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Hugmyndin að útgáfu þessa blaðs 
kom til er verkefnisstjóri og leik
skólastjóri Álfasteins sem halda utan 
um forystu skólaverkefni leik skól  ans, 
veltu upp þeirri spurningu hvernig 
kynna mætti verkefnið Ein inga 
kubbar til náms og þroska. 
 Verkefni þetta er eins og fram 
kemur forystu skólaverkefni í Hafn
ar  firði sem bygg ir á frum kvöðla
starfi eða þróun ar starfi. Verkefnið er 
fimm ára ferli sem byggir á því að 
leikskól inn þrói leiðir í skólastarfinu 
með kubba Caroline Pratt og nái að 
festa þróunar  starfið í sessi. Í fimm 
ára ferlinu átti einnig að kynna for

ystu  skólaverkefnið út á við. Verk
efnis stjórar hafa reynt að koma verk
efn inu inn í leitarvélar á vefnum 
án árangurs. Í framhaldinu kom 
upp þessi hugmynd að búa til blað 
sem gæti kynnt verkefnið. Ákveðið 
var að markhópurinn væru leik og 
grunn  skólar landsins þar sem við 
teljum kubba Caroline Pratt eiga fullt 
erindi jafnt í grunnskóla sem leik
skóla lands ins. 
 Greinahöfundar blaðs ins vinna 
allir á leikskólanum og þekkja vel til 
for ystuskóla starfs ins. 
 Leik skól inn fékk styrk til út gáfu 
þessa kynn ingarrits á forystu skóla
verkefninu. Aðalstyrktar aðilar eru 
Barna smiðj an sem hefur einka rétt á 
sölu á kubb um Caroline Pratt. Hinn 
aðilinn er heildsalan Ekran. Einnig 
koma fleiri aðilar að styrk veitingu í 
formi smáauglýsinga. Þeim er öllum 
þakk aður stuðningurinn við útgáf
una.  Inga Líndal 

Finnbogadóttir
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Leikskólinn Álfasteinn í Hafnarfirði hóf 
starfsemi sína í mars 2001. Frá opnun 
leikskólans var horft til framfarastefnu 
John Dewey sem leiðarljós í skóla starf
inu og til að ná settu marki aðal nám
skrár leikskóla hafa kubbar Caro line 
Pratt verið helsti efniviðurinn í leik 
barnanna á Álfasteini. 

Forystuskóli  
– hvað er það?
Í fyrstu skólastefnu Hafnarfjarðar bæj ar 
frá árinu 2005 var kveðið á um að hlúa 
skyldi að frumkvöðlastarfi og forystu
skólum. Vorið 2006 gafst leik og 
grunn skólum Hafnarfjarðar tækifæri til 
að sækja um að gerast forystuskóli. 
Forystu skólaverkefnið er frum kvöðla
starf eða þróunarverkefni til fimm ára. 
Því fylgdi sérstakt fjármagn sem gerði 
það að verkum að leikskólanum gafst 
tækifæri á að kortleggja kubbastarf 
leikskólans og þróa starfið enn frekar. 
Skilyrði fyrir umsókn var að við kom
andi skóli hafi unnið að viðfangsefn inu 
sem sótt var um í lágmark eitt ár. 
Forystuskólarnir urðu alls sex, þrír leik
skólar og þrír grunnskólar og var Álfa
steinn einn þeirra. Hlutverk Skóla skrif
stofu Hafnarfjarðar var að veita stuðn
ing og ráðgjöf við verkefnið. Sam eigin
legir fundir og námskeið voru haldin 
reglulega með öllum forystuskólunum 
sex fyrsta árið, síðan fækkaði fundum 
og námskeiðum jafnt og þétt eftir því 
sem verkefnisstjórar urðu öruggari og 
forystuskólaverkefnin náðu að festa sig 
í sessi innan hvers skóla. 

Kveikjan að forystu 
skólahug mynd inni
Hugmyndin að forystuskólaverkefni 
Álfa steins kviknaði þegar hluti af 
starfs mannahópi leikskólans velti upp 
þeirri spurningu hvort Álfasteinn gæti 
orðið fyrirmynd annarra skóla í Hafnar
firði í starfi með einingakubba Caro line 
Pratt. Þetta var í framhaldi af náms og 
kynnisferð sem starfsmenn leikskólans 
fóru í til New York en þar er talið að 
fyrirmynd í útfærslu á hugmynda fræði 
John Dewey´s sé með fyrrnefnda ein
inga kubba.
 Þar sem leikskólinn Álfasteinn hefur 
unnið í anda framfarastefnunnar frá 
opnun leikskólans taldi starfs manna
hópurinn kjörið tækifæri að gerast 
forystuskóli í hugmyndafræðinni þar 
sem hann hafði verið að þróa hana í 

gegn um uppeldis og kennslufræði 
leik skólans. Með því að gerast forystu
skóli gæti leikskólinn haldið áfram að 
þróa starfið, gert það sýnilegra sem og 
miðlað af þekkingu sinni. 
 Mikil vinna hefur verið lögð í að allt 
starfsfólk Álfasteins fengi sem besta 
þekkingu og skilning á hugmynda fræði 
leikskólans og þeim vinnureglum sem 
æskilegar eru til að ná settu markmiði 
skólanámskrá Álfasteins. Leik skóla
stjór inn hefur haldið utan um fræðsl
una og miðlað af þekkingu sinni. En 
hún „við aðra konu“ skrifaði B.Ed. 
loka ritgerð um einingakubba sem nefn
ist „Það er leikur að læra“ ásamt því að 
vinna markvisst með einingakubbana 
til margra ára. Hún hefur einnig haldið 
námskeið fyrir kennara skólans sem og 
kennara annarra leik og grunnskóla 
Hafnarfjarðar. Þótti því við hæfi að 

Inga Líndal 
Finnbogadóttir
leikskólakennari

Leikskólanum Álfasteini gefst tækifæri  
á að vinna að þróunarstarfi

Velkomið að skyggnast inn í leikskólann Álfastein
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leikskólinn Álfasteinn yrði forystu skóli 
í Hafnarfirði undir heitinu „Eininga
kubbar til náms og þroska“.

 
Hugmyndafræði sem 
leikskólinn horfir til  
að settu marki aðal nám
skrá leikskóla 
Til að ná settum markmiðum aðal
námskrár horfir starfsfólk Álfasteins 
eins og fram hefur komið til fram
fararstefnu bandaríska heim spek ings
ins John Dewey. Það sem vakti áhuga 
okkar á þeirri stefnu var meðal annars 
sú áhersla sem Dewey lagði á að kenna 
börnum gagnrýna og skapandi hugsun 
í stað þess að binda hugann við fyrir
fram ákveðnar lausnir. Höfum við því 
reynt að nýta opnar spurningar í sam

skiptum við börnin og fá þau til að 
finna eigin lausnir í verkefnavinnu 
sinni. Til að börn Álfasteins njóti sín 
sem best í leik og starfi hefur verið valin 
sú leið að nýta kubba Caroline Pratt og 
tengja það heimspekilegri hugsun og 
umræðu í anda framfarastefnunnar 
sem við teljum að skili nemendum auk
inni færni í ígrundaðri og gagn rýn inni 
hugsun. Dewey taldi að kennari gæti 
kennt barni að nota ígrundaða hugsun. 
Hann sagði að hugsanir væru eins og 
skoðanir, við yrðum okkur út um þær 
með ólíkum hætti. Því er mikil vægt að 
kennarar séu meðvitaðir um áhrif sín á 
líf barna. Hann vildi að barnið hugsaði 
sjálfstætt og að kennarinn ætti ekki að 
svara spurningum heldur að aðstoða 
við fæðingu nýrra spurninga. Það sama 
má segja um hugmyndir Caroline Pratt 

um kennslu. Hún var sannfærð um að 
kveikjuna í námi barnanna væri að 
finna í leik þeirra. Hún gerði sér ljóst að 
nám átti sér ekki eingöngu stað með 
því að framkvæma. Hugsun og skipu
lagning þyrfti einning að koma til á 
framkvæmdinni (Pratt, 1948:17). Hún 
vildi að barnið lærði í gegnum áhuga
svið sitt og leikurinn ætti að vera sjálf
sprottinn. Er því mikilvægt að kennar
inn sé andlega til staðar, virkur, sýni 
byggingaleik barnanna áhuga og hvetji 
þau þannig áfram í þróun sinni. Í því 
samhengi er mikilvægt að kennarinn 
spyrji opinna spurninga svo barnið eigi 
möguleika á að undrast og skapa 
grund völl fyrir fæðingu nýrra spurn
inga (Dewey, 1938/2000).  

Forystuskólaverkefnið er frum kvöðlastarf eða þróunarverkefni til fimm ára.  

Því fylgdi sérstakt fjár magn sem gerði það að verkum að leikskólanum gafst tækifæri 

á að kortleggja kubbastarf leikskólans og þróa starfið enn frekar.
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Vorið 1991 fór greinarhöfundur í út
skrift arferð á vegum Fóstruskóla Ís
lands til New York. Tilgangur ferðar
innar var að heimsækja leik og grunn
skóla þar og kynnast einingakubbum 
Caroline Pratt. Ég heillaðist strax af 
þessu námsefni og sá að þessir kubbar 
ættu fullt erindi inn í leikskóla sem og 
grunnskóla hér á landi. Ári síðar komu 
eininga kubbar í Fósturskóla Íslands og 
boðið var upp á námskeið á þessu nýja 
náms efni. Í framhaldi fóru eininga
kubbarnir að ryðja sér til rúms hér á 
landi þó aðallega í leikskólum.

