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INNGANGUR
Ritið er hugmyndafræðilegur grunnur að námskrá fyrir 1–2 ára börn í leikskólum
Kópavogs. Eftir að unnin hafði verið námskrá fyrir elstu börn leikskóla í Kópavogi var
ákveðið að námskrárnar yrðu þrjár, 1–2 ára börn, 3–4 ára börn og 5 ára börn. Í hverri
námskrá er sjónum beint að því hvernig börn á hverju aldursstigi læri best og reynt að
varpa ljósi á sérstöðu hvers hóps. Einnig var samþykkt Félags leikskólakennara frá 25.
febrúar 2005 hvati að verkinu. Þar er hvatt til þess að gerð verði sérstök námskrá fyrir
hvern aldurshóp í leikskólum.
Námskráin byggir að verulegu leyti á ritinu Lengi býr að fyrstu gerð:
Kennsluleiðbeiningar fyrir leikskólastarf með 1–3 ára börnum (Guðrún Alda Harðardóttir
og Sigríður Síta Pétursdóttir, 2006), þar sem gerð er grein fyrir samstarfsverkefni
fjögurra leikskóla og Háskólans á Akureyri sem unnið var 2005–2006.
Aftast er finna hugmyndabanka, námskrágrind og listi yfir bækur, tímarit, greinar og
vefslóðir, sem geta komið að gagni við gerð námskrár hvers leikskóla, einnig fyrir
leikskólakennara til að nýta sem lesefni fyrir umræður innan leikskólans.

Hugtakanotkun
Hugtökin, sem notuð eru, koma úr almennri orðræðu leikskólans. Umönnun: líkamleg
umhirða. Umhyggja: viðhorf og/eða afstaða til barna. Lykilpersóna: sá leikskólakennari
sem fylgir barninu eftir í gegnum leikskóladvölina, annast um barnið og sinnir helstu
þörfum þess, tekur á móti barninu, skiptir um bleiur, er með barninu við matarborðið og
heldur utan um hópastarfið svo eitthvað sé nefnt. Opinn/skapandi efniviður: átt er við að
hægt er að nota efniviðinn/leikefnið á fleiri en einn veg. Sem dæmi um opinn/skapandi
leikefni eru trékubbar sem hægt er að raða saman á mismunandi vegu, pappír, leir,
sandur og vatn, svo fátt eitt sé nefnt. Skráningar: leikskólakennarinn safnar markvisst
upplýsingum með því að taka myndir, skrifa hjá sér eða taka upp á segulband það sem
börnin fást við. Tilgangurinn er að koma auga á sterkar hliðar, áhuga og möguleika hvers
barns þannig að það fái sem flest tækifæri til að dafna og þroskast. Hópastarf: þar sem
nokkur börn eru saman í hóp og vinna að hinum ýmsu verkefnum í gegnum leikinn.
1

Verkefnin eru það sem börnin fást við hverju sinni. Svefntími: tíminn eftir hádegisverð
þar sem börnin leggjast á dýnur eða út í vagn með sæng og svæfil og sofa eins lengi og
hvert barn hefur þörf fyrir.

HUGMYNDAFRÆÐILEGUR GRUNNUR
Í Aðalnámskrá leikskóla (Menntamálaráðneytið, 1999) kemur fram að börn skuli njóta
umönnunar og þeim skal búið hollt umhverfi og örugg leikskilyrði. Sýnt hefur verið fram
á að gæði umhyggju geta tengst greind barna (Sroufe, 1997; Shore, 1997) og að í gegnum
leik og umhyggjusöm samskipti við fullorðna og jafnaldra þroskast barnið og lærir
(Broström, 2003; Karlsson-Lohmander og Pramling-Samuelsson, 2003). Það má því ætla
að hlýja, öryggi, traust og umhyggja fyrir einstaklingnum skipti máli fyrir þroska
barnsins.
Á fyrstu tveimur árum í lífi barns lærir það um samhengi milli þess sjálfs og
umhverfisins auk þess sem það uppgötvar nýjar aðferðir við lausnir viðfangsefna.
Tilraunir með sífelldar endurtekningar verða vinsælar og mikilvægar í lærdómsferlinu,
endurtekningin er talin mikilvæg fyrir þroska heilans og hæfni til að tengja saman ýmsa
hluti. Smakka, snerta, sveifla, henda og snúa, eru tilraunir og rannsóknir barnsins um
eðli hluta og tengsl þeirra við umhverfið. Barn sem fær fjölbreytt tækifæri og býr við
margbreytilegt umhverfi er fært um að þjálfa heilann og líklegt til að halda því áfram út
lífið (Lindon, 2000). Því ætti leikskóli að bjóða upp á fjölbreytta þroskamöguleika fyrir
börn og stuðla að því að þau öðlist trú á sjálf sig og eigin getu og verði hamingjusamir
einstaklingar.

Aðlögun
Í leikskólum hefur þróast ákveðið skipulag sem kallast aðlögun, þar sem börnum og
foreldrum er gefinn ákveðin tími til að aðlagast og auðvelda börnunum og foreldrum þau
umskipti sem verða þegar barn byrjar í leikskóla (Kristín Dýrfjörð, 2009).
Fyrstu dagar barns í leikskólanum þurfa að einkennast af öryggi og trausti, trausti á að
brugðist sé við þörfum þess. Á því byggir barnið framhaldið eins og mótun sjálfsmyndar
og tengsl við önnur börn og fullorðna (Broström, 2003). Því er mikilvægt að hafa í huga
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og taka tillit til þess að börn eru mismunandi einstaklingar. Starfsfólk þarf að þjálfa sig í
að lesa hvert barn og hlusta eftir þörfum þess og löngunum. Með skráningum í máli og
myndum á því sem barn tekur sér fyrir hendur á fyrstum dögum sínum í leikskólanum er
lagður grunnur að samstarfi kennara og barns.
Augnsamband, líkamstjáning og bros, allt eru þetta leiðir sem leikskólakennarinn notar
til að tengjast börnunum en áríðandi er að finna þá leið sem hentar hverjum og einum.
Þannig kemur leikskólakennarinn til móts við þarfir barnsins á forsendum þess sjálfs
(Brodin og Hylander, 1999).
Við upphaf leikskólagöngu þarf að skapa barni og foreldrum bæði tíma og rými til að
kynnast daglegum venjum í leikskólanum. Barnið kynnist dagskipulaginu smátt og smátt
og verður þátttakandi í leik og starfi með jafnöldrum. Það eykur skilning foreldra á því
sem barnið þeirra er að fást við yfir daginn ef þeir fá að vera þátttakendur í starfinu
fyrstu daga barnsins. Þannig kynnast barn og foreldrar saman þeim daglegu venjum sem
leikskóladagur barnsins gengur út á (Björkman, 2003).

