjara, 

öldur, hin ýmsu dýra- og plöntunöfn; skel, samloka, kuðungur, krabbi, 

beitukóngur, þang og þari. 

 

Undirbúningur 
 

� Athuga hvenær það er fjara, farið í fjöru við Ægissíðuna. 

� Taka með fötur, poka og háfa (ef þeir eru til). 

� Ræða við börnin um fjöruna, hvað á að gera og fá fram þeirra hugmyndir um 

fjöruna. Skrifa allt sem þau segja inn á hugmyndavef og bæta inn á hann eftir 

ferðina. 

 

Framkvæmd 
 

Þegar í fjöruna er komið þarf að brýna reglurnar fyrir börnunum og ganga vel um 

fjöruna sem felur meðal annars í sér að skila öllum dýrum sem eru tekin aftur í 

fjöruna. Fjaran er frekar grýtt svo gott er að vara börnin við því að steinarnir geti verið 

hálir og að ef þau velti steinum við til að skoða undir þá eigi þau að setja þá aftur á 

sinn stað þegar þau eru búin að kíkja undir þá. Teknar eru myndir af öllu því sem gert 

er og ef einhver dýr finnast sem ekki á að taka með á leikskólann er um að gera að 

taka nærmynd af þeim sem síðan er hægt að skoða þegar unnið verður úr ferðinni. 

Hægt að fara mörgum sinnum í fjöruna og sjá alltaf eitthvað nýtt. 

 

Úrvinnsla 
 

� Ræða ferðina, skoða ljósmyndirnar úr ferðinni og ýmsar bækur um fjöruna, 

eins og Í fjörunni og Algeng fjörudýr sem eru báðar eftir Guðmund P. 

Ólafsson.  

� Benda á myndirnar. Hvað vorum við að gera þarna? Af hverju vorum við að 

því? Hvað haldið þið að dýrin í fjörunni borði? Hvað gera þau allan daginn? 

Eru öðruvísi dýr í fjörunni en úti í garði?  
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� Ef búið er að fara niður á Tjörn eða á annan stað að skoða fugla er hægt að 

spyrja út í fuglana sem börnin sáu: sáuð þið einhverja fugla? Þekktuð þið 

einhvern þeirra? Eru þeir alveg eins og fuglarnir við Tjörnina? Hvernig eru 

þeir öðruvísi-eins?  

� Skoða það sem komið var með úr fjörunni, í smásjá ef til er. Búa til listaverk 

úr þessum hlutum t.d. líma skeljar, kuðunga og fjörusand á blað, teikna myndir 

af einhverju af þessu. Líma skeljar og kuðunga á ramma og mála á steina 

(Carlson 1993:43-44). Búa til hljóðfæri úr skeljum, steinum, kuðungum eða 

öðru sem fannst í fjörunni. Syngja ýmis lög um fjöruna og dýrin þar, t.d. 

Fuglinn í fjörunni og Hafið bláa hafið. 

 

Mat 
 

Hvað voru börnin að teikna? Breyttust myndirnar þeirra eitthvað eftir þessa vinnu? 

Tala þau um fjöruna og það sem þau sáu þar? Hvernig tókst fjöruferðin? Eru þau að 

skoða eitthvað af bókunum um fjöruna? Bendir eitthvað til þess að þau séu að nota 

það sem þau sáu og lærðu í fjöruferðinni? Hvað bættist inn á hugmyndavefinn? Sýnir 

það frekari þekkingu á fjörunni og lífinu þar? 

 

Gagnlegt efni 
 

Agnar Ingólfsson. 1990. Íslenskar fjörur. Bjallan, Reykjavík. 
 
Carlson, Laurie. 1993. Ecoart. Williamson Publishing, Vermont. 
 
Guðmundur P. Ólafsson. 1986. Algeng fjörudýr – handbók. Námsgagnastofnun, 
Reykjavík. 
 
Guðmundur P. Ólafsson. 1992. Í fjörunni. Mál og menning, Reykjavík. 
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Höfnin og skipin þar 

Markmið 
 

Að börnin: 

� Kynnist höfninni og því sem fer fram þar. 

� Sjái bátana og skipin sem hafa alltaf verið svo mikilvæg í sögu Íslands. 

� Þekki ýmis orð tengd höfninni, t.d. skip, bátur, höfn, sjór, mastur, stýri, 

bakborði, stjórnborði, dekk, öldur, landa, fiskiker og borðstokkur. 

