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Könnunarverkefni
Stórahóps á Holti frá ágúst til nóvember 2007 .

Hvað er könnunaraðferð?

Þessi aðferð er ekki ný af nálinni heldur á uppruna sinn m.a. í róttækum hugmyndum opinna

skóla sem komu fram á sjónarsviðið fyrir yfir þrjátíu árum síðan. Einnig ber aðferðin keim af

Reggio Emilia1 hugmyndafræðinni og hafa höfundar aðferðarinnar horft mikið til útfærslu

Reggio stefnunnar. Litið er á að nám verði merkingarbært fyrir börn ef  þau leita svara og bera

ábyrgð á eigin námi. Því er mikilvægt að lagt sé upp úr virkni barnanna, sjálfstæðri hugsun og

ígrundunar.

Foreldrasamstarf og þátttaka foreldra er mjög mikilvæg í námi barna og hefur áhrif á árangur

barnsins í leikskólanum. Þátttaka foreldranna getur átt sér stað á margvíslegan hátt t.d. með

beinni þátttöku og aðstoð í vettvangsferðum, kynningu á viðfangsefni, skapa tengsl við

vinnustaði, efni sem til er á heimili og tengist viðfangsefninu eða hlusta á kynningu á verkefninu

hjá börnunum svo eitthvað sé ne fnt.

Markmið könnunaraðferðarinnar er að mennta börnin á þeirra forsendum og efla víðsýni þeirra

og munum við hafa það að leiðarljósi við vinnu okkar á þeim verkefnum sem við tökumst á við í

vetur. Ásamt því að tengja öll námsvið leikskólans við rannsókna rverkefnið.

Ferli aðferðarinnar er í þremur stigum sem ég mun rekja í stuttum máli hér á eftir:

Á 1. stigi er athugað hvað börnin vita um efnið sem á að vinna með. Vefur er unnin með

börnunum með samtölum þar sem vitneskja þeirra og spurningar koma fram. Þær upplýsingar

verða síðan kveikjan að viðfangsefninu.

Þegar komið er á 2.stig er vinna á vettvangi skipulögð og athugað hvaða efni er til staðar einnig

hvaða möguleikar eru í nánasta umhverfi. Hvaða efnivið höfum við yfir að ráða bækur, sönglög,

myndir, liti pappír o.fl. Vettvangsferðir, úrvinnsla með umræðum teikningu, líkönum eða

heimsóknir sérfræðinga.

3. Stig er það síðasta þar fer fram mat og kynning á verkefninu. Samskiptanám; börnin fá

tækifæri til að gefa persónulegar upplýsingar um eigin kön nun viðfangsefnisins og valdir eru út

ákveðnir þættir til kynningar. Þar fá börnin að deila vitneskju sinni með öðrum.

1 Hugmynda fræði Reggio Emilia stefnuna er hægt að lesa um í bókinni Börn hafa hundrað mál sem Kjarvalsstaðir í
Reykjavík gáfu út 1988 í tengslum sýningu á myndlistaverkum ítölsku barna frá skólum Reggio Emilia. Einnig er mikið
efni á netinu.



1. stig

Fimmtudaginn 10. ágúst 2007 var lagt af stað í fyrsta rannsóknarverkefni

vetrarins.

Börnin komu með 25 tillögur að rannsóknarverkefni sem voru mikið ræddar

og niðurstaða fengin með handauppréttingum.

Drekar fengu öll möguleg atkvæði.

Næsta skref var að athuga hvað þau vissu um dreka.



 Vefur var unninn með börnunum 14. ágúst 2007. Þar sem fram kom

vitneskja þeirra um dreka.

Amanda Sif : Drekar geta flogið, drekar eru með fætur og maga.

Aþena Lilja: Drekar koma úr eggi.

Íris Birta: Það eru drekar í geimnum.

Lárus Þór: Drekar eru með klær.

Páll Þór:Drekar spúa eldi, drekar eru með beittar tennur.

Petra Rut: Drekar verða stórir.

Þorvaldur: Þeir spúa eldi.

Þessi vitneskja verður síðan kveikjan að verkefninu.

Undirbúningur kennarans felst í því að leita upplýsinga um hvernig hægt

er að nálgast rannsóknarverkefnið í gegnum vettvangsferðir, bækur , netið,

myndsköpun, tónlist eða þannig að það snerti alla námsþættina.



2.stig

Fyrsta skrefið var að ræða um dreka og hvar við

myndum nálgast upplýsingar um þá.

Einnig máluðum við og teiknuðum eldingar vegna þess

að börnin voru viss um að þar leyndist rafmagn.

Börnin vissu af fyrri reynslu að upplýsingar væri að

finna á bókasafninu. Þannig að 15. ágúst fórum í vettvangsferð í

bókasafnið. Þar fundum við nokkrar góðar bækur um dreka ásamt sögum

af þeim.