Fjölskyldan og leikskólinn
Aðlögunartíminn er ekki síður mikilvægur fyrir foreldra þar sem leikskólaganga
barnsins hefur líka breytingar í för með sér fyrir þá. Þetta eru tímamót sem geta valdið
streitu hjá foreldrum; því er ekki síður mikilvægt að þeir finni til öryggis gagnvart
leikskólanum.
„Samstarf heimilis og leikskóla hefst áður en barn byrjar í leikskóla.
Leikskólastjóri og leikskólakennari skulu kynna leikskólann og starfsemi
hans fyrir foreldrum. Kynna ber aðalnámskrá leikskóla, skólanámskrá,
húsakynni, efnivið og leiksvæði. Einnig ber að kynna starfsfólk fyrir
foreldrum. Foreldrar skulu einnig kynnast helstu hefðum og siðum, sem gilda
í leikskólanum, og fá upplýsingar um foreldrafélag leikskólans og starfsemi
þess.“ (Menntamálaráðuneytið, 1999:30).
Upplýsingaflæði til foreldra er mikilvægt, bæði áður og á meðan á aðlögunartíma
stendur, eins og alla leikskólagöngu barnsins.
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Mikilvægt er að skapa tengsl milli fjölskyldu barnsins og leikskólans. Það er m.a. gert
með því að koma á opnum og jákvæðum samskiptum við foreldra, þar sem hlustað er á
það sem foreldrar hafa að segja, þarfir þeirra og væntingar (Sigríður Síta Pétursdóttir,
2008). Foreldrar og leikskólakennarar hafa ólík ábyrgðarhlutverk gagnvart börnum og
þekkja þau hvorir á sinn mátann. Því er mikilvægt að báðir aðilar geri heima barnsins
sýnilega hvor fyrir öðrum. (Galardini og Giovannini, 2001). Margar leiðir eru færar í
þeim efnum. Ein leið er að hafa heimasíðu leikskólans og deilda hans aðgengilega
fjölskyldum barnanna. Önnur er að hafa nöfn foreldra á póstlista og senda þeim
reglulega fréttir og upplýsingar um það sem gerist í leikskólanum (Sigríður Síta
Pétursdóttir, 2008).
Að taka myndir í dagsins önn og koma þeim fyrir þar sem foreldrar geta séð þær hefur
gefist vel. Þannig má gera leikskóladaginn sýnilegan foreldrum þar sem yngstu börn
leikskólans eru oft ekki komin með það þróað mál að þau geti sagt frá því sem á daga
þeirra drífur (Sigríður Síta Pétursdóttir, 2008).
Ein leið til að gera líf barnsins heima sýnilegt í leikskólanum er t.d. að senda tuskudýr
heim með börnunum, tuskudýrinu fylgir bók þar sem foreldrar geta skráð það sem á
daga tuskudýrsins og barnsins drífur á meðan á heimsókn dýrsins stendur. Með þessu
eru heimar barnsins tengdir saman. Með því að lesa úr bókinni í samverustundum,
skapast umræðugrundvöllur milli barnanna og börnin fá innsýn inn í heim hvers annars
fyrir utan leikskólann (Sigríður Síta Pétursdóttir, 2004, 2008).
Myndir af fjölskyldunni henta einnig vel til að tengja fjölskyldu barns við leikskólann.
Börnin koma með myndir að heiman af stórfjölskyldunni, bæði tví- og ferfætlingum. Í
þeim tilfellum þar sem barn á foreldri, sem býr ekki hjá því, ætti að hvetja foreldra að
senda myndir af þeim legg einnig (Sigríður Síta Pétursdóttir, 2008). Myndirnar þarf að
gera aðgengilegar börnunum með því að plasta þær og koma þeim fyrir þar sem börnin
hafa aðgang að þeim þegar þau hafa þörf fyrir.
Með því að skapa tengsl og sýnileika milli heimilis og leikskóla skapast tækifæri fyrir
foreldra og leikskólakennara að vinna saman að því að styðja við nám og þroska
barnsins (Galardini og Giovannini, 2001).
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Lykilpersónur
Hugmynd Goldschmied og Jackson (2004) um lykilpersónur (e. key-person) í
leikskólanum gengur út á að skapa traust tengsl barns við einn fullorðinn innan
leikskólans. Í Aðalnámskrá leikskóla, bls. 31, segir m.a.: „Náin tengsl við tiltekinn
leikskólakennara eru mikilvæg fyrir farsæla aðlögun barnsins. Sami leikskólakennari
skal því helst taka á móti barninu og foreldrum þess í upphafi leikskólagöngu og bera
ábyrgð á aðlögunarferlinu“ (Menntamálaráðuneytið, 1999). Lykilpersónukerfið veitir
starfsfólki leikskólans tækifæri til að tengjast foreldrum nánar og gerir samskiptin
liprari og ríkari. Það er sami leikskólakennari sem annast barnið frá upphafi, tekur viðtöl
og sinnir foreldrum og barni. Rannsóknir hafa sýnt að foreldrum þykir auðveldara að tjá
sig um barnið sitt við einhvern einn ákveðinn heldur en marga aðila (Goldschmied og
Jackson, 2004).
Samkvæmt bæði Goldschmied og Jackson og Manning-Morton og Thorp (2003) er ekki
nóg að sinna aðeins grunnþörfum barns fyrir fæðu, skjól, hreinlæti og hvíld til að barnið
nái að dafna. Horfa verður á barnið í heild og huga að tilfinningum þess og taka þær
alvarlega. Umhyggja og náin tengsl við einn eða fleiri fullorðinn verður að vera til staðar
svo að barnið nái að þroskast og dafna. Það er því ljóst að barni, sem dvelur stóran hluta
vökutíma síns í leikskóla, er mikilvægt að mynda traust og náin tengsl við
leikskólakennarana sem um það annast.
Talið er að lykilpersónukerfi geti tryggt betri umönnun til handa barni í leikskóla og
aukið traust milli fjölskyldu og leikskóla. Foreldrar verði öruggari ef þeir vita af barninu
þeirra í öruggum höndum, einhvers sem þeir hafa myndað samband við (Goldschmied
og Jackson, 2004; Sigríður Síta Pétursdóttir, 2008).

Tengslamyndun
Kenningar Bowlbys (1973) og Mahlers (1984) sýna að ung börn eru viðkvæm fyrir
aðskilnaði frá foreldrum. Traust og örugg samskipti við aðra, jafnt fullorðna sem
jafnaldra, getur skipt sköpum fyrir félags- og tilfinningaþroska barns.
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Tengsl milli þeirra sem annast um og þeirra sem annast er um eru mismunandi eftir eðli
samskipta, sjónarhornið breytist eftir því hvaðan horft er. Til dæmis eru samskipti
móður og barns önnur en leikskólakennara og barns (Noddings, 2002). Nokkuð ljóst er
að barn er líklegra til að taka mark á þeim sem það tengist og treystir. Leikskólakennari,
sem vill ná árangri í starfi sínu, byggir upp traust tengsl á grunni umhyggju og út frá
eigin afstöðu og siðferðisviðmiðunum (Westmark, 2002). Rannsóknir benda til að
framkoma gagnvart barni ráði miklu um það hvernig það tileinkar sér leiðsögn og að hve
miklu leyti menntun og umhyggja stuðla að styrkari sjálfsmynd og trú barnsins á eigin
getu. Gagnkvæm virðing og umhyggja er grunnur samskipta hvort sem er heima eða að
heiman (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007).
Ungbörn bindast oft tilfinningatengslum við ákveðna persónulega hluti; slíkur hlutur
getur skapað tengingu milli heimilis/foreldris og leikskóla. Það veitir barninu öryggi og
getur hjálpað því að aðlagast ef því er gefið tækifæri til að byggja brú milli heimilis og
leikskóla.

Umhyggja
Umhyggja fyrir hverjum og einum ætti að vera markmið leikskólans, að hvert barn fái
þörfum sínum fyrir öryggi, traust, næringu og sjálfstæði fullnægt. Það skiptir verulegu
máli fyrir vellíðan og hæfni barns til að læra að því sé mætt af virðingu og hlýju.
Barn tekst á við mörg og fjölbreytt verkefni daglega í leikskólanum þar sem
leikskólakennarar og önnur börn mynda stuðningskerfi sem veitir barninu tækifæri til
að bæta við þekkingu sína og færni (Berk og Winsler, 1995). Leikskólakennarinn þarf að
geta lesið hvert barn og stutt það með hvatningu, sem barnið þarfnast, á leið þess til
þroska frá þeim stað þar sem það er statt (Cuffaro, 1995).
Frost, Wortham og Reifel (2005) benda á að rannsóknir í gegnum árin hafi sýnt að
leikurinn örvar og eflir flesta þroskaþætti barnsins og að sterk tengsl eru þar á milli;
einnig að leikurinn er tæki barnsins til að skilja heiminn út frá eigin forsendum og læra
þannig að takast á við viðfangsefni sem bíður þess.
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Í gegnum leikinn er hægt að finna út og virkja áhuga barnanna. Talið er að það sé
áhugahvötin, sem rekur barnið áfram, ásamt forvitni (Lindqvist, 2004). Því ætti það að
vera einn af grunnþáttum leikskólans að vinna út frá áhugahvötinni með því að vekja
áhuga barnanna á viðfangsefnum, vera vakandi yfir sterkum hliðum þeirra og vinna út
frá því (Sigríður Síta Pétursdóttir, 2008).
Svefn og hvíld er börnum nauðsynleg; barn sem er að vaxa og þroskast þarf á svefni að
halda til að vera fært um að nýta sér það sem umhverfið bíður upp á. Svefntími um
miðbik dagsins, þar sem barn fær að sofa nægju sína, er mikilvægur hverju barni svo
hægt sé að halda áfram leik og starfi.
Umhyggja er öllum mikilvæg en línan milli umhyggju og ofverndunar getur stundum
verið óljós og það sem einum finnst vera umhyggja þarf ekki endilega að líta þannig út í
annars augum. Þannig virðist hugtakið oft vera matsatriði milli þess sem veitir og þess
sem þiggur (Noddings, 2003), leikskólakennarinn verður að vera fær um að geta lesið
hvert barn og skilið þarfir þess. Því er nauðsynlegt að vera vakandi og spyrja sig: Hvað er
ég að gera, hvers vegna og fyrir hvern? Að grípa of fljótt inn í ferli hjá barni getur virkað
sem hindrun í stað hjálpar og getur grafið undan sjálfstrausti og frumkvæði barns ef því
er bent á lausn í stað þess að leyfa því að spreyta sig sjálft (Noddings, 2003).
Það sem skiptir máli er að leikskólakennarinn sé trúr og samkvæmur sjálfum sér þannig
að börnin geti treyst honum. Leikskólakennari þarf að vera meðvitaður um að hann
myndir oft sterk tilfinningatengsl við börnin sem eru í hans umsjá og vill kannski
ósjálfrátt hlífa þeim við erfiðleikum. Því er mikilvægt er að í leikskólanum sé vettvangur
fyrir opna umræðu og ígrundun þar sem allir hafi tækifæri til að tjá sig (Sigríður Síta
Pétursdóttir, 2008).