Caroline Pratt
Caroline Pratt (18671954) var kennari 
að mennt. Fljótlega fóru kennsluað ferð
ir hennar að vekja athygli þar sem hún 
leitaðist við að kenna börnunum í gegn
um daglegt líf þeirra og tengja það 
sam félaginu sem þau bjuggu í. Pratt 
var lítt hrifin af þeim kennsluaðferðum 
sem tíðkuðust í skólum á þessum tíma 
og gagnrýndi hinn hefðbundna skóla. 
Hún áleit að hann ætti að aðlaga sig að 
þörfum barnsins en ekki að barnið ætti 
að aðlaga sig að þörfum skólans. Pratt 
hélt áfram að kynna sér nýjar kennslu
aðferðir. Hún gerði sér ljóst að nám átti 
sér ekki eingöngu stað með því að 
fram  kvæma, einnig þurfti að koma til 
hugsun og skipulagning á fram kvæmd
inni (Pratt, 1948). Uppfull af spurn ing
um og vangaveltum um hvers konar 

leik efni myndi henta börnum best heill
aðist hún af leik sex ára vinar síns þar 
sem hann lék sér með kubba, pappa
kassa og verðlaust efni. Í kjölfar þess
arar upplifunar fékk Pratt þá hugmynd 
að hanna eigin leikföng sem myndu 
nýtast sem námsefni ungra barna í 
gegn um hlutverkaleik. Það var þó ekki 
fyrr en árið 1914 sem hún hannaði svo
kallaða einingakubba (unit blocks) og 
síðar hola kubba (hollow blocks). Ein
inga kubbarnir og stóru holu kubbarnir 
var sá efniviður sem Caroline Pratt 
taldi æskilegast að bjóða börnum að 
leika sér með. Vildi hún gefa börnunum 
tækifæri á sem mestum fjölbreytileika í 
kennslu gegnum leikinn. Til að fólk geti 
áttað sig á um hvaða kubba er verið að 
ræða er hér mynd til glöggvunar.

Á myndinni eru f.v.: Fröbelkubbur, 
einingakubbur C. Pratt og stafakubbur. .

 Eins og sjá má á myndinni er ein
ingakubbur töluvert stærri en flestir 
tré kubbar sem kaupa má í hefð bundn
um leikfangaverslunum. Eininga kubb
arnir eru gerðir úr gegnheilum hlyni 
sem er hægsprottinn viður og hefur 
þann eiginleika að viðurinn flísast ekki 

og er hann því endingagóður. Kubb
arnir eru frekar þungir sem gerir það að 
verkum að byggingar úr þeim eru 
frekar stöðugar og því hægt að byggja 
nokkuð hátt. Það sem gerir ein inga
kubba um fram allt sérstæða er hug
mynda fræði kubbanna sjálfa. Kubb
arnir eru í ákveðnum stærðfræðilegum 
hlutföllum og miðast allt kubbasafnið 
út frá grunnkubbnum. Hönnun hans er 
í raun mjög sérstök, þar sem öll hin 
kubbaformin ganga á einhvern hátt 
upp í hann. Grunnkubburinn er 14 cm 
langur eða tvisvar sinnum lengri en 
breidd hans er og breidd hans er tvisvar 
sinnum lengri en þykkt hans. (sbr. 
myndir hér neðar) 

Grunnkubburinn. 

Helmingi minni en grunnkubburinn.

 Í safninu eru einnig hyrndir kubbar, 
ýmist sem hlutfall af grunnkubbnum 
sem margfeldi og þríhyrningar og eru 
annað hvort helmingur grunnkubbsins 
eða fjórðungur. Aðrir kubbar eru ávalir, 
bogadregnir eða beygjur og allir falla 
þeir á einhvern hátt að hlutföllum 
grunnkubbsins hvað varðar þykkt, 
breidd og/eða hæð. (Cuffaro.1992; 
LeebLundberg.1996). (sjá myndir)

Inga Líndal 
Finnbogadóttir
leikskólakennari

til náms og þroska
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Hluti af grunnkubbi og margfeldi

Flóknari form

 Með kubbunum hannaði Pratt tré
verur eins og fólk, dýr og farartæki. Á 
Álfasteini höfum við valið að nýta fólk 
og dýr en einnig að hvetja börnin til að 
finna eigin leiðir í að búa til sínar verur. 
Þegar hlutverkaleikur eldri barnanna er 
farinn að vega þyngra og úthaldið orðið 
meira er gjarnan bætt við lituðum ten
ingum og „verðlausu“ efni. Þar má 
nefna efnisbúta, garn, teppa búta, eggja
bakka, skeljar, gler perlur, ávala litla 
steina, liti, pappír og málningarlím
band og annað sem barni eða kennara 
dettur í hug að gæti komið að notum í 
skapandi vinnu barnanna. Reynslan 
hefur sýnt okkur að máln ingarlím band 
hentar best þar sem það skilur ekki eftir 
sig far á kubbunum.

 
Sundlaug skreytt með viðbótarefnivið.

Fólk í blokk að horfa út

Holir kubbar 

Stærðarhlutföll á einingakubb, mini-
hollow og holum kubb; Einungis ein 
verslun hér á Íslandi selur kubba Caroline 
Pratt og er það Barnasmiðjan.

Í kubbasafni Pratt er einnig að finna 
stóra hola kubba (hollow blocks). 
Kubba þessa hannaði Pratt með hjálp 
barnalæknis. Tilgangurinn var að 
nemendur hennar fengju yfirgripsmikla 
þjálfun fyrir axlir og handleggi. Kubbar 
þessir voru lokaðir á alla kanta til að 
styrkja samvinnuna á milli barnanna. 
Seinna fóru framleiðendur að búa til 
opna kubba (sjá mynd) en í leik með þá 
krefur það börnin ekki eins mikið um 
samvinnu þar sem auðveldara er að 
halda á þeim. Einnig var hafin 
framleiðsla á litlum holum kubbum 
sem nefndir eru (mini hollow blocks) 
og henta vel yngstu börnunum (1,5 – 2 
ára). Yngri börnin hafa meiri samvinnu 
með flutning á kubbunum þar sem þau 
eru ekki eins sterk og eldri börnin. Það 
má þó geta þess að elstu börnin sækja 
gjarnan í samvinnu og biðja félaga sinn 
um aðstoð og leika sér gjarnan með að 
taka tvo kubba samtímis. Þau átta ár 
sem leikskólinn hefur verið starfandi 

hefur reynslan sýnt okkur að kubbar 
þessir gefa börnunum óþrjótandi 
möguleika á að skapa umgjörð í leik. 
Börnin byggja sinn eigin heim, til að 
uppgötva, endurlifa og skilja eigin 
veruleika. Má því segja að börnin læra 
með huga, vöðvum og hjarta. Með 
þennan efnivið geta þau mótað sitt 
eigið námsumhverfi frá grunni. Þau 
geta byggt það sem þau vilja, án 
stýringar fullorðinna, sem gefur börn
unum tilfinningu fyrir því að eiga 
eitthvað með öðrum. Kubbarnir verða 
að húsi, eldavél, kastala, þyrlu, þrauta
braut og hvað því öðru sem börnun um 
dettur í hug að skapa hverju sinni. 
Reynsla okkar hefur einnig staðfest og 
sýnt fram á að kubbarnir reyna á styrk, 
kraft, samhæfingu, jafnvægi og sjálfs
öryggi. Má því segja að holu kubbarnir 
reyni á styrk barnanna við það að 
byggja úr kubbunum eins og Pratt 
ætlaðist til. 

 Yngri börn í leik með minni holukubba

 Eldri börn að byggja kastala 
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 Í huga Pratt var hugsunin sú að stóru 
holu kubbarnir væru ætlaðir til leikja 
utandyra og hafa þeir verið notaðir á 
þann hátt í marga áratugi í skólum í 
New York. Hér hafa þeir hins vegar 
nær eingöngu verið notaðir innandyra 
þar sem kubbarnir eru mjög dýrir og 
íslensk veðrátta fer illa með viðinn. 
 Nú er svo komið að forystu skóla
verkefnið, sem staðið hefur í fjögur ár, 
hefur gefið okkur tækifæri á að þróa 
hugmynd um útikubba áfram og er á 
stefnuskrá okkar að gera tilraunir með 
þá. Eru þessir kubbar mun stærri en 
holu kubbarnir. Kubbar þessir kalla á 
samvinnu barnanna þar sem þeir eru 
mun stærri og leikurinn verður vonandi 
enn fjölbreyttari með þessu nýja leik
efni. Þar gefst þeim tækifæri á að skapa 
eigin umgjörð um leikinn í stað til
búinna leiktækja. Til að gefa lesanda 
inn sýn í hve stórir kubbarnir eru má sjá 
stærðarhlutföll hér á myndum.
 Þegar farið var af stað með forystu
skólaverkefnið var eitt að því að prófa 
útikubbana með það að markmiði að 
sjá hvort börnin byggðu eitthvað annað 
eða öðruvísi en inni. Einnig fannst 
okkur vanta klifurleikföng fyrir eldri 
börnin utandyra og gæti þessi efni viður 
nýst sem slíkur. Um leið og klifur
leikur inn þróast frá degi til dags þar 
sem formið er ekki fyrir fram ákveðið 
eins og er í tilbúnum leiktækjum. Er 
enginn vafi í okkar huga að þetta sé rétt 
leið þar sem kubbar Pratt eru mjög 
vinsælt leikefni í leikskólanum. 
 Pratt sagði að munurinn á leik þeirra 
með einingakubbana annars vegar og 
þá stóru holu hins vegar væri í megin
atriðum sá að með einingakubbunum 
nota börnin áðurnefndar tréverur, fólk 
og dýr til að tákna raunveruleikann og 

eigin reynslu. Sjálf eru þau í hlutverk
unum í leik með stóru holu kubbana. 
Þessar tvær tegundir af kubbaleik eru 
ólíkar á sama hátt og heimur barnsins er 
ólíkur heimi smárra leikfanga (Hirsch, 
1996). Þess má þó geta að okk ar reynsla 
hefur sýnt að börnin byggja til jafns 
kringum sjálfan sig og eru börnin þá 
sjálf persónurnar í leikn um sem og að 
nýta tréverurnar í leikinn.

