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Formáli
Þegar skólahópar heimsækja grunnskóla er ýmislegt sem hafa ber í huga. Viðfangsefnin þurfa
að vera fjölbreytt og í samræmi við aldur og þroska barnanna. Einnig er mikilvægt að
leikurinn sé í hávegum hafður. Markmið heimsóknanna er að leikskólabörnin aðlagist og fái
jákvæða sýn á skólastarfið.
Í heftinu eru hugmyndir að verkefnum sem kennarar 1. bekkja geta notast við í þessum
heimsóknum. Verkefnin eru miðuð við að börnunum sé skipt í litla hópa og unnið sé í
stöðvavinnu en þessi verkefni eru fæst ný af nálinni en þau hafa gefist vel og eru því afar
gagnleg.
Verkefnin byggjast að miklu leiti á hugmyndum Howards Gardners um fjölgreindarkenningu,
en í grundvallaratriðum þá felur hún í sér það sem góðir kennarar hafa alltaf gert þ.e. að fara
út fyrir textann og töfluna til að vekja áhuga hjá nemendum (Armstrong, 2001:51). Einnig
bendir Gardner á að þar sem nemendur séu ekki allir eins sé nauðsynlegt fyrir kennara að
beita fjölbreyttum kennsluaðferðum (Armstrong, 2001:63).
Vonandi koma þessar hugmyndir að gagni við að brúa bilið á milli leik- og grunnskóla á
fjölbreyttan, farsælan og skemmtilegan hátt.
Ég vil þakka Helgu Kristjánsdóttur, Vigdísi G. Ólafsdóttur og Jóhönnu Sævarsdóttur fyrir að
lesa yfir verkefnið og greinargerðina og gefa mér góð ráð. Ég þakka Jóhönnu Karlsdóttur,
lektor fyrir góða leiðsögn. Einnig vil ég þakka Ástu Egilsdóttur og Huldu Jóhannsdóttur
leikskólastjóra leikskólans Króks fyrir jákvætt viðmót til verkefnisins.

Jóna Rut Jónsdóttir

Skapa má tengsl á milli elstu barna leikskóla og yngstu barna grunnskóla með
sameiginlegum verkefnum í tengslum við næsta umhverfi skólanna.
(Menntamálaráðuneytið, 1999:33).
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Tillaga: Hringekja
Markmið: Aðlögun og tengslamyndun. Samvinna.
Aðferð: Móttökubekkur blandast með leikskólahóp. 4-6 börn í hóp. Skipt niður á 4-6 stöðvar.
(Fer allt eftir fjölda barna).
Hugmyndir að stöðvum:
-

Leira stafinn sinn. Hvert barn fær leir og æfir sig í að leira stafinn sinn.

-

Kubbar. Mæli sérstaklega með Kaplakubbum, Einingakubbum eða Hollow
kubbum. Hér er frjáls leikur í hávegum hafður og sköpun látin njóta sín.
Legokubbar standa líka alltaf fyrir sínu.

-

Teikna frjálst. Blöð og litir eru í boði og ímyndunaraflið látið njóta sín.

-

Stærðfræðiverkefni t.d. pinnaspjöld m/ teygjum, kennslupeningar,
Numiconkubbar (stærðfræðikubbar) o.fl.

-

Spila t.d. Sequence, Alias, Twister, slönguspil, Olsen olsen og veiðimaður.

-

Hljóðfæragerð. Börnin búa til hristur, hafa fjölbreytni í efnisvali, t.d.
hrísgrjón, makkarónur eða sand. Nota tóma klósettpappírsrúllu, loka endum
og mála.

-

Perla. Perlur og perluspjöld í boði og börnin perla eftir fyrirmynd eða
frjálst. Mjög góð æfing fyrir fínhreyfingar.

Áætlaður tími: 20 mín á hverri stöð.
Annað: Þarna fá leikskólabörnin ágætis yfirsýn yfir fjölbreytileika skólastarfsins.
Nauðsynlegt er að hafa nokkrar stöðvar þar sem hóparnir geta unnið sjálfstætt. Gott væri að
einn kennari eða leikskólakennari gæti gengið á milli stöðva.
Tímavaki* er nauðsynlegur í hringekjum.
*Tímavaki er klukka með sextíu mínútum. Hún er stillt á þann mínútufjölda
sem ætlaður er á hverja stöð, t.d. 20 mínútur í þessu verkefni og hringir
þegar þær eru liðnar. Þá vita börnin að þau eiga að fara á næstu stöð.
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Tillaga: Útileikir
Markmið: Efling líkams- og hreyfigreindar.
Aðferð: Hóparnir hittast á skólalóð grunnskólans og fara saman í stöðvavinnu og leiki. Best
er að skipta skólalóðinni niður í svæði og hópunum í minni hópa. Gott er að skipuleggja þetta
í samráði við íþróttakennara skólans.