Hafinn lestur 21. ágúst 2007 á bókinni Drekasögur úr bókaflokknum um

Benedikt Búálf eftir Ólaf Gunnar Guðlaugsson .

Kjötdreki var byggður í lautinni 22 . ágúst 2007.

23. ágúst 2007 var byggður fyrsti drekinn, það var Kínadrekinn og var

hann byggður í hópastarfi.

24. ágúst 2007 byggðu Þorvaldur, Lárus, Palli og Íris Birta Kínadreka.

27. ágúst 2007 hófst lestur á Dreka Sögu eftir Iðunni Steinsdóttur.

Myndir voru teiknaðar úr sögunni á meðan lesið var.

28. og 30. ágúst 2007 voru krakkarni r í Fornagarði hjá Hjördísi , var þeim

skipt í tvo hópa í sambland við krakkana á Hamri, þannig að afraksturinn

varð tvær drekasögur; Drekinn í Drekalandi og Drekasaga.



Búnar voru til spurningar 5. sept. 2007 fyrir Drekafræðinginn.

10. sept. 2007 fengu krakkarnir þá hugmynd að búa til drekahellir og
notuðu til þess teppi og matarborðið okkar.

Eini drekafræðingurinn sem við vissum um er Arna Sigríður Þór, dóttir

Önnu. Börnin settu saman spurningalista sem lagður var fyrir Örnu og bjó

hún til Power Point fyrirlestur um Dreka up p úr spurningalistanum.

Þriðjudaginn 11. sept. flutti Arna Sigríður fyrirlesturinn.

Dreka myndir teiknaðar og litaðar í fornagarði eftir fyrirlesturinn

11. sept.2007.

Verkefnið Afmælisdreki  hófst 11. sept.2007 í Fornagarði hjá Hjördísi

myndlistar- og leikskólakennara.

Hlustað á lagið um Breka Galdradreka á meðan byggt var í Lautinni.

17. sept. 2007 var lesin drekasagan Eggið.

Þriðjudaginn 25. sept. 2007 fengu Lárus Þór og Páll Þór

lánaða drekabókina A Practical Guide to DRAGONS.

Í henni kom fram hvað drekar eru stórir. Drengirnir sóttu sér stór t blað til

að teikna stóran dreka.

Fljótlega fjölgaði í hópnum og teiknað var á þrjú löng drekablöð.

Þegar við sóttum myndvarpann 26. sept. 2007 til að gera stóru drekana

okkar vaknaði mikill áhugi á að gera skuggadreka svo að það var gert.



Við höfðum verið að leika okkur með myndvarpan n þann

26. sept.2007 og varpað drekamynd af glæru upp á veggin n

krökkunum langaði að gera stóran dreka svo að við tókumst á við

það verkefni.

Mánudaginn 15. okt. 2007 fundu Lárus Þór, Þorvaldur og Palli upp

drekarússibana úti í garði og notuðu til þess þríhjólin.

17. okt.2007 hófum við handbrúðugerðina.

Drekar voru alltaf í hugum barnanna, þann 29. okt. 2007 voru gerðir
snjódrekar í garðinum.

30. okt.2007 var byggður dreki í kubbastarfi.

6. nóv. 2007 hófst vinna með leirdreka í Fornagarði.

Í vali 19. nóv. 2007 útbjuggu Palli, Lárus og Íris Birta sér drekavængi.

Í einni drekabókinni sem við skoðuðum voru fótspor af drekadansi.

Þann 22. nóv. 2007 ákváðu við að búa til okkar eigin drekadans.



3.Stig

Vefur var unninn með börnunum 27. nóv. 2007. Þar sem fram kom

hvað börnin höfðu bætt við þekkingu sín a um dreka.

Amanda Sif

Þeir hlaupa hratt, drekar borða demanta.
Ísdrekar spúa klaka.
Drekar búa í helli.
Ísdrekinn á heima í Vatnajökli.

Aþena Lilja

Drekar liggja á eggjum.
Drekabörn koma úr eggi og leika sér við vini sína.

Íris Birta

Ísdrekar geta verið bláir og gulir.

Lárus Þór

Ísdrekar borða klaka.
Drekar hlæja.
Þeir eru með beittar tennur og beittar klær á vængunum.

Már Viktor

Drekar eru með eldpoka til að spúa eldi.
Þeir hlaupa fyrst og fljúga svo.
Drekar eru með gleraugu.
Drekar geta verið fyndnir.
Drekar eru með brodda á bakinu.

Páll Þór

Kínadrekar eru með horn á hausnum.
Ísdrekinn á heima í Vatnajökli.
Ísdrekar geta flogið til Grænlands.

Petra Rut

Drekar eru með beittar klær.

Vera Mist

Ísdrekinn á heima í klaka.

Þorvaldur:



3.Stig er síðasta stigið, á því fer fram mat og kynning á verkefninu.