Félagsþroski
Félags- og tilfinningagreind barna er í mótun öll bernskuárin, því er mikilvægt að byrja
snemma að hlúa að og efla þá þætti. Rannsóknir benda til að grunnurinn sé lagður að
félags- og tilfinningaþroska barnsins á fyrstu árum þess. Það er hverjum einstaklingi
mikilvægt að vera læs á tilfinningar sínar og annarra.
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Nýleg langtímarannsókn á áhrifum leikskóladvalar á vitrænan og félagslegan þroska
barna sýnir að það sem skiptir máli eru gæði umhyggjunnar og samskiptanna
(Bornstein, Hahn, Gist og Haynes, 2006). Leikskólakennarinn getur nýtt flestar stundir
dagsins sem náms- og kennslustundir því leikurinn er námsleið barnsins. Barn byrjar að
mynda tengsl við umhverfi sitt um leið og það fæðist, ung börn eru fær um að sýna
samkennd með öðrum. Það er í gegnum leik með jafnöldrum og þeim sem lengra eru
komin sem barnið þroskar þessi tengsl (Cuffaro, 1995; Damon, 1988). Í gegnum leikinn
lærir barnið m.a. félagsleg samskipti, ýmis hugtök og margs konar færni. ManningMorton og Thorpe (2003) halda því fram að það sem barn lærir fyrir 3 ára aldur hafi
áhrif á þroska þess síðar meir; því skipti máli það sem börn fást við.
Að læra að deila með öðrum er félagslegt athæfi sem snýst ekki um að vera „góður“,
heldur er það leið til að komast í kynni við aðra og að eiga eitthvað sameiginlegt með
öðrum. Barn sem bíður öðru barni afnot af leikfanginu sínu er að skapa aðstæður til að
kynnast nánar með því að leika saman (Damon 1988).

Námsumhverfi
„Börn eiga rétt á að þroskast í umhverfi sem er fallegt og skólinn á ekki að vera
undantekning frá því“ (Vecchi, 1999:133). Umhyggja fyrir umhverfinu felst í fegurð,
skipulagi og snyrtimennsku frá hinu stærsta til hins smæsta. Viðhorf hinna fullorðnu til
bernskunnar endurspeglast í skipulagi umhverfisins, þeim efniviði, sem börnum er
boðinn, og aðgengi barnanna að honum.
Nám barnsins fer fram við flestar athafnir daglegs lífs, bæði inni og úti. Í umhverfi
barnsins er að finna margvísleg eiginleg og óeiginleg verkfæri sem hægt er að vinna með.
Má þar nefna rýmið, ljós, liti, efnivið, hljóð og lykt. Allt hefur þetta áhrif á skynjun
barnsins, hegðun og þar með þroska- og lærdómsferil þess.
Það er á ábyrgð leikskólakennarans að skapa slíkar aðstæður í leikskólaumhverfinu að
börn og fullorðnir fái tækifæri til að rannsaka, gera tilraunir og upplifa sem er
grundvöllur að því að læra.
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Umhverfi leikskóla er of oft hannað út frá þörfum hinna fullorðnu, mikilvægt er að horfa
á umhverfið með augum barnanna, út frá þeirra þörfum. Námsvænt umhverfi er sniðið
að þörfum barna, þar fá börn tækifæri til að þroskast og dafna á eigin forsendum
(Sigríður Síta Pétursdóttir, 2008).
Börn læra gegnum leik og víxlverkun umhverfis og sjálfs. Umhverfið þarf að vera
síbreytilegt og bjóða upp á marga valkosti með áherslu á gott rými sem hvetur m.a. til
sköpunar og samskipta. Námsvænt umhverfi styður við færni barns til sjálfshjálpar.
Leikskólakennarinn er hluti af námsumhverfi barnsins, viðhorf hans og afstaða hefur
áhrif á hvað og hvernig börn ná að tileinka sér þekkingu og færni (Sigríður Síta
Pétursdóttir, 2008). Nordin-Hultman (2005) telur að rýmið sendi ákveðin skilaboð um
til hvers sé ætlast af börnunum, innilokaður eða óaðgengilegur efniviður sendir þannig
skilaboð um að barnið sé ekki fært um að bjarga sér sjálft, það þurfi aðstoð hins
fullorðna. Því má svo velta fyrir sér hvaða áhrif slík skilaboð hafa á sjálfsmynd barnsins.
Hlutverk rýmisins ætti að vera að vekja áhuga og forvitni og bjóða upp á að börn fái
tækifæri til að eiga í samskiptum. Cuffaro (1995) og Rinaldi (1999, 2001, 2006) telja að
umhverfið og efniviður leikskólans endurspegli hugmyndir hinna fullorðnu um þekkingu
og færni barna, m.a. um það hvernig börn afli sér þekkingar.
Opinn/skapandi efniviður hentar vel fyrir börn til að kanna heiminn. Í leik sínum með
opinn/skapandi efnivið á barnið möguleika á að þjálfa flest – ef ekki öll – skynfæri sín.
Samkvæmt Cuffaro (1995) og Rinaldi (1999, 2001 og 2006) á umhverfið að vera búið
þeim efniviði, sem á við hvert þroska- og aldursstig, en vera jafnframt ögrandi.
Leikefni leikskólans á að vera öruggt, aldursmiðað, ögrandi og lokkandi þannig að barnið
langi til að gera tilraunir og framkvæma. Börn þurfa að fá tíma til að kynnast
möguleikum og tækifærum, sem leikefnið býr yfir, og finna sínar eigin leiðir að lausnum.
Staðsetning leikefnisins skiptir máli, t.d. hvað er við hliðina á hverju, hversu greiður er
aðgangur barnanna að efniviðnum, er umhverfið hamlandi eða hvetjandi. Hvert barn
þarf að geta æft færni sína á eigin forsendum.
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Náttúran býr yfir fjölbreyttum efniviði til skapandi leikja, svo sem sandi, steinum, mold,
vatni, grasi, trjám og mörgu fleiru. Einnig er þar að finna annan efnivið eins og skordýr,
vind, snjó og regn svo dæmi sé tekið um þann fjölbreytta efnivið sem finna má úti í
náttúrunni. Ferðir út í náttúruna bjóða upp á ótal möguleika til leikja.

MAT
Börn á aldrinum 1–2 ára, eru oft ekki komin með mjög þróað tungumál en hafa engu að
síður samskipti sín á milli sem felast í líkamstjáningu og í gegnum leik. Með því að fylgja
eftir einu barni í nokkra daga í senn er hægt að fá mynd af því sem barnið fæst við. Það
auðveldar öflun gagna ef tími og viðfangsefni eru valin markvisst og spurningin, sem
ætlunin er að fá svör við, er vel ígrunduð. Dæmi: Hvað er barnið að fást við? Við hverja á
það samskipti? Hvernig samskipti á barnið við fullorðna? Við önnur börn? Hvað er það
sem virðist skipta barnið máli? Hvert er hlutverk barnsins í þeim verkefnum sem lögð
eru fyrir börnin? Mikilvægt er að leikskólakennarinn sé búinn að gera sér grein fyrir
hvað hann ætlar að gera með þær upplýsingar, sem hann býr yfir, og greini gögnin
samkvæmt því.
Aðferðir við gagnaöflun, sem hafa gefist vel með ungum börnum, eru m.a. að taka upp á
myndband, taka ljósmyndir og halda dagbók (loggbók).
Myndband: Einu barni er fylgt eftir, á ýmsum tímum dagsins, í fyrirfram ákveðinn tíma.
Með myndbandi er leitast við að horfa á heiminn út frá sjónarhorni barnsins. Úrvinnsla
felst í því að kennarinn skoðar myndbandið, einn og/eða með öðrum, og velur hvað á að
vinna með áfram. Með því að klippa til myndbandið er hægt að búa til búta til að sýna
foreldrum á foreldrafundum, barninu og öðrum sem ætlunin er að gefa innsýn í
leikskóladaginn. Einnig er hægt að skrifa nákvæmlega upp valda hluta úr myndbandi á
lýsandi hátt.
Ljósmynd: Reynt er að fanga svipbrigði og sýna ferli verkefnis. Reynt er að taka
nærmyndir en þó án þess að það trufli barnið. Úrvinnsla felst í ígrundun þar sem leitast
er við að skilja það sem birtist á myndinni að viðbættum þeim upplýsingum sem
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kennarinn skráir hjá sér þegar myndirnar eru teknar. Ljósmynd getur varpað ljósi á
athafnir barnsins sem verða þannig bæði barninu sjálfu og öðrum sýnilegar.
Dagbækur: Skrifað er niður það sem á daga barnsins drífur. Hvernig barnið nærist,
hvílist, við hvern/hverja það leikur yfir daginn og hvað barnið fæst við. Við úrvinnslu er
lesið úr því sem kemur fram, það krefst þess að hinn fullorðni hafi hlustað á barnið út frá
forsendum barnsins. Mikilvægt er að hlustað sé eftir því sem skiptir barnið máli.
Til að fylgjast með framvindu barns í einstaka verkefnum og til að fá fyllri mynd af getu
þess og náms- og þroskaleiðum getur verið gott að fylla inn í svokölluð skráningablöð.
Þar kemur fram hvað gert var, hver þátttaka barnsins var, hvert ferlið var og hvað má
læra af því.
Hvaða leið sem valin er við öflun gagna, er mikilvægt að setja sér markmið um hvað gera
skal við upplýsingarnar sem safna á, hvað skuli skoðað, hvernig og hvers vegna. Það
skiptir höfuðmáli hvað á að gera með það sem skráð er. Til að skráning komi að gagni
fyrir barnið verður leikskólakennarinn að vinna úr og ígrunda skráninguna og koma
með tillögur að næstu skrefum.