 

Undirbúningur 
 

� Tala um höfnina, skipin og hvað börnin halda að þau sjái þar. Skrifa allt sem 

þau segja inn á hugmyndavef, bæta á vefinn eftir ferðina.  

� Börnin teikna mynd af bát eða skipi áður en þau skoða myndir eða fara niður 

að höfn.  

 

Framkvæmd 
 

Fara niður að höfn og skoða skipin. Hvernig líta þau út? Eru þau stór eða lítil? Hvað 

haldið þið að séu skip og hvað bátar, eða er þetta allt saman skip? Hver er munurinn á 

skipi og bát eða er einhver munur? Tala um það sem er gert niðri á höfn og athuga 

hvaða hugmyndir þau hafa um það. Athugað hvaða hugmyndir börnin hafa um innviði 

skipa. Þá er að skoða sjóinn. Er sjórinn líkur Tjörninni? Sjáum við einhverja fugla? 

Hvernig fugla sjáum við? Tala um það sem skip gera og af hverju þau fara á sjóinn. Ef 

einhver fiskiker eru á svæðinu er hægt að benda þeim á þau og útskýra til hvers þau 

eru, eins ef skip er að landa á meðan börnin eru á svæðinu. Ganga um höfnina og 

athuga hvað vekji áhuga þeirra og skoða það þá sérstaklega. 

 

Úrvinnsla 
 

� Ræða við börnin um það sem þau sáu í ferðinni. Hvað fannst ykkur 

merkilegast? En leiðinlegast? Skrýtnast? Athuga hvort þau viti eitthvað meira 

um höfnina og skipin þar nú en áður en þau lögðu af stað í ferðina, hvort 

hugmyndir þeirra hafi eitthvað breyst. 

� Skoða bækur um skip, t.d. Íslensk skip III og Íslensk skip – bátar III eftir Jón 

Björnsson. 

� Teikna aðra mynd og skoða út frá fyrri myndinni. Breytist myndin eitthvað? 

Hvað breyttist? Eru þessar myndir eitthvað öðruvísi en myndin sem þau 

teiknuðu í upphafi? Hægt að nota þessar myndir þegar metið er hvernig til hafi 
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tekist. Búa til skip eða bát úr pappamassa eða blöðum og leyfa þeim að leika 

sér með það. Jafnvel búa til hafnarsvæði á deildinni ef áhugi er fyrir því. 

� Búa til sjávarhljóð, regnstafi, syngja um skip/báta og sjóinn, t.d. Ég negli og 

saga og Við skulum róa á selabát. Hlusta á lög um skip og sjóinn, eins og 

diskinn Vel sjóaðir með Ragnari Bjarnasyni. Herma eftir skipi og fara í leikinn 

Skip, land og sjór. 

 

Mat 
 

Eru börnin að leika eitthvað tengt höfninni í hlutverkaleik? Nota þau einhver af 

orðunum sem voru lögð inn hjá þeim? Teikna þau skip eða báta? Bera saman 

myndirnar sem þau teiknuðu í ferlinu. Breyttust myndirnar eitthvað? Hvað er öðruvísi 

– hvað er líkt? Hvað bættist á hugmyndavefinn? Bendir það til frekari þekkingar á 

skipunum og höfninni? 

 

Gagnlegt efni 
 

Ingvar Sigurgeirsson. 2009. Leikjavefurinn. Vefslóð: 
http://www.leikjavefurinn.is/index.php?f=um [Sótt 20. mars 2009] 
 
Jón Björnsson. 1990. Íslensk skip III. 6. prentun 2000. Iðunn, Reykjavík. 
 
Jón Björnsson. 1999. Íslensk skip – bátar III. Iðunn, Reykjavík. 
 
Ragnar Bjarnason. 2006. Vel sjóaðir. RB hljómplötur, Reykjavík. 
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Búum til okkar kort 
 

Markmið 
 

Að börnin: 

� Sjái hvernig kort eru gerð 

� Búi til sín eigin kort 

� Kynnist mismunandi gerðum af kortum 

� Þekki ýmis hugtök tengd kortum, t.d. fyrir framan, aftan, undir, niðri, ofan á, 

við hliðina á, loftmynd og vegakort. 

 

Framkvæmd 
 

� Útvega loftmynd af nánasta umhverfi leikskólans. Slíkt er hægt að nálgast á 

Borgarvefsjá (http://www.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-964), Google 

Earth (http://earth.google.com) eða Kortavef já.is 

(http://ja.is/kort/#x=358139&y=407930&z=8&type=aerial). 