Samskiptanám; börnin fá tækifæri til að gefa persónulegar

upplýsingar um eigin könnun viðfangsefnisins og valdir eru út ákveðnir

þættir til kynningar.

Þar fá börnin að deila vitneskju sinni með öðrum.

Með Könnunaraðferðinni komum við inn á öll námsvið leikskólans

Álfasteins og Aðalnámsskrá leikskóla sem eru:

Hreyfing: Dans, holukubbarnir, einingakubbar, útivera,

vettvangs- og gönguferðir.

Málrækt: Fundir, sögugerð, bókalestur, frásagnir af

rannsókninni og kubbavinnunni, .

Myndsköpun: Teikningar, dans, handbrúðugerð,

þrívíddarverk, kubba og myndlista verk.

Tónlist: Hlusta á tónlist og syngja.

Náttúra og umhverfi: Útivera, uppgröftur á drekaeggjum

vettvangs og gönguferðir.

Menning og samfélag: Ferilsýningin og vettvangsferðir.

Lífsleikni: Samvinna, virðing og tillitsemi.

Kubbaleikur: Hugmyndaflæði barnanna úr rannsóknum og

vettvangsferðum.



Kjötdreki byggður í lautinni 22 . ágúst 2007

Þegar búið var að byggja drekann varð hann svakalega veikur. Það þurfti að
taka allt kjötið úr maganum á honum og lækna hann með stóri spýtu og setja

síðan allt kjötið inn aftur og loka fyrir.









Hópastarf 28. ágúst 2007

Drekasaga

Drekinn í Drekalandi

Stóri hópur- strákar

Einu sinni var blár dreki með rauðar renndur staddur í Drekalandi...

1 - Þorvaldur: - Hann var að spúa eldi og ...

2 - Már: - það kviknaði í húsi...

3 - Daníel: - og slökkviliðsbíll kom að s lökkva eldinn og drekinn horfði á. En það

var einhver í húsinu...

4 - Lárus: - Þá komu tvær löggur til að hjálpa sjúkrabílunum...

5 - Pálmi: - Þá allt í einu komu tveir drekar...

6 - Palli: - Þeir spúðu eldi á slökkvibílinn, löggurnar og alla sem voru. Þeir voru

brjálaðir með eld út um allt...

7 - Baltasar: - Einn drekinn flaug til vonda drekans til að berja hann en þá kom

riddari en hann dó...

8 - Rúnar Ingi: - Riddarinn vaknaði aftur.



Fornigarður
Hópastarf 28. ágúst 2007

Drekasaga
Stóri hópur- strákar

Drekinn í Drekalandi

Einu sinni var blár dreki með rauðar renndur staddur í Drekalandi...

Hann var að spúa eldi og ...

það kviknaði í húsi...

og slökkviliðsbíll kom að slökkva eldinn og drekinn horfði á. En það var einhver í

húsinu...

Þá komu tvær löggur til að hjálpa sjúkrabílunum...

Þá allt í einu komu tveir drekar...

Þeir spúðu eldi á slökkvibílinn, löggurnar og alla sem voru. Þeir voru brjálaðir með

eld út um allt...

Einn drekinn flaug til vonda drekans til að berja hann en þá kom riddari en hann dó. ..

Riddarinn vaknaði aftur.

Endir





Hópastarf 30.ágúst 2007

Drekasaga
Stóri hópur - stelpur

Einu sinna var bleikur dreki með bláar doppur að fljúga...

1 - Kristín: - til útlanda...

2 - Eva: - þar fór hann í drekabúð...

3 - Ylfa: - og keypti snakk og súkkulaði...

4 - Vera: - Þá datt hann á bossann...

5 - Aþena: - og meiddi sig mikið...

6 - Petra: - Svo kom ein stelpa og tók drekann...

7 - Íris: - heim til sín að leyfa honum að fara að sofa. ..

8 - Þórdís: - Það var enginn heima og svo fór hann að gráta og meiddi sig

9 - Amanda: - Hann fór í búð að kaupa nammi.

Endir



Hópastarf 30.ágúst 2007

Drekasaga
Stóri hópur - stelpur

Einu sinna var bleikur dreki með bláar doppur að fljúga... til útlanda...þar fór

hann í drekabúð...og keypti snakk og súkkulaði...

Þá datt hann á bossann...og meiddi sig mikið...Svo kom ein stelpa og tók

drekann...heim til sín að leyfa honum að fara að sofa.

Það var enginn heima og svo fór hann að gráta og meiddi sig.

Hann fór í búð að kaupa nammi.

Endir





Drekaleikur í Drekahelli
10. sept. 2007





Fyrirlestur

Eini drekafræðingurinn sem við vissum um er Arna Sigríður Þór, dóttir Önnu.
Börnin settu saman spurningalista sem lagður var fyrir Örnu og bjó hún til Power
Point fyrirlestur um Dreka upp úr spurningalistanum.

Þriðjudaginn 11.sept. flutti Arna Sigríður fyrirlesturinn.