LOKAORÐ
Markmið með heftinu er varpa ljósi á það starf sem unnið er með yngstu börnum
leikskólans og hvað það er sem skiptir máli fyrir þau til að vaxa og dafna. Eins og áður
segir er heftið hugmyndafræðilegur grunnur fyrir leikskólana að leita í og vinna úr við
gerð eigin námskrá.
Námskrá á að vera lifandi plagg í sífeldri þróun það er hlutverk hvers leikskóla að þróa
sína námskrá og halda henni vakandi með umræðum.
Í fylgirit hér aftan við er að finna lesefnislista sem inniheldur lista yfir bækur, tímarit,
greinar og vefslóðir. Einnig er þar að finna námskráramma sem fylgir einnig með sem
veggspjald. Hugmyndabanka, skráningarblað vegna mats og geisladisk sem inniheldur
námskrá og fylgirit.
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Námskrá fyrir 1-2 ára börn í leikskólum Kópavogs
Námssvið
leikskóla

Þroskaþættir

Markmið

Náttúra og
umhverfi

Menning og
samfélag

Stærðfræði

Fagurþroski,
vitsmunaþrosk
i, félagsþroski
og hreyfiþroski

Vitsmunaþrosk
i, hreyfiþroski
og fagurþroski

Tilfinningaþrosk
i,
siðgæðisþroski,
félagsþroski og
vitsmunaþroski

Vitsmunaþroski,
félagsþroski,
málþroski, líkamsog hreyfiþroski.

Að barn

Að barn

Að barn

Að barn

Að barn

Vinni með
fjölbreyttan
efnivið.

Upplifi og njóti
hljóða,
hreyfingar og
hrynjanda.

Upplifi
fjölbreytni
náttúrunnar og
njóti útiveru í
íslenskri
veðráttu.

Eigi jákvæð
samskipti við
aðra sem eru
hluti af samfélagi
þess.

Hafi aðgang að
efnivið sem
stuðlar að skynjun
og notkun á
stærðfræðilegum
hugtökum.

Umönnun

Hreyfing

Málrækt

Myndsköpun

Tónlist

Tilfinningaþros
ki, félagsþroski ,
líkams- og
hreyfiþroski

Líkams- og
hreyfiþroski,
vitsmuna- og
félagsþroski

Málþroski,
vitsmunaþrosk
i, félagsþroski
og fagurþroski

Fagurþroski,
hreyfiþroski,
vitsmunaþroski,
félagsþroski og
málþroski

Að barn

Að barn

Að barn

Skynji að
foreldrar og
kennarar eru
bakhjarlar þess
og samherjar.

Fái hreyfiþörf
sinni fullnægt
og efli með því
hreyfiþroska,
hreyfigetu og
samhæfingu.

Fái tækifæri til
að auka
orðaforða sinn
og leika sér
með hljóðkerfi
tungumálsins.

Þrói með sér
jákvæða
líkamsvitund.

Heyri fjölbreytt
og vandað mál.

Upplifi öryggi í
samskiptum við
fullorðna og
börn í
leikskólanum.
Upplifi öryggi í
hinu efnislega
umhverfi.
Treysti að
þörfum þess sé
mætt.

Tjái sig við
Fái að spreyta
aðra og taki
sig við daglegar þátt í
athafnir.
samræðum.
Eigi kost á
alhliða
hreyfingu, fái
að reyna á sig
og slaka á.
Noti fjölbreytt
áhöld.
Upplifi að
borin sé
virðing fyrir
þörfinni til

Noti tákn með
tali.

Virði verk
annarra og
upplifi að borin er
virðing fyrir eigin
verkum.
Tjái sig um verk
sín.

Þroski með sér
frumkvæði og
frjálsa,
skapandi
tjáningu og
túlkun á
tónlist.
Kynnist
ýmsum
hljóðfærum og
hljóðgjöfum og
eiginleikum
þeirra.
Kynnist
margvíslegri
tónlist.

Kynnist
lífríkinu í
nánasta
umhverfi.
Umgangist
náttúruna af
virðingu.

Sjái sjónarmið
annarra.
Sýni
umburðarlyndi,
hjálpsemi og
tillitsemi
gagnvart
jafnöldrum.
Fái að bera
ábyrgð.
Fái tækifæri til
að greina á milli
leiks og alvöru.
Takist á við
ögrandi
viðfangsefni sem
reynir á og
drífur það áfram

Telji, raði, flokki og
greini í daglegu lífi.

þess að hreyfa
sig.
Leiðir

Leikur

í þroska.

Að barn

Að barn

Að barn

Að barn

Að barn

Að barn

Að barn

Að barn

Fái tækifæri til
að taka þátt í
hlutverkaleik,
þar sem það
fær að annast
brúður og
tuskudýr.

Hafi aðgang að
skapandi
umhverfi, úti
og inni, og geti
beitt bæði fínog
grófhreyfingu
m.

Hafi aðgang að
bókum við
hæfi.

Hafi aðgang að
fjölbreyttu
leikefni til
skapandi vinnu.

Hafi tækifæri
til að leika
frjálst með
hljóðfæri og
hljóðgjafa og
hlusta á
fjölbreytta
tónlist.

Hafi aðgang að
náttúrulegu
leikefni, t.d.
vatni, steinum,
sandi og tré og
öðru því sem
náttúran býður
upp á.

Fái tækifæri til
að taka
sjálfstæða
ákvörðun um val
á leik og leikefni.

Hafi aðgang að
efnivið sem hvetur
til og eykur
skilning á
stærðum, formi, lit
og fjölda.

Fái tækifæri á
að skiptast á og
deila upplifun
og leikefni með
öðrum.

Hafi gott rými
fyrir
skynhreyfileiki.
Fari í hringleiki
og aðra leiki
sem reyna á
líkamsbeitingu.

Upplifi að
einhver er til
staðar sem
hlustar og
setur orð á
athafnir.
Fái tækifæri til
að eiga í
samskiptum
við jafnaldra og
æfa hugtök og
orð.

Taki þátt í
sameiginlegum
myndlistarverku
m.
Tjái sig um verk
sín.

Fái að dansa
frjálst eftir
mismunandi
tónlist.

Hafi tækifæri til
að taka þátt í
leikjum sem
bera í sér að
greina á milli
leiks og alvöru
og að gefa og
þiggja.
Fái tækifæri til
að ganga frá eftir
leikinn.
Upplifi kímni.

Fá tækifæri til
að skynja
líkama sinn.

Líkamleg
umhirða

Geti treyst því
að fá hreina
bleiu þegar
þess þarf og
aðstoð við að
hætta með
bleiu þegar það
er tilbúið til.
Sé klætt í fatnað
sem tekur mið
af
umhverfishita
og heftir ekki

Fái tækifæri á
að bjarga sér
sjálft, eins og
að þvo hendur,
klæða sig í eftir
bleiuskipti.
Fái snertingu
t.d. í formi
nudds.

Upplifi notalegt
spjall við
bleiuskipti.
Fái að æfa heiti
líkamshluta.
Telji fingur og
tær.