Hugmyndir að leikjum/stöðvum:
- Skotbolti. Leikur þar sem þátttakendur eiga að skjóta hvern annan úr leiknum.
Leikurinn vinnst þegar einn er eftir. Hægt er að leika afbrigði af þessum leik. Til
dæmis ef A skýtur B, þá getur B komið aftur inn í leikinn ef einhver annar skýtur A út.
-Krónukast. Skipt er í tvö lið. Liðin velja sér sitt hvora hliðina á krónu. Síðan er
krónunni kastað upp á miðju leikvallarins. Það lið sem hefur þá hlið sem kemur upp er
„ hann” og það lið á að elta hitt liðið og reyna að ná þeim á einhverjum ákveðnum
tíma sem búið er að ákveða fyrirfram og færast þeir þá á milli liða. Síðan er krónunni
kastað aftur og byrjað upp á nýtt.
- Leikurinn í Grænni lautu
Í grænni lautu þar geymi ég hringinn
sem mér var gefinn og hvar er hann nú,
sem mér var gefinn og hvar er hann nú?

Börnin syngja lagið og ganga réttsælis í hring allir nema einn sem grúfir sig niður í
miðjum hringnum. Áður en leikurinn hefst fær eitt barnið hring sem það geymir í lófa
sínum. Um leið og lagið endar rétta allir fram hendur með kreppta hnefa, eins og þeir
væru með eitthvað í höndunum (ef þátttakendur eru margir má láta þá rétta fram aðra
höndina). Nú fær miðjumaðurinn þrjár tilraunir til þess að finna hringinn, það gerir
hann með því að slá létt á hendur hinna, en aðeins á þrjár hendur. Ef hann finnur ekki
hringinn grúfir hann aftur, en í næsta skipti eru hendurnar sem slegið var á í fyrra
skiptið hafðar fyrir aftan bak

7

-Körfubolti. Skipt í tvö lið og spilað eða fara í röð og reyna að hitta í körfu.
-Fótbolti. Skipt í tvö lið og spilað eða fara í röð og skjóta á markið þar sem einn er
markvörður.

-Þrautir.
Limbó; Tvö börn halda uppi slá t.d. kústskafti og hinir reyna að komast undir slánna
án þess að snerta hana með fætur á undan og snúa fram, fetta bakið aftur. Þegar allir
hafa farið einu sinni undir þá er sláin lækkuð niður. Sá sem kemst undir lægstu slánna
er sigurvegari.
Jafnvægisslá; börnin ganga á slá og reyna að halda jafnvæginu og detta ekki. Hægt er
að nota venjulega þriggja metra langa spýtu fyrir slá.
Keilur; keilum er raðað upp í röð með 1, 5 metra millibili og börn hafa bolta sem þau
ýmist drippla eða rekja á milli keila.
Pokahlaup; börnum er skipt í lið og hvort lið fær einn strigapoka. Einn úr hvoru liði
hoppar jafnfætis í pokanum ákveðna leið, fer úr pokanum og næsti fer í hann og gerir
eins. Þetta er pokaboðhlaup og það lið þar sem allir hafa hlaupið og kemur fyrr í mark
vinnur.
-Frjáls leikur á leiksvæðinu.
-Krítar. Börnin fá krít og kríta frjálst á afmörkuðu svæði á leiksvæðinu. Einnig er
hægt að láta þau æfa sig í að skrifa nafnið sitt.
-Fallhlíf. Í sumum skólum og leikskólum eru til fallhlífar og hægt er að leika með þær
á marga vegu t.d.
-Börnin halda hringinn í kringum fallhlífina. Þegar allir hafa talið upp að þrem
fara allir inn í fallhlífina og setja hana undir rassinn. Þannig helst loftið inn í
henni og úr verður tjald.
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-Börnin halda hringinn í kringum fallhlífina og boltum er komið fyrir í
miðjunni. Þeim er skoppað með því að hreyfa fallhlífina (Margrét Hlín
Sigurðardóttir, 2008:13).