Stigskipt þróun 
í byggingaleik 
Hafa ber í huga aldur og þroska barna 
og hvað það er sem kennarar geta búist 
við af mismunandi aldurshópum. Börn 
ganga í gegnum stigskipta þróun í 
kubbaleik óháð aldri, þar sem þau bæta 

við sig stigum í þróuninni eftir því sem 
þau þroskast, samanber að elstu börnin 
geta verið að vinna á öllum stigunum 
samtímis. Þetta gerist á sambærilegan 
hátt og í myndsköpunarferli barna, þar 
sem þau fara af einu stigi yfir á það 
næsta og byrja á krotskeiði, þróast yfir í 
hringi og síðan í höfuðfætlur áður en 
teikningar verða flóknari (Valborg Sig
urðar dóttir, 1989). Mikilvægt er að 
kennar inn þekki hvert stig fyrir sig og 
sýni þeim öllum sömu virðingu, því 
fyrstu stigin eru undirstaða frekari 
bygg  ingaleiks. Þó það virðist sem 
barnið sé ekki að byggja ber að hafa 
hugfast að mikil vinna og undir bún
ingur á sér stað innra með barninu. 
Nauð synlegt er að gera sér grein fyrir 
hve mikilvæg vinna yngstu barnanna 
er, segja má að hún sé grunnurinn að 

því sem koma skal og mikilvægt er að 
kennarinn hlúi vel að þessari fyrstu 
reynslu. Harriet Johnson skráði stig
skipta þróun í kubbaleik barna á 
eftirfarandi hátt:

Flugvél í stóru holu kubbunum  

Mikilvægt er að 

kennarinn þekki 

hvert stig fyrir sig 

og sýni þeim öllum 

sömu virðingu, því 

fyrstu stigin eru 

undirstaða frekari 

byggingaleiks.
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1. stig. Til að byrja með 
halda börnin á kubbunum, 
bera þá um en nota þá ekki 
til að byggja úr þeim, taka 
þá jafnvel og setja aftur í 
hillurnar. Á þessu stigi eru 
mjög ung börn og þau eru 
rétt að byrja að kanna og 
rannsaka þennan efnivið 
sem er nýr fyrir þeim.

2. stig. Á þessu stigi byrja að sjást 
bygg ingar. Börnin búa til raðir, 
annað hvort láréttar á gólfinu eða 
lóð réttar í stöfl um. Við sjáum 
miklar endur tekningar í bygg inga
mynstr um og mikilvægt er að gefa 
þess um leik barnanna gott svig
rúm og hafa í huga að hér eru á 
ferðinni mikilvægt nám og undir
staða alls kubba  leiks seinni stiga. 

4. stig. Kubbum er raðað þannig að þeir 
girða af ákveðið svæði. Að brúa milli 
tveggja kubba og girða af, eru með fyrstu 
tæknilegu „bygginga vanda mál um“ sem 
börnin þurfa að leysa. Þetta fer að gerast 
stuttu eftir að þau fara að nota kubbana 
reglulega.

5. stig. Með aldrinum verða börnin 
stöðugt duglegri og hug mynda
ríkari í kubba byggingum sínum. 
Þau nota fleiri kubba og skapa 
vandaðri og betur útfærða hönnun 
með því að nota mynstur, sam
hverfu og jafnvægi. 

3. stig.  Börnin brúa á milli tveggja kubba með þriðja kubbnum. Bygg ingarnar 
verða flóknari eftir því sem þau eldast og prófa sig áfram á þessu stigi. 

6. stig. Börnin byrja að nefna bygging arnar 
í hlutverka leiknum. Áður en þau komast á 
þetta stig hafa þau gjarnan nefnt bygg ingar 
sínar en nöfnin eru þá ekki endilega í 
tengslum við hlutverk bygg inganna.

Hafnarfjarðakirkja Miðbær Hafnarfjarðar byggður

7. stig. Kubbabyggingarnar endurskapa eða 
tákna raunverulegar byggingar sem börnin 
þekkja. Þetta verður mikil hvatning fyrir 
hlutverkaleik í kringum byggingarnar og 
börnin fá tækifæri til að láta byggingarnar 
standa í nokkra daga eftir því hvernig leikurinn 
þróast (Hirsch, 1996).
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Einingakubbar  
sem námsefni
Mikilvægt er fyrir kennara að gera sér 
grein fyrir því hvernig einingakubbar 
geta nýst sem kennslutæki og hvaða 
hag börnin hafa af leik með eininga
kubba. Jafnframt er nauðsynlegt að 
vera meðvitaður um þýðingarmikið 
hlut  verk kennarans sem er samofið 
stig  bundinni þróun í byggingaleik 
barna og verður heldur ekki aðskilið frá 
hlut verkaleik þeirra. Kennarar ættu því 
að spyrja sig hvað og hvernig þeir vilji 
að börnin læri. Með tilkomu forystu
skólaverkefnis Álfasteins hefur gefist 
tími til að skrá þróun í byggingaleik 
barnanna. Teljum við óhætt að full yrða 
að leikur með einingakubba Caroline 
Pratt hafi örvandi áhrif á alla þroska
þætti hjá börnum og bjóði þeim upp 
á mikla námsmöguleika. Hlutverk 
kenn  ar ans er mjög mikilvægt og það 
er undir honum komið hvaða tækifæri 
börn unum bjóðast. Samkvæmt aðal
nám skrá leikskóla eru námssvið leik
skól anna skilgreind eftirfarandi: Hreyf
ing, náttúra og umhverfi, málrækt, 
mynd  sköpun, tónlist, menning og sam
félag. Í skólanámskrá Álfasteins var 
valið að taka inn tvö námssvið til við
bótar, lífsleikni og stærðfræði. Teljum 
við að þessi námssvið eigi fullt erindi 
í kubbavinnu barnanna sem og inn í 
allt daglegt starf leikskólans. Daglega 
gefst börnunum tækifæri á kubbaleik 
og telj um við að efniviðurinn þurfi að 
vera sýni legur. Þannig verða kubbarnir 
hvetj  andi, börnin læra hin ólíku form 
kubb anna og þau læra sjálfstæð vinnu
brögð frá upphafi. Börnin þurfa að 
vita að það má prófa sig áfram og 
nota til þess nýjar leiðir. Flæði milli 

námssviða er eðlilegur hluti í kubbaleik 
og ef börn in vantar eitthvað í kubba
leikinn geta þau t.d. búið það til eða 
teiknað. Hlut verk kennarans á að vera 
að hvetja börnin áfram í rann sóknar
vinnu í kubba leiknum með því að sýna 
leik og námi barnanna virðingu og 
áhuga. Það hefur sýnt sig að því áhuga
samari og hvetjandi sem kennarinn er 
því frjórri verða þau og tilbúnari að 
prófa sig áfram. Börnin koma gjarnan 
til kenn ar ans með ýmsan efnivið sem 
þeim dettur í hug að nýta og spyrja ef 
þau eru ekki viss: „Má ég nota þetta?“ 
Einnig kveður oft við hjá börnunum 
„prófum þetta” og eru þau mjög spennt 
að sjá hver útkoman verður. Stundum 
heppnast tilraunin vel og þau kalla 
upp; „sjáðu þetta tókst“. En einnig mis
tekst til raunin stundum og þá er mikil
vægt að kenn ar inn sé hvetjandi og sýni 
til raun inni áhuga og sé upp örvandi um 
að börnin prófi aftur og gefist ekki upp. 
 Við tökum því heilshugar undir með 
Elizabeth S. Hirsch í bókinni The Block 
Book að einingakubbarnir snerta öll 
náms svið leikskólans og í kubba leikn
um fær ímyndunarafl barnsins að njóta 
sín. Við á Álfasteini erum einnig sann
færð um og tökum undir eins og fram 
kemur hjá Hirsch í The Block Book 
(1996) að margir álíta einingakubbana 
mikil væg asta leikefnið í námi ungra 
barna og að ekkert leikefni sé eins gagn
legt til sjálfstýrðs náms og þeir. Flestir 
kenn arar hafa skilning á að frá unga 

aldri þroskast fínhreyfingar barna og 
um leið samhæfing augna og handa 
þegar þau setja einn kubb ofan á annan 
þannig að hann haldi jafnvægi. Við 
teljum einnig að í leik með ein inga
kubba eflist það margt í þroska barna 
að grunnskólinn gæti nýtt sér þetta 
kennslu efni í mun meira mæli en gert 
er í dag.

Svona vinnur Álfasteinn 
með náms sviðin í 
einingakubbum

Lífsleikni

Reynslan hefur sýnt okkur að í kubba
leik læra börnin að deila skoðun um 
um hvernig byggingu skuli byggja, 
gera tilraunir og vinna saman að settu 
marki. Er þetta stór þáttur í lífsleikni og 
eflir einstaklinginn í sjálfstæðum vinnu
brögðum og að vinna með öðrum.

Sibba 897 8797,  Ásta 863 7789

isey@isey.is    www.isey.is
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Stærðfræðikennsla í gegnum leik
Börnin öðlast færni og þjálfun í rök
hugsun svo sem við að gera áætlanir, 
skipuleggja kubbabyggingar, prófa og 
skapa. Hugtök stærðfræðinnar eru 
sýni leg þegar kubbarnir eru mældir, 
taldir, þeim raðað eftir formum, dregið 
frá eða lagt saman. Einn af áherslu
þáttum Álfasteins er að kennarinn sé 
þátttakandi þegar kemur að tiltekt eða 
„flokkun kubbanna“ eins og við höfum 
valið að kalla það. Þá er gott tækifæri til 
að nýta þessa ofangreindu þætti um 
leið og flokkunin verður skemmtilegur 
leikur. Á Álfasteini höfum við valið að 
flokka með eftirfarandi hætti:. Yngstu 
börnin flokka einn og einn kubb og 
finna formið í hillunni þannig upp
götva þau smám saman ólík form 
kubb  anna. Eftir því sem barnið þrosk
ast fer það að telja tvo og tvo kubba 
saman og svo þrjá og þrjá o.s.frv. Á 
þennan hátt má örva talnaskilning 
barn anna. Eldri börnin á aldrinum 35 
ára flokka fimm og fimm kubba í stafla. 
Hefur það tvennan tilgang. Annars 
vegar er verið að æfa talnaskilning. 