Noti hlífðarföt
þegar unnið er
með efnivið sem
getur óhreinkað
föt.
Fái að þvo sér
sjálft um
hendurnar að
verki loknu.

Fái að þvo sér
sjálft eftir
útiveru.
Klæði sig eftir
árstíðum og
veðri.

Upplifi hreinlæti
og
snyrtimennsku.

Telji fingur og tær.
Telji líkamshluta,
augu, eyru, munn,
hendur og fætur.

hreyfingar þess.
Upplifa nánd.

Útivera
Vettvangsferðir

Fái aðstoð við
að klæða sig í
og úr í
fataherbergi.

Taki þátt í
frjálsri
hreyfingu og
leikjum.

Fái tækifæri á
að anda að sér
hreinu lofti.

Noti fjölbreytt
tæki.

Fái tækifæri til
að kynnast og
læra á nánasta
umhverfi sitt
undir öruggri
handleiðslu
leikskólakennar
a.
Tengist einum
fullorðnum.

Aðlögun

Finni fyrir
öryggi og
trausti gagnvart
umhverfi
leikskólans.
Upplifi nálægð
og vellíðan og
að vera hluti af
hóp.

Samvera

Fá tækifæri til
að spreyta sig á
að renna úlpu
og klæða sig úr
og í.
Fái tækifæri til
að ganga í
mismunandi
landslagi.

Fái tækifæri til
að ræða um
umhverfi,
klæðnað og
veður.

Vinni úr efnivið úr
náttúrunni.
Veiti athygli
formum og litum í
umhverfinu.

Heyri fjölbreytt
hugtök um
veður.

Hlusti eftir
hljóðum
náttúrunnar og
umhverfisins.

Veiti athygli
dýrum og
plöntum í
umhverfinu.

Búi til
hljóðgjafa úr
efnivið
náttúrunnar.

Leiki sér í
mismunandi
landslagi og við
mismunandi
aðstæður.

Heyri orð um
athafnir eins og
að ganga,
hlaupa,
stökkva,
jafnvægi og
fleira.

Fái að vera úti í
flestum
veðrum.

Fái að hreyfa
sig frjálst um í
öruggu
umhverfi.

Upplifi að á það
er hlustað.

Fái tækifæri til að
prófa nýjan
efnivið og nýjar
upplifanir með
stuðningi
kennarans.

Fari í jógaleiki
og hermileiki

Hlusti á sögur
og bækur.

Fari í handafingra- andlitsog
tunguleikfimi.

Fari með þulur
og rím.

Fái tækifæri til að
deila upplifun
sinni með örðum.

Fái tækifæri til
að orða
hugsanir sínar
og gerðir.

Fái að hlusta á
rólega tónlist
sem skapar
notalegt og
öruggt
andrúmsloft.

Fái að hlusta á
fjölbreytta
tónlist.
Fái að slá og
klappa takt og
hrynjanda.
Syngi lög, ljóð
og
hreyfisöngva.

Heilsi og kveðji.
Upplifi jákvæð
samskipti
kennara og
foreldra við
komu og
brottför.

Heyri hugtök eins
og langt, stutt,
hratt, hægt,
þröngt, vítt, stórt,
lítið, opið og lokað.

Fari í
gönguferðir um
nánasta
umhverfi sitt.

Kanni sitt
nánasta
umhverfi.

Læri að vera
Upplifi að vera
hluti af samfélagi hluti af hóp.
leikskólans.

Hlusti á sögur
og bækur um
umhverfið, dýr
og plöntur.

Ræði um sjálft
sig og fjölskyldu
sína. Heyri aðra
segja frá sér og
sínum
fjölskyldum.

Skoði og upplifi
árstíðir og
veðurfar.
Fái að taka
náttúruna með
inn.

Hlusti á sögur og
syngi söngva og
vísur sem fjalla
um stærðir og
fjölda. Sitji saman,
við hliðina á, fyrir
framan og aftan og
í hring.

Skynji
matartíma sem
góða stund þar
sem þörf fyrir
fæðu er
uppfyllt.
Matartími

Svefn

Fái tíma til að
njóta matarins.

Upplifi vellíðan
í rólegu og
hlýlegu
umhverfi.

Noti
mataráhöld,
smyrji, helli og
matist sjálft.
Hjálpi til við að
leggja á og bera
af borði.

Fái að sofa eins
lengi og það
þarfnast og vill
og endurnæri
líkamann.

Upplifi notalegt
spjall um leið
og matast er,
um matinn og
það sem efst er
á baugi hverju
sinni.

Fái tækifæri til að
sjá fallega fram
borinn mat, þar
sem leitast er við
að leyfa hverju
hráefni að njóta
sín.

Hlusti eftir
hljóðum og
hljómfalli
umhverfisins.

Ræði hvaðan
maturinn
kemur.

Fái að sitja til
borðs saman
með öðrum.

Fái tækifæri til
að borða úti.

Noti góða
borðsiði, sýni
tillitsemi og
samhjálp.

Ræði um liti, lykt
og áferð matarins.

Heyri sögur,
vögguvísur og
sönglög.

Pari saman eitt
barn ein skeið,
gaffall, diskur og
glas.
Læri um fjölda og
magn.

Fái tækifæri til
að taka
sjálfstæða
ákvörðun um
hvað og hversu
mikið er sett á
diskinn.
Hlusti á
þögnina og
róandi tónlist.

Hlusti á hljóð
náttúrunnar.

Skynji eigið rými
og búnað.

Liggi við hliðina á.

Hugmyndabanki

Umönnun
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Markmið að barn
Skynji að foreldrar og kennarar eru bakhjarlar þess og samherjar.
Upplifi öryggi í samskiptum við fullorðna og önnur börn í leikskólanum.
Upplifi öryggi í hinu efnislega umhverfi.
Treysti að þörfum þess sé mætt.
Leikur
Hlutverkaleikir, þar sem barn
fær tækifæri til að annast um
brúður og tuskudýr.
Barn fái tækifæri á að skiptast
á og deila upplifun og leikefni
með öðrum, boðskiptaleikir,
gjugg í borg, eftirhermuleikir.
Leikskólakennarinn sé ávallt til
staðar og tilbúinn til að styðja
við leik og samskipti. Barn fái
að uppgötva og læra á eigin
forsendum.

Samvera
Barn upplifi nálægð og vellíðan
og að vera hluti af hóp.
Læra að deila athygli
fullorðinna með öðrum
börnum.
Barn fái að sitja í fangi
kennarans þegar það þarfnast
þess.
„Lesa“ myndabækur, með t.d.
fjölskyldumyndum.
Syngja barnagælur.
Fá börn í einu í samveru –
skipta stórahópnum í nokkra
litla eftir þörfum.

Líkamleg umhirða

Útivist og vettvangsferðir

Fá tækifæri til að skynja
líkama sinn.

Barn fái aðstoð við að klæða sig í
og úr í fataherbergi.

Geti treyst því að fá hreina
bleiu þegar þess þarf og
aðstoð við að hætta með bleiu
þegar það er tilbúið til.

Barn fái tækifæri til að anda að
sér hreinu útilofti.

Sé klætt í fatnað sem tekur
mið af umhverfishita og heftir
ekki hreyfingar þess.
Upplifa nánd.
Losa sjálft um bleiu. Þvo sér
og þurrka sjálf um hendur.
Að bleiuskiptastundir séu
gæðatími kennara og barns
þar sem hver fær þann tíma
sem hann þarfnast.
Matartími
Barn skynji matartímann sem
góða stund þar sem þörf fyrir
fæðu er uppfyllt. Barn fái
nægan tíma til að matast sjálft
og njóta matarins.
Opin umræða um málefni
líðandi stundar, það sem er
efst á baugi í barnahópnum
og/eða einstaka barni.
Skapa rými og tíma til
samræðna.

Barn fái tækifæri til að kynnast
og læra á nánasta umhverfi sitt
undir öruggri handleiðslu
leikskólakennara.
Læra að rata sjálft frá leiktækjum
að útihurð og um
leikskólalóðina. Upplifa
leikskólalóðina sem öruggan og
skemmtilegan íverustað.
Aðlögun
Barn tengist einum fullorðnum.
Finni fyrir öryggi og trausti
gagnvart umhverfi leikskólans.
Barn fái góðan tíma, til að
kynnast nýjum aðstæðum.
Leikskólakennarinn lærir á þarfir
hvers barns og þau á kennarann.

Svefn
Barn upplifi vellíðan, í rólegu og
hlýlegu umhverfi.
Breiða yfir hvert barn, gefa
stroku á bak þeim sem þess
þurfa. Að hvert barn fá þá hvíld
sem það þarfnast daglega.
Hvert barn á sinn eigin svæfil og
sæng/teppi.
Börnin komi með kodda að
heiman.
Hvert barn geti haft þá hluti að
heiman sem það þarfnast til að
vera örugg í hvíldinni, eins og
snuð, dýr eða annað sem barnið
hefur þörf fyrir.