Áætlaður tími: 60 mín.
Annað: Best er að hafa þessa samveru að vori þegar börnin hafa kynnst skólaumhverfinu og
eru öruggari með sig.

Skynfæra og hreyfileikir einkennast af hreyfingu, beitingu vöðva og skynfæra.
Hreyfileiki er hægt að stunda jafnt utanhúss sem innan.
Þeir auka andlega og líkamlega vellíðan barna sem er undirstaða náms
(Menntamálaráðuneytið [MRN], 1997: 17)
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Tillaga: Bingó
Markmið: Efla samvinnu og félagsþroska.
Aðferð: Tveir og tveir saman með spjald. Einn úr leikskólahópi og einn úr 1. bekk. Börnin
vinna saman með spjaldið og sá eldri aðstoðar þann yngri með bingótölurnar.

Áætlaður tími: 30 mín
Annað:
Ef kennari treystir ekki nemendum í 1. bekk til að notast við venjulegt bingó þá er hægt að
nota heimatilbúið bingó* með tölum frá t.d. 1-15. Einnig er hægt að fara í stafabingó en þá
eru stafir á spjaldinu en ekki tölur.

Tillaga 2: Klappbingó.
Markmið: Æfir hlustun og einbeitingu.
Aðferð: Bingóstjóri klappar tölurnar, en þá verður bingóið að vera með lágum tölum.
Áætlaður tími: 20 mín.

* Hugmynd að bingóspjaldi er í viðauka.
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Tillaga: Val
Markmið: Að efla félagsþroska.
Aðferð: Ákveðin valsvæði eru í boði sem börnin geta valið um. Það er í boði að skipta um
stöð eftir ákveðinn tíma ef laust er á það svæði. Best er að hafa að hámarki 5 börn á hverri
stöð.
Þarna er hægt að hafa margt fjölbreytilegt í boði, t.d.:
-Leika með það leikefni sem til er í skólastofunni.
-Mála mynd. Með þekjulitum og hvítu blaði.
-Spila á spil. Það sem er tilfallandi í skólastofunni.
-Fara í flöskustút, en sá leikur er þannig að börnin sitja í hring og snúa flösku og segja „sá
sem flöskustúturinn lendir á”, á að gera eitthvað. Sá sem flöskustúturinn lendir á gerir það
sem ákveðið var og ákveður síðan hvað á að gera næst og snýr flöskunni.
- Teikna sjálfsmynd og vatnslita yfir.
-Sauma. Börnin sauma spor eða krosssaum á efni. Frjálst.
-Kubbar. T.d. Legókubba eða Kaplakubba.

Áætlaður tími: 40-60 mín.
Annað: Mikilvægt er að sýna í upphafi hvað er í boði á hverri stöð. Gott er að leikskólabarn
velji fyrst svo nemandi í 1. bekk og svo koll af kolli. Þannig er komið í veg fyrir að
leikskólabörnin hópist á eina stöð.
Hugmynd að valblaði er í viðauka.

Leikur er hluti af barnamenningu og endurspeglar lífsskilyrði barna og þjóðfélagsins í heild.
Börn úr mismunandi menningarumhverfi leika sér á ólíkan hátt. Þau nota umhverfi sem þau
eru sprottin úr. Leikur er aðferð barna til að auka skilning sinn, ná valdi á viðfangsefnum,
auka færni sína og læra meira (MRN, 1997: 15)
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Tillaga: Búðarleikur
Markmið: Efla samvinnu og félagsþroska.
Aðferð: 1. bekkur undirbýr búð með ýmsum vörum eða umbúðum sem búið er að safna.
Nemendur útbúa peninga* sem eru með stöfum á. Þegar skólahópur kemur í heimsókn þá
verður farið í búðarleik og þeir nemendur og börn sem ekki eru að vinna í „búðinni“ fá nokkra
peninga og þurfa að kaupa þær vörur sem stafurinn á peningnum segir. T.d. ef barn er með
pening með stafnum M, þá getur hann keypt mjólk eða peningurinn er með stafinn S þá getur
hann keypt skyr.