Hinsvegar er auðveldara að koma 
kubbunum í hilluna í minni stöflum 
þegar staflarnir eru fluttir að kubba
hillunni. Þegar börnin eru komin í elsta 
hóp spyrja þau gjarnan hvort telja megi 
678 í stafla. Þau fá auðvitað að prófa 
það þar sem forvitni þeirra er alltaf að 
aukast. Hinsvegar sjá þau oftast nær að 
það er erfiðara að koma staflanum í 
hillurnar þar sem flóknara er að ýta 
staflanum að hillunni án þess að hann 
hrynji. Það verður auðvitað til þess að 
þau verða mun lengur að ganga frá. Í 
staðinn getur kennarinn spurt: „hvað 
haldi þið að kubbarnir séu margir?“ Þá 
gefst tækifæri á að telja hve margir 
kubbar voru notaðir í bygginguna. 
 Hér má sjá hvernig barnahópurinn 
valdi að telja fjölda kubba í hverju 
kubbaformi fyrir sig. Hvert barn valdi 
sér stafla, taldi síðan og í þessu tilfelli 
völdu börnin að nýta tölustafi og 
merkja þannig fjölda kubbanna. Síðan 
skoðaði barnahópurinn alla staflana og 
rökræddi um magn kubbanna og 
hvernig einstaka tölur væru skrifaðar 
eða samsettar. Sem dæmi var talan 21. 

Þá var spurning hvernig tölustafirnir 
væru settir saman 2 og 1 eða 1 og 2. 
Barnahópurinn hjálpaðist mikið að en 
að síðustu var kennarinn spurður álits 
um hvort niðurstaða hópsins væri rétt 
sem hún og var. Sama má segja um 
tölustafinn 6. Miklar rökræður voru um 
það hvort þetta væri 6 eða 9. Kennar inn 
hafði mjög gaman af að hlusta á 
drengina þar sem þeir höfðu báðir á 
réttu að standa. Þannig var að annar 
stóð fyrir ofan töluna hinn fyrir neðan. 
Þannig sá annar töluna 6 en hinn töluna 
9. Var þetta mikil uppgötvun og nám 
fyrir þá tvo að sjá að lesa mætti sama 
tölustaf á tvo vegu.
 Eins og sjá má á myndunum átti sér 
stað mikil stærðfræðikennsla á for
sendum barnanna í gegnum leikinn. 
Þetta er einungis ein af mörgum leið um 
sem börnin velja þegar kemur að flokk
un og stærðfræðinámi í gegnum leik inn 
og raða á kubbunum í hillurnar þar 
sem kubbarnir eru geymdir. Eftir því 
sem færni barnanna eykst má gefa 
flóknari fyrirmæli og þyngri þrautir. Ef 
búið er að ganga frá megninu af kubb
unum en nokkrir kubbar eru samt eftir 
á gólfinu má spyrja börnin hvað þau 
haldi að hvert þeirra þurfi að taka 
marga kubba til að klára alla af gólf inu 
og allir fái jafnmarga kubba. Hér er 
ekki verið að fara fram á rétt svar 
heldur hvetja þau til að hugsa og gefa 
þeim tækifæri til að skipta kubbunum á 
milli sín eða giska á svar.
 Hægt er að fullyrða að stærðfræði
nám barna í grunnskóla gæti orðið mun 
fjölbreyttara með tilkomu eininga kubb
anna þar sem auðvelt er að nýta þá í 
margföldun, telja tugi, rúmmál o.s.frv. 

Málþroski efldur í kubbaleik
Hvað önnur námssvið varðar má nefna 
að málþroskinn örvast þegar börnin 
tala saman í byggingaleik, segja frá við 
gerð bygginganna, uppgötva að hægt 
er að nýta kubbana til stafagerðar, 
merkja byggingar sínar o s.frv. 



12 Einingakubbar til náms og þroska

vanda sig þegar sest er á kubbastólana 
svo þeir hrynji ekki.
 Hér að ofan má glöggt sjá að auðvelt 
er að flétta saman nám og leik barn

 
Náttúra og umhverfi 
– menning og samfélag
Flæði milli námssviða á Álfasteini er 
ríkur þáttur í kubbaleik. Börnin fara 
gjarnan í vettvangsferðir í tengslum við 
kubbastarf. Þegar farið er í vett vangs
ferðir nýta börnin uppgötvanir og upp
lifanir úr ferðinni og endur skapa 
gjarnan í byggingaleiknum þegar heim 
er komið. 
 Á þessum myndum má sjá hvar barn 
teiknar augu á svan sem hann byggir 
eftir að hafa farið í vettvangsferð á 
Tjörnina en hópurinn hafði valið að 
rannsaka svani.

Hreyfing
Hreyfing á sér stað við gerð bygg ing
anna þar sem einn kubbur er settur 
ofan á annan kubb. Eins og fram hefur 
komið er stærð kubbanna og þyngd 
ólík. Þegar þungum kubbum er lyft 
upp reynir á vöðva líkamans. Einnig 
lærir barn rýmisgreind og líkamsvitund 
þar sem það þarf að skynja rými þegar 
gengið er milli bygginga og passa að 
reka sig ekki í næstu byggingu. Eða 
eins og á mynd inni þá þurfa börnin að 

anna. Börnunum gefst tækifæri á að 
velja námsleið út frá áhugasviði sínu í 
kubbaleik sem við á Álfasteini erum 
sann  færð um að skilar börnunum já
kvæð ari námsleiðum og sjálfstæðari 
einstaklingum.  

Myndsköpun
Fagurþroskinn felst í því að skreyta 
byggingar, merkja eða teikna allt eftir 
hugmyndaflugi barnsins. Jafnframt 
leika þau sér gjarnan við að búa til 
mynstur úr kubbunum eða fígúrur. 
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Með tilkomu forystuskóla verk efnisins 
gafst tækifæri á að skoða enn frekar og 
kortleggja betur kubbastarf leikskól  ans. 
Jafnframt var lögð áhersla á að skoða 
nýja leið eða aðferð í kubbastarfinu. Við 
töldum að ein þeirra aðferða sem skoð
aðar voru gæti víkkað sjón deildarhring 
nemandans enn frekar. Aðferð þessi 
nefn ist könnunaraðferðin (The Project 
Approach) og byggir á að börnin velji 
sjálf ákveðið viðfangsefni og kanni eða 
rannsaki. Könnunar aðferðin veitir 
börn   um námsumhverfi sem þroskar 
skyn  mat þeirra á eigin getu og verð
leika. Við lítum á kennarann með aug
um John Dewey sem stjórnanda í vit
rænum efnum vegna víðtækrar og 
djúprar þekkingar og þroskaðri 
reynslu. Kennarinn er til staðar fyrir 
barnið án þess þó að hella í það upp
lýsingum. Hlutverk kennarans er að 
leiða barnið áfram í þekkingarleit þess 
með því að spyrja opinna spurn inga.
 Áhugi barnanna er í fyrirrúmi í 
könnunaraðferðinni. Kennarinn fylgist 
með áhugasviði barnanna og út frá því 
er næsta skref ákveðið. Því næst er 
útbúinn þekkingarvefur um það sem 
börnin vita um viðfangsefnið og 
ákveðnar eru leiðir til að bæta við 
þekkingu barnanna. Kennarinn að
stoðar börnin í þekkingarleitinni, t.d. 
með umræðum. Einnig öðlast börnin 
þekkingu með því að spyrja og rann
saka sjálf. Þekkingin kemur frá börn
unum sjálfum, kennaranum, sér fræð
ingi sem heimsækir hópinn eða með 
vettvangsferðum. 
 John Dewey fjallar um þemaverk efni 
(project) sem uppbyggjandi verkefni í 
bókinni Hugsun og menntun. Þar segir 
að til þess að þemaverkefni geti talist 
menntandi verði þau að uppfylla 
ákveðin skilyrði. Áhugi er fyrsta skil

yrðið. Annað skilyrði er að verkefnið 
og vinnan við það séu einhvers virði 
fyrir nemandann. Þriðja skilyrði er að 
verkefnið veki upp hvöt til náms og 
þörf hjá nemendum til að koma með 
spurn ingar sem leiða til nýrrar þekk
ingaröflunar. Fjórða og síðasta skilyrðið 
er að hafa nógan tíma fyrir verkefnið 
svo að eitt leiði að öðru. Það er kennar
ans að sjá fram í tímann hvort eitthvað 
það sem rannsakað er leiði til nýrrar 
rannsóknar.
 Könnunaraðferðin er ekki ný 
kennslu aðferð. Caroline Pratt setti á 
stofn skóla árið 1914. skammt frá hafnar 
og atvinnusvæði New York borgar. 
Þrátt fyrir að svæðið væri ekki álitið 
gott fyrir hefðbundna kennslu hentaði 
það vel fyrir nýjar kennsluaðferðir 
hennar þar sem mannlífið var auðugt 
og mikið að sjá og skoða í nágrenn inu. 
Pratt lýsir því hvernig hún rannsakaði 
vinnusvæði í nágrenni skólans með 
börnunum. Hún fór í vettvangsferðir 
um svæðið og þar fylgdust þau með 
því sem fram fór. Jafnframt hvatti hún 
börnin til að spyrja fólk sem var við 
vinnu sína þeirra spurninga sem komu 
upp í hugann þegar þau fyldust með 
vinnu þeirra. Hún taldi að það að vita 
eitthvað og setja það í samhengi við 
það sem maður sér sé upphafið að því 
að læra að hugsa. Aðferðin var einnig 
þungamiðja framfara hreyfingarinnar 
(Progressive Education Movement) 
sem var notuð markvisst í breskum 
ung barnaskólum á árunum 1960 til 
1970. Áhugi fyrir gildi aðferðarinnar 
var endurvakinn árið 1989 með fyrstu 
útgáfu Engaging Children's Minds: 
The Project Approach eftir Lillian og 
Chard (2000).