Hreyfing
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Markmið að barn
Fái hreyfiþörf sinni fullnægt og efli með því hreyfiþroska, hreyfigetu og samhæfingu.
Þrói með sér jákvæða líkamsvitund.
Fái að spreyta sig við daglegar athafnir.
Eigi kost á alhliða hreyfingu, fái að reyna á sig og slaka á.
Noti fjölbreytt áhöld.
Upplifi að borin sé virðing fyrir þörfinni til þess að hreyfa sig.
Leikur

Líkamleg umhirða

Barn hafi aðgang að skapandi
umhverfi, úti og inni, og geti beitt
bæði fín- og grófhreyfingum.

Barn fái tækifæri til að bjarga
sér sjálft, eins og að þvo hendur
og klæða sig sjálft í eftir
bleiuskipti. Barn fái snertingu í
formi nudds.

Barn hafi gott rými fyrir
skynhreyfileiki.
Barn fari í hringleiki og aðra leiki
sem reyna á líkamsbeitingu.

Létt nudd þegar skipt er um
bleiu.

Hoppa niður af stólum og pöllum,
hopa í tröppum. Klippa, leira, lita
og pinna. Boltaleikir, rúlla, kasta,
elta og sækja. Kubbaleikir.
Hlutverka- og bílaleikir. Útileikir,
moka í sandkassa, hlaupa um,
róla, vega og klifra upp
rennibraut, brekkur og tröppur.

Bera krem á hvert annað og
sjálft sig.

Samverustund
Fara í jógaleiki og hermileiki.
Fara í handa-, fingra-, andlits- og
tunguleikfimi.
Syngja lög með hreyfingum eins
og;
höfuð, herðar, hné og tær,
hreyfa litlar hendur,
gulur, rauður, grænn og blár,
hókí, pókí,
litlu andarungarnir.
Barn fái að taka þátt í að segja
sögur með hreyfingum.
Fara í flöskustút þar sem
verkefnin reyna á líkamasgetu og
efla hreyfiþroska.
Rúlla bolta á milli, fárra og
margra
Nafnakall með bolta, rúlla, kasta.

Fara sjálft upp á skiptiborðið.
Klappa á maga, læri og tær.

Útivera, vettvangsferðir
Barn taki þátt í frjálsri hreyfingu
og leikjum. Barn noti fjölbreytt
tæki.
Barn fái tækifæri til að spreyta sig
á að renna úlpu og klæða sig úr og
í. Barn fái tækifæri til að ganga í
mismunandi landslagi og takast á
við veðrið.
Reyna á sig við mismunandi
aðstæður. Fara í gönguferðir út
fyrir leikskólalóðina.

Skrúfa fyrir og frá krana, pumpa
sápu í lófann, þurrka sér.

Hlaupa á milli ljósastaura og
bekkja í gönguferðum.

Fá að vera berfættur í grasi og
sandi, upplifi mismunandi
snertingu við mismunandi
áferði.

Jafnvægisæfingar á sandkassabrún
og kantsteinum.

Matartími
Barn noti mataráhöld, smyrji,
helli og matist sjálft. Hjálpi til
við að leggja á og bera af
borðinu.

Ganga upp og niður tröppur.
Ganga í brekku, á möl, í grasi og
þúfum.
Aðlögun
Barn fái að hreyfa sig frjálst um í
öruggu umhverfi.

Barn æfir sig í að nota hníf og
gaffal og skeið.
Drekka úr glasi sem er ekki
með stút.
Aðstoða við að sækja
matarvagninn í eldhúsið, ýta,
draga.

Svefn
Barn fái að sofa eins lengi og það
þarfnast og vill og endurnæri
líkamann.
Barn skynji eigið rými.
Fá gott pláss og næði til að geta
teygt úr sér eftir svefninn.

Málrækt
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Markmið að barn
Fái tækifæri til að auka orðaforða sinn og leika sér með hljóðkerfi tungumálsins.
Heyri fjölbreytt og vandað mál.
Tjái sig við aðra og taki þátt í samræðum.
Noti tákn með tali.
,

Leikur

Líkamleg umhirða

Útivera og vettvangsferðir.

Hafi aðgang að bókum við hæfi.
Upplifi að einhver er til staðar
sem hlustar og setur orð á
athafnir. Barn fái tækifæri til að
eiga í samskiptum við jafnaldra
og æfa hugtök og orð. Barn hafi
aðgang að efnivið sem stuðlar
að notkun og eykur skilning á
fjölbreyttum hugtökum og
orðum.

Barn upplifi notalegt spjall við
bleiuskipti. Barn fái að æfa heiti
líkamshluta, telja fingur og tær.

Barn ræði um umhverfi, klæðnað
og veður. Leikskólakennarinn
noti fjölbreytt hugtök um veður.
Barn fái að heyra orð um ýmsar
athafnir eins og að hlaupa, ganga,
stökkva, jafnvægi og fleira.

Myndabingó, hringleikir,
veiðispil.

Gefa bleiuskiptum góðan tíma
og setja orð á líkamshluta. Tala
um það sem verið er að gera,
svara barni til baka með því að
umorða/orða.
Syngja „bullu“-lög, um t.d.
barnið eða það sem er að gerast.

Nefna markvisst og meðvitað
heiti og hugtök yfir það sem fyrir
augu og eyru ber úti.
Nota hugtök yfir föt, tengja
saman föt og veður.
Nota hugtökin vinstri og hægri.

Hvetja til samskipta milli
barnanna í leik.

Vettvangsferð á bókasafn.

Hvetja til samleiks.
Samverustund

Matartími

Barn hlusti á sögur, bæði
frásagnir og úr bókum. Barn
heyri farið með þulur og rím. Fái
tækifæri til að orða hugsanir
sínar og gerðir.

Barn upplifi notalegt spjall um
leið og matast er, um matinn og
það sem efst er á baugi hverju
sinni.

Lesa sömu bókina og segja sömu
sögurnar aftur og aftur.
Spyrja spurninga úr sögunum,
nota opnar spurningar.
Gera sögur lifandi með því að
nota hluti eins og dýr og
handbrúður, athuga pokasögur.
Standa fyrir framan hópinn og tjá
sig.
Ræða saman um það sem búið er
að gera, t.d. í samveru fyrir
hádegismat að segja frá því sem
gert var um morguninn.
Nota tákn með tali og
ungbarnatákn þegar sagðar eru
sögur og sungið.
Skipta hópnum upp í litlar
einingar, stundum eða alltaf.

Nota tákn með tali um matinn.
Æfa hugtök eins og gott og hollt,
á diskinn, upp í munninn, ofan í
magann og svo framvegis. Orða
hugtakið lykt; lyktar eins og…,
góð lykt af…, á hvað minnir
þessi lykt… og svo framvegis.
Hvetja barnið til að biðja um
meira að borða og drekka.
Hvetja börnin til að biðja hvort
annað um aðstoð, hjálp.
Hvetja börnin til að nota hugtök
um áhöld og búnað sem
tengjast mat og matseld.
Tala um bragð, lykt, liti og form.

Aðlögun
Barn upplifi að á það er hlustað.

Svefn
Hlusti á sögur, vögguvísur og
íslensk sönglög.
Nota hugtök eins og hvíld, svefn,
slökun, þreyta, koddi, svæfill,
teppi, dýna, lak, sæng og fleiri
hugtök sem tengjast svefni og
hvíld.

Myndsköpun
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Markmið að barn
Vinni með fjölbreyttan efnivið.
Virði verk annarra og upplifi að borin er virðing fyrir eigin verkum.
Tjái sig um verk sín.

Leikur

Líkamleg umhirða

Útivera og vettvangsferðir

Barn hafi aðgang að fjölbreyttu
leikefni til skapandi vinnu.

Noti hlífðarföt þegar unnið er
með efnivið sem getur
óhreinkað föt.

Barn vinni úr náttúrulegum
efnivið úti. Veita athygli formum
og litum í umhverfinu.

Fái að þvo sér sjálft um
hendurnar að verki loknu.

Teikna í sandinn með
prikum/greinum.

Færiband og fleiri samvinnu
verkefni.

Tala um hvers vegna við
notum svuntur þegar málað er.

Vekja athygli á litum og formum í
náttúrunni.

Mála hendur og fætur og
stimpla. Mála iljar og labba yfir
renning. Búa til vinatré með
handaförum.

Nota sápu sem freyðir mikið og
leyfa börnunum að sulla.

Fara á listasafn. Skoða
útilistaverk.