Áætlaður tími: 20-40 mín. Fer allt eftir umfangi leiksins. Einnig er gaman að leyfa
börnunum að spinna út frá þessum leik og sjá hvað gerist.
Annað: Hægt er að útfæra þennan búðarleik með tölum en þá þarf að passa að þær fari ekki
yfir töluna tíu þar sem ekki er raunhæft að gera meiri kröfur til leikskólabarna. Mikilvægt er,
þegar bókstafir eru notaðir, að hafa gott úrval og leyfa þeim e.t.v. að velja sér peninga eftir
bókstöfum.
Ath. Ef hópurinn er mjög fjölmennur væri hægt að hafa þennan búðarleik með í stöðvavinnu
t.d. í hringekju eða vali.

*Hugmynd að búðarpening aftast í hefti.

Hlutverkaleikir örva málþroska barna þar sem þau tala og skipuleggja leikinn hvort sem er
um einleik eða samleik að ræða. Samleikur reynir á félagsþroska þegar börn þurfa að koma
sér saman um hlutverkaskipti og þróa leikinn í sameiningu
(MRN, 1997:17)
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Tillaga: Byggja kofa
Markmið: Efla samvinnu og félagstengsl. Æfa gróf- og fínhreyfingar.
Aðferð: Leikskólabörn og 1. bekkur grunnskóla vinna saman að því í nokkrum heimsóknum
að byggja saman kofa. Það verður að vinna þetta verkefni í nokkrum kennslustundum. Í fyrstu
samverunni er farið í að útvega efnivið sem þarf að nota og síðan verða notaðar nokkrar
stundir í að byggja kofann, og jafnvel mála hann.

Áætlaður tími: 40 – 60 mín.
Annað: Þetta getur verið verkefni sem mun standa á skólalóðinni alveg þangað til börnin
koma í 1.bekk.
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Tillaga: Smíðar
Markmið: Efla samvinnu og félagstengsl.
Aðferð: Frjáls sköpun með smíðaefni. Boðið er upp á spýtubúta af ýmsum stærðum og
gerðum, tappa; bæði plast og ál, lok af krukkum o.fl. Börnin fá að skapa sjálf og hægt er að
bjóða upp á að mála eða lita með tússlitum það sem þeir smíða.

Áætlaður tími: 40 mín.
Annað: Þetta verkefni er bæði hægt að vinna í smíðastofu skólans, í skólastofunni eða jafnvel
úti.

Sköpunar og byggingaleikir örva löngun og viðleitni til þess að nota ýmis konar
efnivið, tengja saman ólík efni og móta úr þeim. Barnið þroskar sköpunarhæfni og
sköpunargleði sem er forsenda nýsköpunar
(MRN, 1997:17)
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Tillaga: Vináttuverkefni
Markmið: Efla vináttu.

Aðferð: Hópum skipt niður í nokkra minni hópa og verkefni tengd vináttu unnin.
-

Búa til vinabönd. Börnin fá bönd sem þau ýmist flétta eða snúa upp á.

-

Hendur barnanna eru málaðar á blað, klipptar út og hengdar á vináttutré
sem 1. bekkur er búinn að búa til. Þetta tré mun vera á vegg í skólanum
þegar leikskólabörnin koma í 1.bekk.

-

Vinna með dagblöð og klippa út myndir tengdar vináttu og líma á blað.

-

Færiband. Nokkur borð eru sett saman og maskínupappír settur á þau sem
færiband. Hóparnir fá síðan þekjuliti og lita myndir á pappírinn. Þegar
hópavinnu er lokið þá verður listaverkið hengt upp á vegg í grunnskólanum
og mun þetta verða sameiginlegt listaverk barnanna sem verður uppi á vegg
þangað til skólahópsbörnin koma í 1. bekk.

-

Syngja vináttusöngva*
o
o
o
o
o
o
o
o

Vér göngum svo léttir í lundu
Ég er sko vinur þinn
Við erum vinir
Kæri vinur
Það er gaman að vera saman
Vinalagið
Það er skemmtilegast að leika sér
Trommulagið

Söngvarnir geta verið hluti af samstarfsverkefni skólanna þar sem börnin
læra lögin í sínum skóla og syngja þau svo saman þegar hóparnir hittast.

Áætlaður tími: 20 mín á hóp.
* Söngtextar eru í viðauka.
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Tillaga: Heimilisfræðiverkefni
Markmið: Efla samvinnu nemenda og barna.