Könnunaraðferðin í 
leikskólanum Álfasteini

Með könnunaraðferðinni er litið svo á 
að nám verði merkingarbært fyrir börn 
ef þau fá að leita svara og hafa áhrif á 
eigin nám. Því er mikilvægt að lagt sé 
upp úr virkni barnanna, sjálfstæðri 

hugsun og ígrundun þeirra. Þetta við
horf fellur vel að starfi okkar hér í Álfa
steini og þegar við skoðuðum könn
unaraðferðina nánar sáum við að hún 
er góð viðbót við kubbastarf leik skól
ans. Kubbastarfið fléttast inn í könn
unar aðferðina á þann hátt að börnin 
byggja það sem þau hafa áhuga fyrir 
hverju sinni. Könnunarvinnan er oftast 
efst í huga barnanna og skilar sér í 
kubbastarfið eftir vettvangsferðir og 
aðra rannsóknarvinnu. Þrátt fyrir að 
hugtakið „könnun“ hafi margar merk
ingar hefur það sértæka merkinu þegar 
það er notað í orðinu „könnunaraðferð“. 
Þar er könnun „ítarleg rannsókn á við
fangsefni sem vert er að læra meira 
um“. 

 

 Haustið 2005 fóru kennarar á Álfa
steini af stað með fyrsta könnunar
verkefnið og völdu börnin að kanna 
flugvélar. Var þetta kveikja að því að 
fleiri kennarar fengu áhuga á að ferð
inni. Síðastliðin fjögur árin höfum við 
rannsakað allt mögulegt, eða frá 
hömstr  um til himingeimsins og allt þar 
á milli. Um öll verkefnin hafa verið 
gerðar samantektir og hafa þær ratað 
inn á heimasíðu okkar þar sem hægt er 
skoða á milli 20 og 30 þeirra á vef
slóðinni http://www.leikskolinn.is/
alfasteinn/ undir Forystuskóli og Könn
unar aðferð. Könnunarvinnan hér á Álfa
steini fer yfirleitt fram í aldurshrein um 
hópum innan hverrar deildar skólans. 
Þriggja ára börnin eru 6 í hópi, fjögurra 
ára 8 í hópi og fimm ára 10 saman í 
hópi. 

Anna Þór 
Auðunsdóttir 
leikskólakennari

http://www.leikskolinn.is/alfasteinn/
http://www.leikskolinn.is/alfasteinn/
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Hugflæði, kosning og þekkingarvefur

 Ferli aðferðarinnar er í þremur 
stigum:

1. stig 

Á Álfasteini eru könnunarverkefnin 
unnin með 3 til 6 ára gömlum börnum. 
Fjögurra og fimm ára börnin hefja yfir
leitt verkefnið með hugflæði um það 
hvað nemendahópurinn hefur áhuga á 
að rannsaka. Að því loknu fer fram 
kosning á þeim hugmyndum sem 
komu fram við hugflæðið. Þriggja ára 
börnin byrja yfirleitt fyrsta könnunar
verkefni sitt með því að rannsaka það 
sem stendur þeim næst: „Ég og fjöl
skylda mín “, „ég og líkami minn“ eða 
„næsta nágrenni mitt“. Þar kemur 
kennar inn með tillögur. Hann leið
beinir börnunum áfram með opnum 
spurn  ingum og upp lýsir þau um 
mögulegar aðgerðir og efni. Þegar það 
liggur fyrir hvað skuli rannsaka er 

athugað hvað börnin vita um viðfangs
efnið sem á að vinna með. Þekkingar
vefur er unninn með börn unum með 
samtölum þar sem vitneskja þeirra um 
hvað þau vita í upphafi verkefnis. Því 

næst eru börnin spurð hvað þau vilja 
vita um það sem á að rannsaka og eru 
þau svör skráð niður á blað. Út frá þeim 
upplýsingum er verkefnið unni

S.5442025
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Hreyfing

Holukubbarnir, einingakubbar, dans, útivera, vettvangs- og gönguferðir.

Málrækt 

Fer hann upp á fjall.
Þar datt ein risaeðla.
Datt risaeðlan.
Þar kom pabbinn 
og bjargaði henni.

Nóel Bent 4 ára

Fundir, sögugerð, textagerð, bókalestur, leiksýningar, frásagnir af rannsóknum og kubbavinnunni.

Náttúra og umhverfi

Útivera, vettvangs- og gönguferðir.

Myndsköpun

Teikningar, dans, handbrúðugerð, þrívíddarverk, kubba- og myndlistaverk.

2. stig

Þegar komið er á annað stig er vinna 
á vettvangi skipulögð. Kennarinn leitar 
sér upplýsinga um það sem rannsaka 
á, hann athugar hvaða efni er til staðar 
og þá möguleika sem eru í nánasta um  
hverfi til rannsóknar t.d. bækur, söng 
lög, myndir, litir og pappír. Vett vangs 
ferðir eru sérstaklega mikilvægar í 
könn   unaraðferðinni áður en lagt er af 
stað. Eða sérfræðingur kemur á stað

inn en áður eru skráðar niður þær 
spurn  ingar sem börnin vilja fá svör 
við í ferðinni. Spurningarnar eru síðan 
lagðar fyrir sérfræðinginn. Aðalvinnan 
á þessu stigi er hið eiginlega ferli rann
sóknar sem er unnið er af börnunum. 
Hið mikil vægasta við stig tvö er að 
börnin leita svara við spurn ingum sín
um og kafi djúpt í könnunar efnið. Rann   
sóknar aðferðir á þessum tíma taka mið 
af vettvangsferðum eða taka viðtöl við 

sérfræðinga. Börnin skoða það sem er 
fyrir hendi og kynna sér rannsóknar
efnið, t.d í bókum og af vefsíðum. Þegar 
börnin verða fyrir upplifunum reyna 
þau að vinna úr þeim með því að teikna, 
skrifa, byggja og fara í hlut verkaleik sem 
tengist því sem þau hafa nú þegar lært. 
 Könnunaraðferðin fléttar saman allar 
námsleiðir leikskólans og fellur undir öll 
námsvið námskrárinnar. Sem dæmi má 
taka: 

Myndirnar í þessum kafla eru úr könnunarverkefninu Risaeðlur sem unnið var af börnum fæddum 2004 frá ágúst til nóvember 2009. Samantektina í 
heild sinni er hægt að finna á vefsíðu Álfasteins http://www.leikskolinn.is/alfasteinn/ undir Forystuskóli og Könnunaraðferð.

http://www.leikskolinn.is/alfasteinn/
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Tónlist 

Hlusta á tónlist, syngja og búa til tónlist, leiksýningar.

Menning og samfélag 

Leiksýningar, ferilsýningin og vettvangsferðir.

Lífsleikni

Samvinna, virðing og tillitsemi.

Kubbaleikur 

Hugmyndaflæði barnanna úr rannsóknum og vettvangsferðum.

Stærðfræði

Kubbastarfið, mæla t.d. stærðir: fólks, dýra, bíla og risaeðla. Telja t.d. fjölda dekkja á bílum eða reikna út hvað fjórir hestar hafa margar 
fætur alls, einnig finna út hvað Þórseðla væru margir 5 ára strákar að lengd.



18 Einingakubbar til náms og þroska

Könnunarverkefnið risaeðlur

Könnunarverkefninu Risaeðlur lauk með sýningu þar sem var boðið uppá Risaeðlukökur.
 
Könnunarverkefnið hundar

Könnunarverkefninu Hundar lauk með fyrirlestri sem börnin héldu um verkefnið ásamt sýningu á verkum þeirra. Börnin settu upp 
sýninguna.

3. stig 

er það síðasta í ferlinu. Þar fer fram mat 
og kynning á verkefninu. 
 Skráning er mikilvægur þáttur í 
könn unar vinnunni. Vinnan er skráð 
jafn óðum og í lok verkefnis má skoða 
allt ferlið frá upphafi til enda. Með 
skrán ingunni getur kennari fléttað 
saman fræði og starf. Hún opnar leið 
til að breyta og þróa leikskólastarfið, 

leggur grunn að þróun, símenntun og 
mati. 
 Könnunarverkefni endar með sýn
ingu fyrir alla í leikskólanum og að
stand endur barnanna. Einnig hefur 
nem endum og kennurum fyrsta bekkj
ar grunnskólans í hverfinu verið boðið 
á nokkrar sýningar. Börnin að stoða við 
uppsetningu á sýningunni. Þegar fyrir
lestur er hluti af sýningunni velur hvert 

barn sér ákveðna þætti til kynn ingar. 
Markmiðið með sýningunni er að auð
velda börnunum að sjá heildar mynd 
rannsóknarvinnunnar og gefa þeim 
tækifæri á samskiptanámi sem felst í 
því að segja frá því hvernig könnun 
viðfangsefnisins fór fram og miðla því 
sem þau hafa lært. 
 Hér koma dæmi frá tveimur af 
mörgum sýningum Álfasteins:

 Að verkefninu loknu er skrán
ingin á rannsóknarverkefninu tekin 
saman í möppur. Börnin sem tóku 
þátt í verkefninu taka möpp una með 
sér heim í tvo til þrjá sólar hringa í 
senn. Það gefur þeim tæki færi til að 
segja frá ræða, útskýra hvað var gert 
og hvernig það gerð ist. Möppurnar 
verða svo hluti af bókasafni skólans 
þar sem börnin hafa aðgengi að 
þeim. Samantektin er einnig vistuð á 
vef síðu okkar www.leik skol inn.is/
alfasteinn/ und ir Forystu skóli og 
Könnunaraðferð.  
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Leikurinn er hornsteinn í uppeldis starfi 
leikskóla. Hann er í senn bæði mark  mið 
og leið í uppeldisstarfinu. Í Aðal náms
skrá leikskóla 1999 er rík áhersla lögð á 
leik barna, hann er viðurkenndur sem 
helsta náms og þroskaleið þeirra auk 
þess að hann er mikill gleðigjafi. Leik
ur inn er kjarni leikskólastarfsins. Í 
gegn um leikinn læra börn og tjá til finn
ingar sínar. Leikur og nám eru því 
náskyld fyrirbæri. Í leiknum afla börn 
sér þekkingar, þjálfa ýmsa færni ásamt 
því að vinna úr eigin reynslu. Hug
mynda flug og sköpunarþörf barna 
kemur fram í leik þeirra.
 Leikurinn er eðlilegur hluti af lífi 
barna og einkennandi þáttur í þroska 
þeirra. Hann virkjar barnið af því leyti 
að hann er áhugahvetjandi og hefur því 
mikla uppeldisfræðilega merkingu. Þar 
að auki hefur hann margs konar þýð
ingu fyrir börn, í leik læra börn að leysa 
vandamál, þroska og styrkja sjálfsmynd 
sína og sjálfstraust eflist. Leikurinn 
veitir börnum möguleika á að prófa 
skoðanir sínar og gildi. Hann er líka 
mikilvægt samfélags og menningar
legt fyrirbæri. Leikurinn eflir ekki bara 
þroska og lærdóm heldur er hann einn 
aðalþáttur barnamenningar, sem er 
ekki einungis menning fyrir börn 
heldur er hún líka sköpuð af börnum 
(Lillemyr, 2001 og Pramling 1993). 
 Caroline Pratt var sannfærð um að 
grunnur í námi barna væri í gegnum 
leikinn en það uppgötvaði hún þegar 
hún var að horfa á sex ára gamlan 
dreng leika sér með kubba, pappa kassa 
og verðlaust efni. Út frá þeirri upplifun 
fékk Pratt þá hugmynd að hanna 
leikföng sem hægt væri að nota sem 
kennsluefni fyrir ung börn, svonefnda 
einingakubba. 
 Einingakubbar eru merkilegir, bæði 
hvað varðar hönnun þeirra og sögu. 
Markmið Pratt með hönnun kubb anna 
var að efla þroska barnsins á andleg um, 

líkamlegum, félagslegum og tilfinn
inga legum þáttum. Hlutverk eininga
kubbana var að stuðla að því að börn 
notfæri innri áhugahvöt sína til að læra, 
vinna og efli þau í allri sköpun. Að baki 
hönnunar einingakubbanna liggja 
ákveðin stærðfræðihlutföll. Stundum 
hefur verið sagt að einingakubbar og 
holir kubbar séu einhver merkilegustu 
og mikilvægustu leikföng og náms
gögn sem völ er á. Rétt leikföng eigi 
drjúgan þátt í að efla sjálfsnám og 
áhuga barna bæði í leik og starfi 
(Rogers, 1985 og Valborg Sigurðar
dóttir, 1992).
 Fjöldi einingakubba sem börnin fá 

afnot af fer eftir þroska þeirra og aldri. 
Þar sem einingakubbar eru opinn 
efniviður bjóða kubbarnir upp á að 
börnin geti skapað allt milli himins og 
jarðar. Pratt hannaði einnig fylgihluti til 
þess að nota samhliða kubbunum og 
börnin fá aðgang að þeim. Um er að 
ræða fólk og dýr. Einnig er hægt að 
bæta inn verðlausu efni (Hirsch, 1996). 
 Mikilvægt er að kennarinn sé til 
staðar fyrir börnin og að hann sé til
búinn að leiða þau áfram við að finna 
eigin lausnir á þeim hindrunum sem 
þau lenda í. Mikilvægt er að hann spyrji 
börnin opinna spurninga og þá er mjög 

Sigríður Hlíf 
Valdimarsdóttir
leikskólakennari
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gott að hafa í huga Hin fjögur: hvað, 
hvernig, hvers vegna og hvenær. Með 
því að hafa Hin fjögur að leiðarljósi 
hvetur kennarinn börnin til að gefa 
önnur svör en einungis „já“ eða „nei“. 
Börnin fá jafnframt hvatningu til að 
leita lausna á þeim hindrunum sem 
þau verða fyrir í rannsóknarvinnu 
sinni. Þannig læra þau að vinna saman 
og verða sjálfstæðari. Byggingaleikur 
barna er að mestu leyti sjálfstætt nám 
en það er hlutverk kennarans að hvetja 
börnin áfram og vera til staðar ef þau 
þurfa á honum að halda. Æskilegt er að 
kennari fylgist með þróun leiks ein
stakra barna með einingakubbana og 

skrái hjá sér t.d með mynda skrán ing
um, myndbandsupptökum og skrif
legum skráningum. Þannig hefur hann 
betri yfirsýn yfir hvert og eitt barn og 
getur fylgst með þroska þess og námi 
(Elva Önundardóttir & Inga Líndal 
Finnbogadóttir, 2004).
 Þegar kemur að frágangi eftir leik í 
einingakubbum þarf að hafa í huga að 
börnin þurfa góðan tíma. Því yngri sem 
börnin eru því lengri tíma þurfa þau. 
Þar sem börnin eru oft niðursokkin í 
leik er það tilvalið að nota þann leik í 
frágang.
 Mikilvægt er að nota þennan hluta 
kubbavinnunnar vel, t.d. með leikjum 
og athöfnum sem þroska og örva 
barnið. Á Álfasteini höfum við valið þá 
leið að nýta leikinn við frágang. Hér 
eru dæmi um það hvernig má standa 
að frágangi í kubbavinnu með börnum 
en það er ekki nauðsynlegt að gera það 
í hvert sinn. Kennarinn þarf svo að 
samræma leiki við frágang eftir þroska 
og aldri barnanna. Það má t.d. fela 

börnunum ákveðin hlutverk, láta þau 
finna alla kubba með vissu formi. T.d. 
þá sem eru með þrjú horn, finna 
ákveðnar stærðir eins og þann kubb 
sem er minnstur eða kubb sem er stærri 
en eitthvað ákveðið. Kennarinn getur 
einnig notað tölur, t.d. beðið börnin að 

taka fleiri en tvo kubba og svo færri en 
fimm. Þegar búið er að ganga frá 
flestum kubbunum gæti kennarinn 
spurt hversu margir kubbar séu eftir 
eða hvað marga kubba á hvert barn að 
fá til þess að búið sé að ganga frá öllum 
kubbunum. Kennarinn getur sem dæmi 
spurt: Getið þið fundið minnsta kubb
inn? eða stærsta kubbinn? Getið þið 
fundið kubb sem er minni en þessi? 
Getið þið fundið kubb með þrjú horn 
eða einn kubb sem er eins og þessir 
tveir saman? Það er líka hægt að gefa 
börnunum hlutverk og skipta þeim í 
hópa. Einn hópur tekur alla kubba með 
þrjú horn og annar hópur alla með 
fjögur horn. Því meira sem færni 
barnanna eykst því meira þyngjast 
fyrirmæli kennarans (Elva Önundar
dóttir og Inga Líndal Finnbogadóttir, 
2004). Gott er því að nota þessa stund 
til að styrkja nám barnanna. Börnin 
læra ný hugtök og hvað þau merkja. 
Hjá yngri börnum, eins til tveggja ára, 
er gott að láta þau stafla kubba þrjá og 

þrjá saman. Gera úr þeim sem dæmi 
bíla eða báta og láta þá keyra eða sigla í 
hillurnar. Sama er hægt að gera með 
eldri börnum fjögra til fimm ára, en þá 
er líka hægt að hafa fleiri kubba og 
auka fyrirmælin. Nota hugtök um 
lögun, tölur og stærðir nýtast þar vel. 
 Gott er að hafa í huga að reglur sem 
notast er við í einingakubbunum eru til 
að hjálpa okkur en ekki til að hefta 
okkur. Reglurnar þurfa að vera fáar og 
einfaldar. Ef börnin eru leið yfir því að 
þurfa að eyðileggja það sem þau voru 
að byggja, vegna þess að þau þurfa að 
taka kubbana saman, er góð hugmynd 
að taka ljósmynd af byggingu barnsins 
og birta (Hirsch, 1996). Leikur er án efa 
ein mikilvægasta námsleið barna. Eins 
og fram hefur komið þróast leikur 
barna með auknum aldri og þroska og 
teljum við að með því að nota eininga
kubba séum við að veita börnunum 
ákjósanlegt umhverfi í námi sínu.  
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Tengsl á milli barns 
og fullorðinna

Á yngstu deild Álfasteins dveljast börn 
á aldrinum átján mánaða til þriggja ára. 
Þar byrja fyrstu og svo sannarlega stór 
skref á löngum ferli skólagöngunnar. 
Sálræn þróun á þeim tíma sem barnið 
dvelur á deildinni tekur miklum breyt
ingum og hefur kennarinn í þessu 
samhengi mikil áhrif á sjálfsmynd 
barnsins. Börn á þessum aldri þurfa á 
miklum stuðningi hins fullorðna að 
halda og öryggisþörf þeirra á þessum 
tíma er mjög mikil. Að sama skapi 
eykst frá tveggja ára aldri þörf barna 
fyrir sjálfstæði, barnið vill prófa sig 
áfram, uppgötva sjálft og læra á um
hverfi sitt (Álfheiður Stein þórsdóttir, 
1995, 62). Til þess að geta uppfyllt báðar 
þessar þarfir skiptum við barnahópn
um í minni hópa og hópstjórinn gengur 
í hlut verk lykilpersónu fyrir barnið. 
Hann styður barnið og leiðir það í 
gegn um daglegt starf. Tengsl sem 
skapast á milli barnsins og hins full
orðna hefur jákvæð áhrif á sjálfsmynd 
þess og opnar möguleika fyrir hóp
stjóra að nýta þekkingu um barnið við 
að skipuleggja nám þess. Að mati John 
Dewey er mikilvægt að tileinka sér þá 
venju að hugsa á yfirvegaðan og rök
víslegan hátt. Til þess að það sé mögu
legt þurfi hugurinn stöðuga þjálfun. 
Því meiri tengsl sem eru á milli kennara 

og barnsins því meiri líkur eru á að 
kennarinn viti um fyrri reynslu, vonir, 
langanir og helstu áhugamál barnsins. 
Þannig getur kennari nýtt þessar upp
lýsingar til að beita bestu aðferðum til 
að hjálpa barninu að þjálfa hugann og 
læra í gegnum sína eigin reynslu 
(Dewey, 1910/2000). 