Fá að mála með líkamanum á
stórt blað, nota búðing og
annan efnivið sem er óhætt að
fari í munn.

Kríta á stéttina. Mála úti með
vatni og vatnslitum.

Taki þátt í sameiginlegum
myndlistaverkum.
Tjái sig um verk sín.

Mála á spegil.
Leira með jarðleir. Hylja gólf
með pappír, líma vel niður,
bjóða upp á mismunandi efni
til að vinna úr, tréliti, tússliti,
málningu, vatnsliti og svo
framvegis.

Byggja í sandkassanum.
Lita snjó. Frysta litað vatn, fara
með út og byggja/búa til
mynstur.
Búa til drullukökur og
drullumalla.
Mála greinar og steina.

Samverustund
Barn fái tækifæri til að deila
upplifun sinni með öðrum.
Tala um listaverk barnanna,
segja frá, skoða saman.

Matartími
Fái tækifæri til að sjá fallega
fram borinn mat, þar sem
leitast er við að leyfa hverju
hráefni að njóta sín.

Aðlögun
Barn fái tækifæri til að prófa
nýjan efnivið og nýjar upplifanir
með stuðningi
leikskólakennarans.

Mjólkin er hvít eins og …
Agúrka er græn eins og …
Maísbaunir eru gular eins og…
Epli eru rauð eins og …

Svefn
Börnin búi til óróa eða eitthvað
annað fallegt til að horfa á og
skapar ró, til að setja í loftið á
hvíldarherberginu.

Tónlist
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Markmið að barn
Upplifi og njóti hljóða, hreyfingar og hrynjanda.
Þroski með sér frumkvæði og frjálsa, skapandi tjáningu og túlkun á tónlist.
Kynnist ýmsum hljóðfærum og hljóðgjöfum og eiginleikum þeirra.
Kynnist margvíslegri tónlist.

Leikur
Barn hafi tækifæri til að leika
frjálst með hljóðfæri og
hljóðgjafa og hlusta á
fjölbreytta tónlist.
Fái að dansa frjálst eftir
mismunandi tónlist.

Líkamleg umhirða
Raula og humma lag,
sérstaklega ef barn er
órólegt.
Syngja bullulög um það sem
verið er að gera.

Nota slæður til að dansa með.

Útivera og vettvangsferðir
Barn hlusti eftir hljóðum
náttúrunnar og umhverfisins.
Búi til hljóðgjafa úr efnivið
náttúrunnar.
Hlusta eftir fuglasöng og
flugnasuði.

Túlka söng og tónlist í dansi.

Hlusta á rigninguna smella á
mismunandi undirlag, t.d.
timbur, í fötu (plast og járn),
stétt.

Leika með bjölluhristur. Fara í
hreyfileiki og hafa tónlist
undir.

Safna hljóðgjöfum eins og
steinum og spýtum, í
gönguferðum.

Leika með mismunandi
hljóðfæri.

Fylla dósir, plast og járn, með
hrísgrjónum, baunum og
sandi.
Spila hljóðabingó.
Samverustund
Barn fái tækifæri til að hlusta
á fjölbreytta tónlist. Slá og
klappa takt og hrynjanda.
Syngja lög, ljóð og
hreyfisöngva.
Dansa og leika með
bjölluhristur.
Slá taktinn með tré- og
plastsleifum.
Hlusta á tónlist frá
mismunandi
menningarsvæðum.

Matartími
Barn hlusti eftir hljóðum og
hljómfalli umhverfisins.
Fyrir matinn að syngja lög
um mat.
Við erum svangir krakkar…
Allur matur á að fara…
Spila lágstemmda tónlist
undir í matartímum, jazz,
blues, píanótónlist.

Alögun
Hlusti á rólega tónlist sem
skapar notalegt og öruggt
andrúmsloft.

Svefn
Barn hlusti á þögnina. Hlusti á
róandi tónlist.
Hlusta á róandi tónlist.
Syngja vögguvísur á meðan ró
er að komast á.

Klappa atkvæði í nafni.

Hlusta á hjartsláttinn sinn og
andardrátt.

Hlusta á diska með
dýrahljóðum og
umhverfishljóðum.

Hlusta á svefnhljóðin í
kringum sig.

Náttúra og umhverfi

Námskrá fyrir 1-2 ára börn í leikskólum Kópavogs

Markmið að barn
Upplifi fjölbreytni náttúrunnar og njóti útiveru í íslenskri veðráttu.
Kynnist lífríkinu í nánasta umhverfi.
Umgangist náttúruna af virðingu.

Leikur
Barn hafi aðgang að
náttúrulegu leikefni, t.d.
vatni, steinum, sandi,
greinum og öðru því sem
náttúran býður upp á.

Líkamleg umhirða
Barn þvoi sér um hendur eftir
útiveru. Barn klæði sig eftir veðri
og árstíðum.

Veiti athygli dýrum og plöntum í
umhverfinu. Læri að bera
virðingu fyrir umhverfi sínu.

Skoða sig í spegli eftir útiveru,

Leiki sér í mismunandi landslagi
og við mismunandi aðstæður.

Byggja úr snjó.

t.d. í frosti og snjó að skoða rauðar
kinnar.

Setja matarlit í snjóinn.

Klæða sig eftir árstíðum og veðri.

Taka snjóinn inn.

Hafa plástur og snýtubréf með í
gönguferðum.

Sulla í pollum.

Útivera og vettvangsferðir

Drullumalla.

Fái að vera úti í flestum veðrum.
Nota efnivið náttúrunni til
listsköpunar, mála með greinum,
stráum, teikna í sand, mála
laufblöð.

Henda steinum í polla.

Skoða skordýr og náttúru í
gegnum stækkunargler.

Brjóta frostskæni á pollum.

Velta við steinum og rannsaka.

Sá fyrir plöntum og
sumarblómum, fylgjast með
vexti.

Taka eftir því sem fyrir augu ber
í gönguferðum, eins og hundum,
köttum og krummum og öðrum
fyrirbærum.

Samverustund

Matartími

Barn hlusti á sögur/bækur um
sitt nánasta umhverfi, um dýr
og plöntur. Skoða árstíðir og
veðurfar.

Barn taki þátt í umræðum um
hvaðan maturinn kemur og um
næringu og hollustu.

Barn fái tækifæri til að taka
náttúruna inn í leikskólann.

Borða úti á skólalóðinni í
mismunandi veðri.

Taka inn lauf á haustin, snjó á
vetrum og svo framvegis.
Lesa bækur um árstíðir.
Lesa bækur um náttúru og dýr.
Lesa bækur og segja sögur sem
eru sprottnar úr umhverfi
barnsins, munnmælasögur.

Leitast eftir því að vera með mat
úr héraði, heimabyggð. Hafa
árstíðabundinn mat.
Borða mat sem ræktaður er í
leikskólanum og hans nánasta
umhverfi eins og grænmeti og
ber.
Fara með nesti í gönguferðir.
Fara með afgangsmat í
safnhaug/safnkassa.

Syngja lög um árstíðir,
náttúruna, fugla og önnur dýr.

Fylgjast með hvernig
mismunandi matur breytist,
grafa holur og fylgjast með
breytingum yfir einhvern tíma.

Umræður um hvað er eins og
hvað ekki t.d. svefnstæði barna
og dýra.

Fara í náttúrugripasafn.

Barn fái tækifæri til að borða úti.

Umræður um veður , breytingar
og áhrif.

Syngja lög úr Vísnabókinni.

Velja sér tré eða blett í grennd
við leikskólann og fylgjast með
árstíðar breytingum.

Aðlögun
Kanni sitt nánasta umhverfi.
Fái aðstoð við að læra á
umhverfi leikskólans.

Svefn
Hlusti á hljóð náttúrunnar.
Hlusti eftir rigningu, vindi og
fuglum.
Barn fái tækifæri til að sofa úti
í vagni.
Hafa gott loft í
hvíldarherberginu.

Menning og samfélag

Námskrá fyrir 1-2 ára börn í leikskólum Kópavogs

Markmið að barn
Eigi jákvæð samskipti við aðra sem eru hluti af samfélagi þess.
Sjái sjónarmið annarra.
Sýni umburðarlyndi, hjálpsemi og tillitsemi gagnvart jafnöldrum.
Fái að bera ábyrgð.
Fái tækifæri til að greina á milli leiks og alvöru.
Takist á við ögrandi viðfangsefni sem reynir á og drífur það áfram í þroska.
Leikur
Barn fái tækifæri til að taka
sjálfstæða ákvörðun um val á leik
og leikefni.
Fari í leiki sem bera í sér að greina
á milli leiks og alvöru og að gefa og
þiggja.
Fái tækifæri til að ganga frá eftir
leikinn. Upplifa kímni.