Aðferð: Hóparnir vinna saman í heimilisfræðistofu skólans eða í kennslustofu. Þar gera
börnin ýmis verkefni tengd heimilisfræði t.d.
- Baka kókosgaldrakúlur * sem þau ýmist borða í skólanum eða fara með heim.
- Búa til ávaxtadrykk* sem þau ýmist borða í skólanum eða fara með heim.
- Börnin finna ýmiskonar bragð og lykt af mismunandi tegundum af mat. Vera með
tilbúið í íláti t.d. salt, pipar, karrý, kanil, súrmjólk, paprikuduft, hveiti, sykur o.fl.
-Klippa myndir af mat úr blöðum og líma á pappadiska, hvert barn útbýr sinn disk.
-Útbúa Cheerios hálsmen. Börnin fá band, kertavax er sett á endann á bandinu svo
auðvelt sé að þræða bandið. Börnin fá þá Cheerios sem þau þræða upp á bandið og
útbúa hálsmen. Einnig er hægt að nota pasta. Þetta er góð æfing í að þjálfa
fínhreyfingar.

Áætlaður tími: 30 – 40 mín.

* Uppskriftir í viðauka.
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Tillaga: Myndmennt og textílverkefni
Markmið: Efla sköpunarþörf barna.

Aðferð: Í þessum tíma væri eingöngu lögð fyrir myndmennta eða textílverkefni þar sem
ýmiskonar verkefni væru í boði og börnin mættu velja sér viðfangsefni.
-Grímugerð. Gifsgrímur. Fyrst er sett plastfilma yfir andlitið (búið til göt fyrir augu,
nef og munn) og síðan settar gifs lengjur sem eru bleyttar yfir. Gifsið er nokkurn tíma
að þorna þannig að það þarf annan tíma til að mála grímuna.
-Frjáls grímugerð. Börnin fá harðan pappa sem þau teikna sína grímu á, klippa hana
út og síðan er látin teygja á hana.
-Mála myndir, frjálst. Einnig er hægt að hafa fyrirmynd t.d. ávexti í skál.
-Handbrúða. Kennari safnar að sér stökum sokkum sem börnin geta notað í
handbrúðugerð. Síðan fá þau ýmiskonar efnivið til að líma á brúðurnar. T.d. garn i hár,
tölur, efnisbúta og annað tilfallandi.
-Krosssaumur. Börnin fá nálar, og sauma röð af x-um til að mynda mynstur á
jafnþráða efni eða jafa.
-Vatnslita. Börnin mála með vatnslitum á blöð.
-Hafa líka tilbúnar myndir til að lita fyrir þá sem vilja.

Áætlaður tími: 40 mín.

Börn eiga að fá fjölbreytt tækifæri til að tjá reynslu sína í skapandi starfi og leik. Þannig er
eðlilegri sköpunarhæfni og sköpunargleði barna sýnd virðing
(MRN, 1997:15)
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Tillaga: Byggingavinna
Markmið: Að efla hugtakaskilning í byggingavinnu. Örva samvinnu.

Aðferð: Hópar vinna saman með kubba s.s Eininga-, Hollow- og Kaplakubba. Þessir kubbar
bjóða upp á mjög fjölbreytta möguleika og ættu að vera til í öllum skólum. Þeir eru góð
aðferð við að efla samvinnu og fjölbreyttan leik barna.

Einingakubbar
Hollowkubbar
Kaplakubbar

Áætlaður tími: 30-40 mín.

Stuðla á að því að barn njóti margþættrar reynslu. Að búa barni aðstæður og efnivið sem örvar frjálsa
og skapandi tjáningu. Einnig kemur fram að í hverjum leikskóla eigi að vera til staðar kubbar og
annar efniviður til byggingar. Því þarf að ætla leiknum góðan og samfelldan tíma í leikskólanum
þannig ná börnin að skipuleggja, þróa og dýpka leikinn
(Aðalnámskrá leikskóla, 1999:10-13)

Myndir fengnar af heimasíðu Barnasmiðjunnar þann 01. apríl 2010: http://www.barnasmidjan.is/kubbar.html
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Annað
Hugmyndir um það sem hægt er að gera í skólaheimsóknum annað en að hitta 1.bekk.

o Heimsókn á bókasafn skólans þar sem bókasafnsvörður sýnir börnunum safnið og les
stutta sögu fyrir þau.
o Taka þátt í viðburðum innan skólans, t.d. vorgleði, árshátið, þemadögum o.s.frv.
o Fara í íþróttatíma með 1.bekk.
o Hægt er að vinna saman að einhverju ákveðnu verkefni sem bæði væri unnið saman og
í sitt hvorum skólanum. Þetta verkefni er jafnvel hægt að sýna sem leiksýningu eða
þemaverkefni.
o Heimsókn til skólastjóra.

