Námsefni í raunvísindum
fyrir elstu börn leikskólans

Gunnhildur Magnúsdóttir
og
Helga Sandholt

Lokaverkefni lagt fram til fullnaðar B.Ed.-gráðu
í Leikskólakennarafræði við Háskóla Íslands, Menntavísindasvið

Apríl 2010

Lokaverkefni til B.Ed. -prófs

Námsefni í raunvísindum
fyrir elstu börn leikskólans

Gunnhildur Magnúsdóttir
210684-4929

Helga Sandholt
110979-3719

Háskóli Íslands
Menntavísindasvið
Kennaradeild, leikskólakennarafræði
Apríl 2010

Ágrip
Í þessu verkefni höfum við sett fram þrettán kennsluhugmyndir fyrir elstu börn
leikskólans. Megin viðfangsefni eru náttúrufræði, stærðfræði og eðlisfræði en við
teljum að þörf sé á að samþætta þessa námsgreinar meira inn í daglegt starf
leikskólans. Við leggjum fram verkefnin með þeirri hugmyndafræði að það séu börnin
sjálf sem leita svara við þeim spurningum sem gætu komið upp. Hlutverk kennarans í
verkefnunum er að styðja við leitarnám barnsins og skapa gott námsumhverfi. Í
verkefnunum er að finna ítarlega lýsingu á hvernig þau eru uppbyggð, hvaða efnivið
þarf, markmið og hugmyndir að bókum og vefsíðum sem hægt er að nýta sem ítarefni
eða kveikjur í verkefnunum. Mat kennarans er einnig mikilvægur hluti af verkefninu
og leggjum við fram nokkra punkta fyrir hann til að hugleiða og meta verkefnið.

Formáli
Ritgerð þessi er skrifuð sem lokaverkefni til B.Ed. prófs í leikskólakennarafræði við
Háskóla Íslands. Höfundar vonast til að hún muni koma að góðum notum og að
lesendur geti nýtt sér efni hennar vel í daglegu starfi leikskólans. Öflun gagna hófst
september 2009 og lauk apríl 2010.
Við viljum koma til skila þakklæti til þeirra aðila sem aðstoðuðu okkur við gerð
þessarar ritgerðar. Sérstaklega viljum við þakka leiðbeinanda okkar Hlín H.
Pálsdóttur, aðjunkt við Háskóla Íslands fyrir góða leiðsögn og meðbyr. Einnig viljum
við þakka Sólveigu Örnólfsdóttur og Sigrúnu Huldu Jónsdóttur fyrir yfirlesturinn og
Solveigu Kristjánsdóttur fyrir frábæra aðstoð.

Inngangur
Greinagerð þessi fylgir kennsluverkefni í raunvísindum fyrir elstu börn leikskólans og
byggist það á verkefnasafni og ítarefni sem leikskólakennarar og annað starfsfólk
leikskólans geta nýtt í starfi.
Þegar við hófumst handa við að undirbúa lokaritgerð okkar vorum við sammála um að
skrifa um efni sem við og annað starfsfólk leikskóla gæti nýtt í starfi. Eftir að hafa
ígrundað og velt fyrir okkur hvaða viðfangsefni við ættum að taka fyrir ákváðum við
að einbeita okkur að raunvísindum sem verkefni fyrir elstu börn leikskólans. Í námi
okkar höfum við setið hin ýmsu námskeið sem tengjast náttúrufræði, eðlisfræði,
stærðfræði og útinámi. Við uppgötvuðum hve auðvelt það er að samþætta þessa
námsgreinar inn í daglegt starf leikskólans hvort sem það er í fataklefa eða við
matarborðið. Alltaf eru tækifæri til að leggja inn fróðleik, tala um form, tölur,
nærumhverfi og dýr.
Markmið okkar með verkefninu er að auka þekkingu á raunvísindum og hvernig þau
birtast í umhverfi okkar. Eitt af megin markmiðum þessarar námsáætlunar er að gera
raunvísindi sýnilegri með því að nýta þá þekkingu sem við höfum öðlast í náminu.
Strax í upphafi ákváðum við að útbúa námsefni með elstu börn leikskólans í huga því
oft vantar krefjandi verkefni fyrir þann aldurshóp. Þegar við fórum í rannsóknarleiðangur í leit að námsefni í raunvísindum fyrir börn í leikskóla, urðu við varar við
hversu mikið efni er til fyrir grunnskólabörn en nánast ekkert fyrir leikskólabörn.
Ákváðum við þá að taka þessar námsgreinar fyrir og hafa námsefni á þann hátt að
þrátt fyrir að það sé gert fyrir elstu börn leikskólans er hægt að aðlaga það fyrir allan
aldur. Einfalda fyrir yngri börnin og fara dýpra í viðfangsefnið fyrir þau eldri.
Námsáætlanirnar eru þrettán talsins og er þar að finna allt frá athugun á smádýrum til
gjósandi eldfjalla. Í verkefnunum fá börnin að kljást við vandamálalausnir, afla sér
þekkingar á viðfangsefninu, vinna sjálfstætt og í hópum. Verkefnin eru sett upp á
hniðmiðaðan hátt til að auðvelda undirbúning og framkvæmd. Við leggjum fram
kveikjur til að ýta undir áhuga barnanna á viðfangsefninu hvort sem það eru myndir,
bækur eða áþreifanlegir hlutir. Einnig er að finna í hverri námsáætlun lista yfir bækur
og vefslóðir sem gaman er að skoða með börnunum eða fyrir kennarann til að
undirbúa verkefnið.

Lokaorð
Raunvísindi eru rannsóknir á því efnislega í alheiminum hvort sem það er
náttúrufræði, stærðfræði eða eðlisfræði. Með margskonar tilraunum og verkefnum
reynum við að útskýra ferlið og niðurstöðuna á rökréttan hátt. Raunvísindi gegna
miklu hlutverki í daglega lífi okkar hvort sem það er klukkan, hella mjólk í glas eða
athuga hvernig veðrið er.
Margir líta á náttúrufræði og útinám sem mikilvægan hluta af leikskólastarfi en svo
virðist sem stærðfræði og eðlisfræði hafa lotið í lægra haldi. Í Aðalnámskrá leikskóla
kemur það fram að leikskólinn á að búa barninu lærdómsríkt og örvandi námsumhverfi þar sem barnið hefur svigrúm til að spyrja spurninga og tjá sig. Hlutverk
okkar er að leiða barnið áfram í þekkingarleit sinni og efla allhliða þroska þess
(Aðalnámskrá leikskóla, 1999).
Námsefnið sem við höfum útbúið reynir á alla fræðigreinarnar hvort sem verið er að
vinna með segla, smádýr eða flokkun. Verkefnin eru misjafnlega erfið, taka
mislangan tíma og sum fela í sér vettvangsferðir en önnur ekki. Þrátt fyrir að
upprunalega hugmyndin væri sú að gera námsefni fyrir elstu börn leikskólans er hægt
að breyta og einfalda viðfangsefnin fyrir yngri börnin.
Verkefnið var einstaklega áhugavert en má segja að eftir að við höfðum valið þetta
viðfangsefni komst ekkert annað að í huga okkar. Verkefnið var krefjandi en
skemmtilegt um leið því við vorum að vinna að einhverju sem við höfum áhuga á og
höfum undirbúið síðustu þrjú ár. Nú þegar líður að lokum erum við stoltar og vonum
að námsefnið eigi eftir að nýtast öðrum í leik og starfi.
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