Líkamleg umhirða
Barn upplifi hreinlæti og
snyrtimennsku.
Þvo sér um hendur eftir
bleiuskipti og salernisferðir.
Þvo sér sjálf/sjálfur um
munninn, með litlum
þvottaklútum, eftir matmálstíma.

Útivist og vettvangsferðir
Barn heilsi og kveðji. Upplifi
jákvæð samskipti kennara og
foreldra við komu og brottför.
Fari í gönguferðir um nánasta
umhverfi sitt.
Heilsa og kveðja með
hugtökum eins og „komdu
sæl“ „vertu blessuð“.

Leika samhliðaleik, mynda tengsl,
skiptast á hlutum, deila með
öðrum.

Fara í gönguferðir og
vettvangsferðir um nánasta
umhverfi.

Setja á sig hatt, klæða sig í búninga.

Fara að húsum allra í hópnum,
skoða hvar við búum, hver býr
nálægt hverjum og svo
framvegis.

Setja orð á tilfinningar þegar
barnið sýnir þær í leik, eins og
glöð/glaður, reið/reiður, hissa,
undrandi, leið/leiður.
Setja orð á dygðir sem birtast í leik
barnanna, virðing, tillitsemi,
hjálpsemi, hugrekki og svo
framvegis.
Bjóða upp á dúkkur með
mismunandi húðlit og kyn.

Matartími
Fái að sitja til borðs saman með
öðrum.
Noti góða borðsiði, sýni
tillitsemi og samhjálp.
Fái tækifæri til að taka
sjálfstæða ákvörðun um hvað og
hversu mikið er sett á diskinn.

Ræði um sjálft sig og fjölskyldu
sína. Heyri aðra segja frá sér og
sínum fjölskyldum.

Fullorðnir séu góð fyrirmynd og
borði með börnunum. Tala um
hvað maturinn er góður,
girnilegur, spennandi og svo
framvegis.

Þar sem eru börn af fleiri en einu
þjóðerni eru lesnar sögur frá
þjóðlöndum þeirra, sungnir
söngvar, lögð inn einstaka orð.

Þegar það á við að tala um
hvaðan maturinn kemur, eins og
pizza og spaghettí frá Ítalíu,
hrísgrjón frá Kína.

Skoða myndabækur frá
mismunandi menningarsvæðum.

Þar sem eru börn frá
mismunandi þjóðernum að hafa
mat frá þjóðlöndum þeirra og
nota þeirra matarsiði/áhöld.

Samverustund

Opna fyrir umræður um hin
mismunandi hlutverk sem tilheyra
samfélagi, hvar vinna mamma og
pabbi. Hver kemur með matinn í
leikskólann, fylgjast með þegar
sendingar koma, fylgjast með
sorphirðubílnum og svo framvegis.

Aðlögun
Barn læri að vera hluti af
samfélagi leikskólans.
Gefa sér tíma til að ræða við
foreldra og barn um það sem
fram fer í samfélaginu
leikskóli. Gera leikskóladaginn
sýnilegan með myndum af
barninu í leik.

Svefn
Barn skynji eigið rými og
búnað.
Barnið læri að róa sig sjálft.
Barnið læri að taka tillit til
annara í hvíldinni.
Mín dýna, mitt snuð, minn
bangsi/dúkka.

Stærðfræði í leikskóla
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Markmið að barn:
Hafi aðgang að efnivið sem stuðlar að skynjun og notkun á stærðfræðilegum hugtökum.
Telji, raði, flokki og greini í daglegu lífi.

Leikur
Hafi aðgang að efnivið sem hvetur
til og eykur skilning á stærðum,
formi, lit og fjölda.
Flokkunar- og talnaleikir.
Kubbaleikir. Einingakubbar.
Könnunarleikir. Pörunarleikir.
Fyrirmælaleikir;

Líkamleg umhirða
Telji fingur og tær. Telji
líkamshluta, augu, eyru, munn,
hendur og fætur.
Noti hugtök eins og lítill, stór,
sver, mjór, stuttur og langur.

náðu í rauða kubbinn,
réttu mér tvo gula kubba.
Þræða, perlur og tölur upp á band.

Útivist og vettvangsferðir.
Heyri hugtök eins og langt, stutt,
hratt, hægt, þröngt, vítt, stórt,
lítið, opið og lokað.
Telja tröppur og skref, hoppa
langt og stutt.
Finna mismunandi form í
náttúrunni og umhverfinu, eins
og hringi, ferning, þríhyrning og
strik.
Moka stórar og litlar holur, hvað
er búið að moka margar holur.

Setja mismikinn litaðan vökva í
brúsa, merkja með 1 til 10 öðrum
megin og setja jafnmargar doppur
hinum megin.

Renna sér tvær ferðir, hlaupa
tvisvar niður brekkuna, ganga
þrjá hringi í kringum rólurnar.
Eftirhermuleikir /þrautakóngur.

Samverustund
Hlusti á sögur og syngi söngva, fari
með þulur og vísur, þar sem fjallað
er um stærðir og fjölda. Sitji við
hliðina á, fyrir framan og aftan og í
hring.
Fara í talnaleiki, telja hvað eru
margir mættir;
hvað margar stelpur?
hve margir strákar?
hvað vantar marga?
Nota markvisst hugtök eins og við
hliðina á, fyrir framan, fyrir aftan,
fara upp á dýnum, upp í sófann,
fara ofan af, fara undir og svo
framvegis.
Fara í leiki sem krefjast talningar
eins og;
hver er undir teppinu?
fílar lögðu af stað í leiðangur,
ein stutt, ein löng, hringur á stöng,
fimm litlir apar
einn og tveir og inn komu þeir.
Setja upp myndrænt dagskipulag í
tímaröð.

Matartími
Pari saman eitt barn ein
skeið, einn gaffall, einn
diskur og eitt glas.
Læri um fjölda og magn.
Telja bollur og kartöflur.
Telja steina í ávöxtum,
appelsínurif og svo
framvegis.
Hvað eru margir við borðið?
Hvað vantar marga? Hvað
erum við þá mörg?
Leggja á borð og para saman
börn og búnað, hvað þarf
mikið af hverju.

Telja steina og tré.
Búa til sandkökur, stórar og
litlar.
Aðlögun
Upplifi að vera hluti af hóp.
Telja þá sem eru mættir.

Svefn
Liggja við hliðina á.
„Nú er klukkan tólf þá fara allir
krakkarnir að hvíla sig“.
Telja dýnur, kodda og
teppi/sæng, para saman börn og
búnað.
Telja upp að þremur og loka
augunum.
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Skráningarblað með skýringum
Dagsetning..................................

Deild ………………..

Kennari................................................

Hópur nafn á hóp og aldur barnanna

Barn nafn og aldur í árum og mán (dæmi: Kristín, 2,3 ára)
Viðfangsefni:
Hvað var það sem börnin voru að fást við? Stutt lýsing á viðfangsefninu/verkefninu. Völdu
börnin það eða lagði kennarinn það fyrir þau? Annað sem skiptir máli.
Upphaf - kveikja:
Hver var kveikjan? Hvernig var verkefnið lagt fyrir? Hver var spurningin sem átti að leita
svara við?
Framkvæmd:
Hvernig tókust börnin á við viðfangsefnið? Hvað gerðu þau? Hver var upplifun þeirra? Hver
var upplifun kennarans?
Skráningaraðferð sem beitt var t.d. skrifleg, í ljósmyndum, á segulbandi eða myndbandi.
Niðurstaða:
Sýnilegur og/eða ósýnilegur árangur, t.d. myndverk, hreyfing, innri hugsun og viðhorf
barnanna, hvernig birtist það?
Var þetta viðbót – nýtt hjá barninu – dæmigert fyrir barnið – rökstyðja fullyrðingar. Hvað
kom þér á óvart.
Mat:
Tóku börnin sjálfviljug þátt í verkefninu eða hefðu þau gert eitthvað annað hefði verið val
um það? Hvað gaf til kynna að þau hafi tekið þátt sjálfviljug?
Voru börnin virk og áhugasöm? Hvað er það sem gaf það til kynna.
Hvernig tókst og af hverju? Rökstyðja stuttlega
Hvað lærðir þú af þessu?
Framhald
Ígrundun og túlkun kennarans, hvernig væri hægt að halda áfram, eða nýta þetta verkefni
sem upphaf að öðru. Hvaða þráð væri gaman að spinna áfram.
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Skráningarblað
Dagsetning..................................
Leikskóli/deild..........................................
Kennari................................................ Hópur........................................................
Nafn og aldur barns …………………………………………………………………
Viðfangsefni:

Upphaf - kveikja:

Framkvæmd:

Niðurstaða:

Mat:

Framhald
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