Að hausti er gott að leikskólabörnin útbúi möppu fyrir þau verkefni sem þau munu vinna um
veturinn. Möppuna fá þau svo afhenta í síðustu skólaheimsókninni að vori.
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Viðauki

1. Leikur sem námsleið barna
Nauðsynlegt er að leikefni sé aðgengilegt þannig að nemendur geti nálgast það og orðið
sjálfbjarga. Það á að reyna á ímyndunaraflið og sköpunarhæfni. Nauðsynlegt er að kennari
hvetji börn til leikja með að því að sýna leiknum áhuga og virðingu.

Hugmyndir af leikefnum í skólastofu hjá 1. bekk:
-

Föt, skór, töskur, hattar o.fl.

-

Búðadót

-

Kennslupeningar

-

Skrifstofudót, gamlar tölvur, tölvuborð, símar, reiknivélar o.fl.

-

Legó- , Knex-, Zoopkubbar, Einingakubbar, Kaplakubbar og
Hollowkubbar.

-

Ýmiskonar hárgreiðsludót, greiður, hárblásarar, speglar o.fl.

-

Fjölbreytilegt efni til föndurs.

-

Numiconkubbar. Stærðfræðikubbar. Með notkun þeirra gefst leikskólum og
grunnskólum tækifæri til að brúa bilið með innlögn fyrsta hlutans á
leikskóla. Með áframhaldandi notkun kubbanna í grunnskóla getur kennari
metið stöðu barnanna strax við upphaf skólagöngu, og miðað
áframhaldandi vinnu þar sem frá var horfið á leikskóla.

-

Leiksandur og leikefni með sand, s.s. lítil dýr, bökunardót o.fl.
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2. Vináttusöngvar

Vér göngum svo léttir í lundu
Vér göngum svo léttir í lundu
því lífsgleðin blasir oss við.
Vér lifum á líðandi stundu,
við lokkandi söngvana klið.
Tralalalalala...
Vér syngjum og dönsum hér saman,
því söngurinn hann er vort mál.
Og nú verður glaumur og gaman,
og gleðjist hver einasta sál.
Tralalalalala...
Lag: erlent / Texti: Freysteinn Gunnarsson

Við erum vinir
Við erum vinir, við erum vinir,
Ég og þú, ég og þú.
Leikum okkur saman, leikum okkur saman.
Ég og þú, ég og þú.
(Lag: Meistari Jakob)
Lag/texti: Höf. Ókunnugur

Kæri vinur
Kæri vinur, kæri vinur
kætumst saman hér.
Ekki fara frá mér.
Vertu hérna hjá mér,
Kæri vinur, kæri vinur.
Kætumst saman hér.
(Lag. Gamli Nói)
Lag: C.M. Bellman /Texti: Höf. Ók.
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Ég er sko vinur þinn
Ég er sko vinur þinn
Langbesti vinur þinn.
Gangi illa fyrir þér
allt á skakk og skjön
hvert sem litið er.
Þá skaltu muna vísdóms orð frá mér
að ég er vinur þinn.
Já, ég er vinur þinn.
Ég er sko vinur þinn.
Langbesti vinur þinn
Þér leiðist margt.
Sama segi ég,
Já tilveran er ekki alltaf dásamleg.
Þá skaltu muna vísdóms orð frá mér
að ég er vinur þinn.
Já, ég er vinur þinn.
Það eru ýmsir vafalaust
greindari en ég.
Líka stærri en ég.
Kannski hjá engum öðrum þá vináttan
Jafn innileg á allan veg, já.
Þó líði ár og öld
mun vináttan enn við völd.
Þú færð að finna það, drengur minn,
að ég er vinur þinn.
Já, ég er vinur þinn,
langbesti vinur þinn.
Lag: R. Newman/ texti: Höf. Ók.
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Það er gaman að vera saman
Það er gaman að vera saman,
vera saman, vera saman,
Það er gaman að vera saman
þá líður okkur vel.
Vinur þinn er vinur minn
og vinur minn er vinur þinn.
Það er gaman að vera saman
þá líður okkur vel.
Lag og texti: Höf. Ók.