� Skoða útprentaða loftmynd af nágrenni leikskólans og athuga hvernig hún er 

byggð upp og hvað er á myndinni. Ef ekki er búið að fara í gegnum eitthvað 

svipað og kynnt var í Nærumhverfinu hér að ofan er ágætt að gera eitthvað 

slíkt, þ.e.a.s. merkja inn á myndina þá staði sem börnin þekkja og hafa 

einhverja merkingu fyrir þeim.  

� Sýna þeim vefi eins og Google Earth eða Borgarvefsjá, eftir því hvort hentar 

leikskólakennaranum betur. Þar geta börnin skoðað hverfið sitt á vefnum. 

Spyrja þau hvort þau sjái húsið sitt, leikskólann, tré, bíla o.fl. Ef verið er á 

Google Earth er hægt að skoða aðra staði í heiminum sem sjást betur en hér á 

Íslandi, t.d. eitthvað land sem einhver barnanna hefur komið til. Þar má oft 

fara mun nær og vera samt í fókus. Sýna þeim Akureyri eða einhvern annan 

stað sem sést mun verr en Reykjavík. 

� Fara með börnin út í garð og skoða hvað er að sjá þar. Hvað er langt í burtu? 

En nálægt okkur? Hvað er fyrir ofan okkur og hvað er fyrir neðan? Hvað er til 

hliðar, hægri/vinstri? Fara í leiki þar sem börnin telja skrefin á milli tækja í 

garðinum, hvað eru mörg skref frá rólunum að sandkassanum? Telja tré og 

runna sem eru í garðinum og annað sem hægt er að telja. Þegar búið er að 

skoða lóðina hátt og lágt er að teikna kort af henni. Ef veður er gott er hægt að 

gera þetta úti, láta hvert barn fá blað og liti og leyfa þeim að teikna sína útgáfu 

af lóðinni. Tala um það sem á að vera á slíkum kortum og minna þau á það 

sem þau hafa gert áður en þau byrja eða á meðan þau teikna. 
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Úrvinnsla 
 

� Búa til kortavinnslustöð inn á deildinni þar sem börnin búa til kort sem hluta 

af leik, ef þau hafa áhuga á því.  

� Hafa samverustund þar sem rætt er um þau hugtök sem verið var að leggja inn 

og athuga hvað þau vita meira um kort og umhverfi sitt. 

 

Mat 
 

Eru börnin að teikna kort að gamni sínu? Nota þau eitthvað af þessum orðum? Biðja 

þau um að fara inn á kortavefi að skoða? Eru þau að skoða kortabækur? Fylgjast með 

þeim í leik til að sjá hvort þessi vinna með kort hafi haft einhver áhrif á hann. Má sjá í 

leiknum hvað þau lærðu því að skoða og búa til kort? 

 

Gagnlegt efni 
 

Borgarvefsjá. 1999. Vefslóð: http://www.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-964 
[Sótt 5. feb. 2009] 
 
Google earth. 2009. Vefslóð: http://earth.google.com [Sótt 5. feb. 2009] 
 

Plester, Beverly, Jenna Richards, Caroline Shevelan, Mark Blades og Christopher 

Spencer. 2003. Hunt from above. Primary Geographer april:20-21. 

 
Samsýn. Kortavefur Já.is. Vefslóð: 
http://ja.is/kort/#x=358139&y=407930&z=8&type=aerial [Sótt 20. mars 2009] 
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Lífið í Öskjuhlíðinni 
 

Markmið 
 

Að börnin: 

� Kynnist náttúrulegu umhverfi. 

� Sjái hvað margt er hægt að gera og sjá í náttúrunni. 

� Fái tækifæri til að leika í náttúrulegu umhverfi. 

� Þekki ýmis orð yfir hluti í náttúrunni, t.d. nöfn á algengustu trjánum og þeim 

sem börnin sýna mestan áhuga, nöfn smádýra sem finnast, tré, náttúra, 

köngull, trjágrein, börkur, brum, mosi, gras, möl, grjót og stígur. 

 

Undirbúningur 
 

� Skoða bækur um tré, skordýr eða annað sem er að finna í náttúrulegu umhverfi 

með börnunum áður en farið er í ferðina. 

� Tala um það hvað þau gætu gert í Öskjuhlíðinni, hvað þau haldi að þau sjái þar 

og athuga hvort þau séu með hugmyndir að leikjum sem þau vilja fara í. Skrifa 

allt sem þau segja inn á hugmyndavef og bæta á hann eftir ferðina. 