Þekking á sínum 
forsendum 

Á þessu þroskaskeiði hefur umhverfið 
mikil áhrif þar sem barnið er mjög 
næmt fyrir því og hefur þessa með
fæddu hvöt til að rannsaka og kanna. 
Fyrir fullorðna fólkið eru hlutir sem eru 
í kringum okkur þekktir og hafa sína 
merkingu. En fyrir barnið eru það ný 
fyrirbæri. Til þess að hlutur fái merk
ingu þarf barnið að rannsaka hann eða 
gera eitthvað við hann. Sem dæmi að 

lyfta honum, reyna að rúlla honum eða 
velta honum fram og til baka. Með 
þeim hætti tengir barnið hlutinn við 
athöfn og hann fær merkingu í huga 
barnsins. Þannig öðlast barnið þekk
ingu á sínum forsendum (Dewey, 
1910/2000). Gott dæmi um það eru 
tómar skyrdósir sem við þekkjum öll. 
Að mati fullorðna það er ekki merkileg 
fyrirbæri, en barnið hins vegar horfir á 
skyrdósir með allt öðrum augum og sér 
miklu fleiri möguleika. Það notar dósir 
á marga vegu, skoðar þær, raðar þeim 
eða byggir úr þeim. 

Könnunarleikur 

Að mati okkar á Álfasteini fellur svo
kallaður könnunarleikur vel að hug
leið ingum John Dewey. Könn unar
leikur er aðferð sem heitir á frummál
inu „heuristic play with objects“ og 
þýðir í raun og veru „að aðlagast 
skilningi á hlutum“. Þessi aðferð er 
kynnt vel í bókinni „People under tree. 
Young children in day care“ eftir 
Elinor Goldchmied og Soniu Jackson 
(2004). Megináhersla í þessari aðferð er 
að börn fá tækifæri til að rannsaka hluti 
á sinn eigin hátt. Aðferð þessi snýst um 
að lítill hópur barna sé saman inn í 
rými og verði fyrir sem minnstri 
truflun. Hvert barn fær sitt eigið við
fangsefni, stað og stund til rann sóknar. 
Á Álfasteini höfum við haft hópa með 
fjórum eða fimm börnum saman. 
Hópar og hópstjórar mótast í byrjun 
skóla ársins. Hlutverk kennarans í þess Tanja Stepansdóttir

Leikskólakennari
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ari aðferð beinist að því að hafa umsjón 
með efnivið: safna nauðsynlegum hlut
um, endurnýja þá jafnóðum ef þeir 
eyðileggjast og bæta nýjum hlutum við. 
Börn á þessum aldri hugsa út frá sjálf
um sér og þau skilja illa ef þau mega 
ekki taka leikföng af öðrum eða ná í 
það sem þeim langar í. Þau eru mið
depill heimsins og geta ekki sett sig í 
spor annarra (Álfheiður Steinþórs
dóttir, 1995, 57). Þess vegna er mikil
vægt að allur efniviður sem boðið er 
upp á sé eins fyrir öll börnin. Þannig 
beinist athygli barnsins að sínu við
fangs efni og það skapast ekki óþarfa 
truflun við könnunina. Einnig er það 
hlutverk kennarans að setja hlutina 
saman í hvert sinn fyrir börnin, vera 
með þeim á staðnum og fylgjast með 
leik þeirra. Afskipti fullorðinna á 
meðan á könnuninni stendur skulu 
vera í lágmarki nema ef hætta skapast. 

John Dewey lagði mikla áherslu á 
hlutverk kennarans og horfði á hann 
sem leiðtoga sem stýrir og leiðbeinir en 
orkan þarf að koma frá þeim sem er að 
læra. Sem sagt, áhugi barna á að vera 
sem rauður þráður í öllu námi barna 
(Dewey, 1910/2000). Barnahópar eru 
mjög ólíkir og þörf hvers og eins er 
mismunandi. Til að viðhalda áhuga 
barnanna við efniviðinn og styðja rann
sóknir þeirra þurfa kennarar að setja 
upp efnivið sem börnin hafa áhuga á. 
Okkar reynsla sýnir að rannsóknir 
barna heppnast vel ef samsetning af 
hlutum er réttur. Til að ná sem mestum 
árangri í að setja upp réttu samsetn ingu 
af efnivið þarf að fylgjast vel með leik 
barnanna, þekkja fyrri reynslu þeirra 
og hafa andleg tengsl við þau. Einnig er 
gott að styðjast við skráningu, taka 
myndir af rannsóknum þeirra eða 
skrifa niður í stílabók. Allar upplýs
ingar sem kennari safnar við að fylgjast 
með börnunum geta gefið honum 
vísbendingar um hvaða samsetningu af 
hlutum sé best að nota næst. Eins og 
hver annar leikur barna hefur könnun
ar leikur sitt gildi fyrir barnið.

• Hann þjálfar börnin í einbeitingu.

• Ýtir undir forvitni.

• Eykur hreyfiþroska.

• Þjálfar félagslega færni.

Efniviður
Það er hægt að flokka leiki barna á 
ýmsan hátt. Það sem einkennir leik 
þessa aldurshóps er hreyfileikur, leikur 
með hluti, félagsleikur og þykjustu
leikur. Um tveggja ára aldur eru börn 
farin að þykjast gefa dúkku að borða og 
á meðan er leikfélaginn jafnvel að 
þykjast að elda (Frost, 2005, 108109). 

Rannsóknir hafa sýnt að börn sem eyða 
meiri tíma í félagslegan þykjustuleik 
eru komin lengra í andlegum þroska en 
þau börn sem ekki eru jafnvíg í slíkum 
leik. Börn sem þykjast eru komin lengra 
í ímyndun og sköpunargáfu. Þykjustu
leikir hlúa að getu ungra barna til að 
rökræða og aðstoða þau við að sundur
greina merkingu og hluti og þannig 
geta þau fengið nýja merkingu fyrir 
barnið (Frost, 2005, 127).
 Efniviður sem börn geta notað í leik 
sínum getur verið margvíslegur. Sumir 
fræðimenn leggja til að leikefni á yngri 
barna deild eigi að vera sem raun veru
legast. Að þeirra mati geta ung börn 
ekki ímyndað sér kubb fyrir bíl (Gold
schmied, 1994, 2830). Aðrir leggja 
áherslu á svokallaðan „opinn efnivið“ 
sem ýtir undir hugmyndaflug barna. 
Einn af þekktustu kennslufræðingurinn 
sem lagði áherslu á opinn efnivið er 
Caroline Pratt sem bjó til svokallaða 
einingakubba til að gefa börnum tæki
færi til að kanna og rannsaka. Önnur 
dæmi um opinn efnivið er sandur, vatn, 
pappír, steinar, leir o.s.frv. sem bjóða 
börnunum upp á marga möguleika og 
með því að nota slíkt aðlagast efni
viðurinn þörfum barnanna en ekki 
öfugt. Þrátt fyrir að börnin á yngstu 
deildinni á Álfasteini séu töluvert ung 
völdum við þá leið að leggja áherslu á 
opinn efnivið fremur en lokaðan. Að 
okkar mati er sú reynsla sem börnin fá í 
gegnum leik með opinn efnivið 
ómetan leg og kemur frá barninu sjálfu. 
Margs konar opinn efniviður er til 
staðar á deildinni en hornsteininn eru 
einingakubbar Caroline Pratt. Okkar 
reynsla sýnir að einingakubbar gefa 
barninu svo marga möguleika, skapa 
góðan grunn fyrir framtíðina og gefur 
kennaranum tækifæri að flétta öll 
námsvið leikskólastarfs í vinnu með 
þeim. Stuðningur fyrir okkur hafa verið 
þau viðhorf Pratt sem taldi að aðferðir 
sem börnin nota til að læra skipti miklu 
meira máli en hversu mikið þau læra 
(Pratt, 1990, 120). Strax frá átján mánaða 
aldri fá börnin tækifæri að kynnast 
grunnformum einingakubba og fara í 
gegnum fyrsta stig í kubbavinnu. Síðan 
þróa þau sig áfram og að þriggja ára 
aldri eru þau komin að þriðja til fjórða 

Könnunarleikur er aðferð sem heitir á frummálinu 

„heuristic play with objects“ og þýðir í raun og veru „að 

aðlagast skilningi á hlutum“. Til að viðhalda áhuga 

barnanna við efniviðinn og styðja rannsóknir þeirra þurfa 

kennarar að setja upp efnivið sem börnin hafa áhuga á.
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stigi. Það eru börnin sem fyrst og fremst 
ákveða hvernig þau vinna með kubb
ana en á sama tíma er kennari alltaf til 
staðar. Hann skapar aðstæður, styður 
barnið í rannsóknavinnu þess og með 
því að nota opnar spurningar hjálpar 
hann barni til að þróa hugsun sína. 
Margvíslegar skráningar hjálpa kennar
anum að átta sig á þörfum barna og sjá 
þróunina stig af stigi. 

Samantekt
Það sem framan segir má draga saman í 
stuttu máli með því að segja að á 
Álfasteini fá börnin á yngstu deildinni 
undirstöðu til að byggja upp góða 

sjálfs mynd, að hugsa sjálfstætt, að hafa 
opinn huga og byggja upp frumkvæði 
til að rannsaka og kanna umhverfi sitt. 
Kennarar nýta sér öll tækifæri til að ýta 
undir nám barnanna í gegnum sína 
eigin reynslu og með því að horfa á 
aðferðir sem börnin nota til að læra til 
jafns við lærdóminn sjálfan. Könnunar
leikur, þykjustuleikur og kubbaleikur 
er markvisst notaður í námi barnanna 
og er þá fyrst og fremst opinn efniviður 
sem börnin hafa aðgang að. Kubbar eru 
hornsteinn starfsins á deildinni og öll 
námsviðin fléttast í vinnu með þeim.  
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Að okkar mati er sú reynsla sem börnin fá í gegnum leik 

með opinn efnivið ómetanleg og kemur frá barninu sjálfu.

Barnið að keyra bíl. 

Byggingarleikur breytist í þykjustuleik. Herma eftir hvert öðru, að leika hlið við 
hlið er mjög algengt á þessum aldri.