Vinalagið
:,: Ég sendi þér fingurkoss :,:
því við erum allra bestu
bestu, bestu, vinir, vinir
allra bestu bestu bestu vinir.
:,: Ég vinka og veifa þér :,:
því við erum allra bestu
bestu bestu vinir vinir
allra bestu bestu bestu vinir.
Ég brosi breitt til þín
því þú ert gleði mín
því við erum allra bestu
bestu bestu vinir vinir
allra bestu bestu bestu vinir.
Við leiðumst hönd í hönd
bundin í kærleikans bönd
því við erum allra bestu
bestu bestu vinir vinir
allra bestu bestu bestu vinir.
Lag og texti: Höf. Ók.
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Það er skemmtilegast að leika sér
Það er skemmtilegast að leika sér
þegar allir eru með.
Í stórum hóp
inn um hlátrasköll
geta ævintýrin skeð.
Svo vertu velkominn
nýi vinur minn
það er skemmtilegast að leika sér
þegar allir eru með
Það er ótrúlegt hverju lítið bros
fengið getur breytt.
Getur glatt og huggað
jafnvel þá sem við þekkjum ekki neitt
Svo vertu velkominn
nýi vinur minn
það er skemmtilegast að leika sér
þegar allir eru með
Lag og texti: Hafdís Huld Þrastardóttir og A. Newman

Trommulagið
Jóna (nafn kennara) hún trommar á trommuna
Hún trommar og trommar, við syngjum öll með:
Góðan dag, góðan dag.
Hvernig líður þér í dag,
vonandi líður þér vel
Júhú!!!
Nú réttir kennari barni trommuna
síðan er sungið, (nafn barns) trommar á trommuna,
við syngjum öll með:
Góðan dag, góðan dag.
Hvernig líður þér í dag,
vonandi líður þér vel
Júhú!!!
( Svona koll af kolli þar til öll börnin eru búin að tromma)
Lag og texti: Höf. Ók

25

3. Uppskriftir

Kókosgaldrakúlur
100 g smjör
3 dl. haframjöl
1 ½ dl kókosmjöl
1 ½ dl flórsykur
1 tsk. vanillusykur
2 msk kakó
1 msk vatn

Aðferð:





Blanda öllu saman í skál (sigta kakó og flórsykur).
Hnoða vel saman.
Búa til kúlur.
Velta þeim upp úr kókosmjöli og raða á disk.

Kæla kókosgaldrakúlurnar um stund í ísskáp.

Ávaxtadrykkur
1 banani
1/2 l. vanilluís
1/2 epli
1/2 bolli sykur
3 bollar mjólk
1 tsk piparmyntudropar

Aðferð:

 Blandið hráefnunum saman í sömu röð og þau eru í
uppskriftinni og hrærið saman í mixara.
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5. Bingóspjald:
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6. Valblað:

Legó

Teikna

____________________

______________________

____________________

______________________

____________________

______________________

____________________

______________________

____________________

______________________

____________________

______________________

Flöskustútur

Mála

_______________

________________

_______________

________________

_______________

________________

_______________

________________

_______________

________________

_______________

________________

Spila

Sauma

____________________

______________________

____________________

______________________

____________________

______________________

____________________

______________________

____________________

______________________

Nöfn barnanna eru skrifuð á línurnar við þau svæði sem þau velja sér.
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7. Áhugaverðar vefslóðir

Þetta eru vefslóðir sem ég hef safnað að mér í gegnum tíðina en á þeim má finna
fjölbreytt verkefni sem henta vel við kennslu yngri barna.

http://www.schoolexpress.com
http://www.nams.is
http://www.nams.is/fingrafimi/
http://www.skolavefurinn.is
http://www.coloring-book.info/coloring/
http://www.activitytv.com/default.aspx
http://mennta.hi.is/vefir/snilliheimar/lok/forsida.html
http://vigfusina.is/
http://abcteach.com/
http://www.softschools.com/
http://www.timesaversforteachers.com/
http://www.mes-english.com/flashcards/days.php
http://www.ziggityzoom.com/activities.php?c=1
http://www.leikjavefurinn.is/
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