� Taka með myndavél, blöð, poka og box til að safna í og ef einhverra áhalda er 

þörf í leikjunum. Gert ráð fyrir að farið sé í Öskjuhlíðina Nauthólsvíkurmegin. 

 

Framkvæmd 
 

Þegar komið er í Öskjuhlíðina er farið með börnin aðeins inn í skóginn, þeim leyft að 

skoða sig um og athugað hvað þau finna markvert. Starfsfólk spyr út í það sem þau 

eru að gera og bendir á leiðir til að finna meira, t.d. ef einhver er að leita að 

skordýrum má benda honum á að kíkja undir steina eða róta aðeins í jarðveginum með 

spýtu. Benda þeim á trén og sýna þeim að tré eru ólík. Þeim hlutum sem börnin finna 

er safnað saman og teknir með til að nota í úrvinnslunni. Þegar þau eru orðin þreytt á 

þessu er gott að fara í leiki. Dæmi um góðan leik er t.d. Fálkar og rjúpur en sá leikur 

gengur út á það að börnunum er skipt í tvö lið og er annað liðið fálkar en hitt rjúpur. 

Liðin standa beint á móti hvort öðru, frekar nálægt en nokkrum metrum aftan við 

hvort lið er höfn. Stjórnandinn segir síðan einhverja fullyrðingu, t.d. kanínur hafa 

þrjár lappir, og ef hún er rétt eiga fálkarnir að elta rjúpurnar og reyna að ná þeim áður 

en þær ná í höfn og öfugt ef hún reynist röng. Allir sem nást fara yfir í hitt liðið.  
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Úrvinnsla 
 

� Skoða það sem var tekið úr Öskjuhlíðinni og ræða um það. Hvað gerðum við í 

Öskjuhlíðinni? Hvað sáum við? Hvað tókum við með okkur? Til hvers er það 

notað? Getum við gert eitthvað annað með það? Hvað dýr sáum við? Getum 

við séð þau á fleiri stöðum en bara í Öskjuhlíðinni? Ef börnin vilja vita meira 

um einhvern hlut er hægt að virkja þau í að safna þessum upplýsingum, t.d. á 

netinu eða í bókum.  

� Lesa bókina Tré eftir Jón Guðmundsson fyrir börnin og skoða bækur um 

skordýr t.d. Dulin veröld – Smádýr á Íslandi eftir Guðmund Halldórsson. 

� Teikna það sem var tekið úr Öskjuhlíðinni eða búa til listaverk úr því. Einnig 

er hægt að búa til hljóðfæri úr einhverjum af þessum hlutum, trommur með 

trjágrein og könglum. Þá er hægt að búa til skordýr, eða annað sem börnin 

sýna áhuga á eftir ferðina, úr pappamassa.  

 

Mat 
 

Skoða þau bækur um tré eða skordýr af sjálfsdáðum? Breyttust myndir þeirra eitthvað 

eftir ferðina? Teikna þau meira af skordýrum, trjám eða öðru sem þau sáu í ferðinni? 

Tala þau um það sem þau sáu og gerðu í ferðinni? Hvað bættist inn á vefinn? Má sjá 

merki þess að þau hafi öðlast frekari þekkingu á Öskjuhlíðinni og því sem þar er að 

finna? 

 

Gagnlegt efni 
 

Carlson, Laurie. 1993. Ecoart. Williamson Publishing, Vermont. 
 
Guðmundur Halldórsson, Oddur Sigurðsson og Erling Ólafsson. 2002. Dulin Veröld. 
Smádýr á Íslandi. Mál og mynd, Reykjavík. 
 
Helgi M. Sigurðsson. 1993. Öskjuhlíð: náttúra og saga. Árbæjarsafn og 
Borgarskipulag Reykjavíkur, Reykjavík. 
 
Hrefna Sigurjónsdóttir og Snorri Sigurðsson. 2008. Greiningarlykill um smádýr, 
landið. Vefslóð: http://www1.nams.is/smadyr/landid/forsida.php [Sótt 20. mars 2009] 
 
Ingvar Sigurgeirsson. 2009. Leikjavefurinn. Vefslóð: 
http://www.leikjavefurinn.is/index.php?f=um [Sótt 20. mars 2009] 
 
Jón Guðmundsson. 1991. Tré. Námsgagnastofnun, Reykjavík. 
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