
“Leikur að læra”
Aukin áhersla á nám í gegnum 

hreyfingu 

“Leikur að læra”

Aukin áhersla á nám í gegnum 
hreyfingu



Af hverju “Leikur að læra”?

• “Leikur að læra” 
samræmist 
Aðalnámskrá leikskóla

• “Leikur að læra” brúar 
bilið milli skólastiga

• “Leikur að læra” er 
einstaklingsmiðað

• “Leikur að læra” eykur 
hreyfingu nemenda



Af hverju “Leikur að læra”?

• “Leikur að læra” er 
hægt að nota inni og úti

• “Leikur að læra” 
minnkar borðvinnu

• “Leikur að læra” eykur 
félagsfærni og styrkir 
félagsleg tengsl 
nemenda



Þróunarverkefni 
“Leikur að læra – hljóð og stafir”

• “Leikur að læra” er 
kennsluaðferð þar sem 
börn á aldrinum 2-10 
ára eru kennd bókleg 
fög í gegnum leiki og 
hreyfingu á 
skemmtilegan, líflegan 
og árangursríkan hátt. 



Þróunarverkefni
“Leikur að læra – hljóð og stafir”

• Tímabil 6 mánuðir, október 2014 
– apríl 2015

• Allt starfsfólk sótti námskeið

• Kynningarfundur  fyrir foreldra 

• “Leikur að læra” var fléttað 
saman við þær kennsluaðferðir 
sem notaðar voru nú þegar

• Hver aldur hafði ákveðinn 
viðmiðunartíma í “leikur að læra” 
á viku sem kennari skipti síðan 
niður á m.a útiveru, við 
matarborðið, í fataklefa, 
samverustundum, hópatímum 
osfrv.



Þróunaraverkefni
“Leikur að læra – hljóð og stafir” 

• Þróunarverkefnið gekk út á að 
kenna nemendum 3-6 ára hljóð 
og bókstafi meðal annars í 
gegnum leik og hreyfingu til að 
koma til móts við hreyfiþörf 
barna

• “Leikur að læra” kemur einnig 
með nýjar aðferðir þar sem það 
passar en þörf barna til að leika 
og hreyfa sig er alltaf höfð að 
leiðarljósi



Markmið 
Vitsmunalegt

• M.a að 3 ára börn þekktu 
stafinn sinn, nafnið sitt og 
gætu formað stafinn

• Að 4 ára börn þekktu stafi 
og hljóð og gæti tengt þá við 
orð

• Að 5 ára börn þekktu stafi 
og hljóð, gætu sett saman 
stafi og myndað orð og í 
lokin gætu lesið létt orð



Markmið 
3 ára barna líkamlegt 

• Geti klappað saman –
klappað læri

• Hoppa á öðrum fæti –
hægri og vinstri

• Rennibraut 

• Sprellikarlahopp

• Jafnvægi



Markmið 
4 ára barna líkamlegt 

• Klappa – hægri, vinstri 
og báðar

• Hoppa á öðrum fæti –
hægri og vinstri

• Rennibraut

• Sprellikarlahopp

• Jafnvægi

• Kasta bolta upp í loft og 
grípa



Markmið 
5 ára barna líkamlegt 

• Klappa hægri, vinstri, 
báðar og læri

• Hoppa á öðrum fæti –
hægri og vinstri

• Rennibraut 

• Sprellikarlahopp

• Jafnvægi

• Kasta bolta upp í loft og 
grípa

• Sippa



“Lærum á leið inn”
Foreldrasamstarf

• Hér er dæmi um 
verkefni sem foreldri 
leysir með barni



“Lærum á leið inn”
Foreldrasamstarf

• Læsi og lestur er ekki 
einkamál skólanna, þess 
vegna er foreldraverkefni 
mikilvægt

• Foreldrar og börn gera 
verkefni á leið úr fataklefa 
og inn á deild sem tengjast 
þeim hljóða og 
stafamarkmiðum sem unnið 
er með hverju sinni



“Lærum á leið inn”
Foreldrasamstarf

• Tilgangurinn með 
þessum verkefnum er 
að gefa foreldrum enn 
betri innsýn í það sem 
skólinn er að vinna með 
hverju sinni og gefa 
foreldrum hugmyndir 
um það hvernig hægt er 
að vinna með börnum 
heima



“Lærum á leið inn”
Umsögn foreldra

• “Okkur fannst gaman að 
byrja morguninn á 
verkefninu í 
fataklefanum”

• “Þetta tók stuttan tíma 
og barninu fannst þetta 
gaman” 

• “Vorum vel meðvituð 
um verkefnið” 



“Lærum á leið inn”
Umsögn foreldra

• “Við erum mjög ánægð með 
verkefnið, ekki bara útfrá því að 
barnið lærir stafi heldur líka útaf 
því að lítil börn sem hafa gaman 
af stöfum þurfa oft meiri 
hvatningu til að hreyfa sig. Þetta 
hentar því vel fyrir bókaorma sem 
þurfa að hreyfa sig sem og 
órólega krakka sem eiga erfitt 
með að einbeita sér að bókum”

• “Strákarnir voru alltaf spenntir að 
leysa verkefnin og stoltir að geta 
sýnt okkur þegar vel gekk að finna 
réttu stafina” 



Könnun

• Þar sem um 
þróunarverkefni var að 
ræða var mikilvægt að gera 
könnun við upphaf og lok 
verkefnisins til að gera sér 
grein fyrir árangri af 
verkefninu. Könnunin tók 
bæði til líkamlegra og 
vitsmunalegra þátta og voru 
sömu þættir kannaðir við 
upphaf og lok tímabilsins



Könnun 

• Allir bættu við sig bæði 
líkamlega og 
vitsmunalega

• Markmiðin náðust í 
flestum tilfellum 