Skref fyrir skref læra börnin að byggja 
saman. 
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Þess vegna notum við bara Pillsbury Best í baksturinn.
Próteinríka, ameríska, vítamínbætta hveitið sem amma notaði

– og amma hennar líka. 
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Við hjónin eigum tvo stráka á leik
skólanum Álfasteini. Sá eldri hóf sitt 
fimmta og síðasta skólaár í haust og sá 
yngri sitt fyrsta. Þeir voru báðir búnir 
að vera heima frá því þeir fæddust og 
þar til þeir byrjuðu á leikskólanum svo 
það var svolítill kvíði hjá mömmunni 
með þessa skólabyrjun. Það kom fljótt 
á daginn að það var algjörlega ástæðu
laust að hafa þessar áhyggjur. Strax frá 
fyrsta degi höfum við verið ofsalega 
ánægð með leikskólann. Móttökurnar 
sem við fengum þegar við komum 
fyrst voru yndislegar. Við hittum Ingu 
leikskólastjóra sem sagði okkur frá og 
afhenti bæklinga um starf og stefnu 
skólans. Svo tók deildarstjóri við, sýndi 
okkur deildina, sagði okkur frá vel 
skipulögðu daglegu starfi skólans og 
kynnti starfsfólk deildarinnar. Okkur 
leist öllum vel á og hlökkuðum til 
framhaldsins. 
 Framkoma og viðmót starfsfólks 
leik skólans er til fyrirmyndar. Þegar 
við mæt um í leikskólann á morgnana 
kemur starfsmaður fram á gang og 
tekur á móti okkur með því að bjóða 
góðan daginn. Sá eldri hleypur í fangið 
á hópstjóranum sínum og gefur henni 
knús. Sá yngri hefur varla tíma til að 
kveðja mig, ég þarf að ganga á eftir 
honum inn á deildina til að fá koss. Mér 
líður alltaf vel þegar ég kveð strákana 
mína því ég sé að þeim líður vel og að 
þeir eru öruggir. Nær undantekningar
laust er ég svo kvödd af starfsmanni 

með orðunum „eigðu góðan dag“. 
Þetta er ómetanlegt. Það er líka mjög 
þægilegt, þegar ég kem og sæki, að 
spyrja starfsfólk um hvernig dagurinn 
hafi gengið. Það gefur sér alltaf tíma 
til að svara og svarar heiðarlega. Mér 
finnst það skipta rosalega miklu máli 
því ég vil geta rætt um daginn heima, 
hvort sem eitthvað hefur komið uppá 
eða ekki. Aðgengi að stjórnendum, leik
skólastjóra og aðstoðarleikskólastjóra 
er líka mjög gott. Ég hef alltaf getað 
leitað til þeirra ef það er eitthvað. Þær 
eru mjög sýnilegar og taka þátt í dag
legu starfi með börnunum. Eins þykir 
mér vænt um að sjá að allt starfsfólk 
leikskólans lætur sér varða málefni og 
líðan allra barnanna. Ekki bara þeirra 
sem eru á þeirra deild eða í þeirra hópi. 
Foreldraviðtölin sem boðuð eru tvisvar 
á vetri eru líka mjög góð. Í þeim er farið 
yfir stöðu strákanna og okkur sagt 
hvernig þeir standa sig og hvað það er 
sem við þurfum að vera vakandi yfir.
 Heimasíða leikskólans er aðgengileg 
og á forsíðunni eru nýjustu fréttir af 
því sem er að gerast á leikskólanum 
hverju sinni. Ég nota heimasíðuna til að 
fylgjast með matseðlinum frá viku til 
viku. Strákarnir eru mjög ánægðir með 
matinn. Sá yngri borðar helst ekki eftir 
að hann kemur heim því hann er svo 
vel mettur eftir daginn. Svo það sem 
er skemmtilegast við heimasíðuna er að 
þar er hægt að skrá sig inn og skoða 
myndir af strákunum í leik og starfi. 
Það færir mann aðeins nær því sem 
þeir eru að gera yfir daginn.
 Að lokum langar mig að skrifa aðeins 
um einingakubba Caroline Pratt. Álfa
steinn er forystuskóli í notkun þessara 
kubba. Þegar eldri strákurinn byrjaði á 
leikskólanum hafði ég smá áhyggjur af 
því að kubbarnir myndu ekki höfða til 

hans og að honum myndi leiðast með 
einhæfan efnivið. Annað hefur komið 
í ljós. Báðir strákarnir hafa gaman af 
kubbastarfinu. Fljótlega eftir að þeir 
byrjuðu á leikskólanum breyttist líka 
kubbaleikurinn með legokubbunum 
heima. Strákarnir fóru að byggja flókn
ari byggingar og ímyndunaraflið jókst 
þ.e. kubbarnir breyttust umsvifalaust 
í t.d. síma, dýr, manneskjur eða mat. 
Eins tókum við eftir að málþroskinn 
jókst hjá strákunum og þeir skildu og 
notuðu hugtök eins og fyrir framan, 
fyrir aftan, uppi, niðri, stærri og minni 
oftar og réttar. Það er óhætt að segja að 
báðir strákarnir okkar hafi mikla þörf 
fyrir hreyfingu. Kubbastarfið hefur 
ýtt undir og eflt fín og grófhreyfingar 
þeirra. Þeir þurfa að stafla og bera 
kubbana fram og til baka og bera sig 
fimlega í kringum viðkæmar bygg
ingar, bæði sínar og annarra. Eldri 
strákur inn hefur líka lært mikla og 
gagn lega stærðfræði í gegnum kubba
leikinn. Hann þekkir ólík form, getur 
auðveldlega flokkað hluti eftir stærð 
eða þyngd og talnaskilningurinn er 
góður. Sá yngri er farinn að flokka hluti 
eftir lögun, setur hringlaga dót eða púsl 
saman í hóp og ferningslaga í annan. 
Hann er líka mjög duglegur að telja. 
 Ég veit að það verður erfitt fyrir eldri 
strákinn að kveðja leikskólann sinn í 
vor til að byrja í grunnskóla. Ég hef 
heyrt það á foreldrum barna sem eru 
byrjuð í skóla að fyrstu vikurnar óska 
þau sér að þau geti farið aftur á Álfa
stein, í verndaða og þægilega um
hverfið sem þeim hefur liðið svo vel í. 
Ég vona bara að það góða starf sem nú 
er unnið í leikskólanum haldi áfram um 
ókomna tíð og ég hlakka til að fá að 
taka þátt í því á meðan ég er með börn 
á leikskólanum.  

Margrét Lilja Pálsdóttir,
móðir tveggja drengja á 
leikskólanum Álfasteini

Eftir að hafa horft á geimskot NASA á netinu var byggð eldflaug á leið útí geim.
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Vélaverkstæði Hjalta Einarssonar ehf.  
Melabraut 23, 220 Hafnarfirði 
Sími: 575 9700 
Fax: 575 9701

VHE vekur sérstaka athygli á fullkominni smurstöð sem sinnir öllum hefðbundnum  
smurverkefnum ökutækja.

FJÖLSKYLDUVÆNN VINNUSTAÐUR

Nánar á vhe.is  

VHE er fjölskylduvænn vinnustaður sem býður upp á margvíslega þjónustu á sviði hönnunar, 
þróunar, smíði og viðhalds véla og búnaðar.  Fyrirtækið hefur á að skipa færum og reynslu-
miklum starfsmönnum, sem eru tilbúnir að taka að sér fjölbreytt verkefni.
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Myndir frá Álfasteini

Rafmagn.

Þyrlur eftir heimsókn til Landhelgisgæslunnar.

Sjóræningjar.

Hesthús byggt eftir vettvangsferð í hesthús.

Tröll.

Stelpur.

Blóm.
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Eftirtaldir aðilar styrktu útgáfu blaðsins

Bílaþrif Þorleifs 
Eyrartröð 5, 220 Hafnarfirði

Danco 
Melabraut, 220 Hafnarfirði

Erlendur Björnsson hf. 
Hvoli, 225 Álftanesi

Eymundsson 
Strandgötu 31, 220 Hafnarfirði

Gaflarar ehf 
Lónsbraut 2, 220 Hafnarfirði

Gullsmiðjan 
Lækjargötu 34c, 220 Hafnarfirði

Fiskmarkaður Íslands 
Norðurgarði 6, 355 Ólafsvík

Fiskverkunin Björg ehf 
Eyrartröð 18, 220 Hafnarfirði

Fiskvinnslan Útvík 
Eyrartröð 7, 220 Hafnarfirði

Hagkaup v/stórkaup 
Holtagörðum v/ Holtaveg, 104 Reykjavík

Hagstál ehf. 
Brekkutröð 1, 220 Hafnarfirði

Hagvagnar hf. 
Melabraut 18, 220 Hafnarfirði

Hamrafell ehf  
Hvaleyrarbraut 31, 220 Hafnarfirði

Hnit Verkfræðistofa 
Háaleitisbraut 56-60, 108 Reykjavík

Hópbílar hf. 
Melabraut 18, 220 Hafnarfirði

Innes 
Fossaleyni 21, 112 Reykjavík

Íslandsbanki 
Kirkjusandi 2, 105 Reykjavík

KGB-ferðir 
Mosabarði 14, 220 Hafnarfirði

Nonni Gull 
Strandgötu 37, 220 Hafnarfirði

Pon-Pétur O.Nik. ehf 
Melabraut 21, 220 Hafnarfirði

Sigga og Timo 
Linnetsstíg 2, 220 Hafnarfirði

Skipaviðgerðir 
Hvaleyrarbraut 37, 220 Hafnarfirði

Svalþúfa ehf. 
Óseyrarbraut 42, 220 Hafnarfirði

Tor – Net ehf. 
Eyrartröð 14, 220 Hafnarfirði

Jeppaþjónustan Breytir ehf
Stórhöfða 35, 110 Reykjavík

Dreki

Þyrlur Hundar

HimingeimurinnRisaeðla

Hestar

Pabbi, mamma, ég og litla systir.

SvanirBátar

http://ja.is/hradleit/?q=%22L%C3%A6kjarg%C3%B6tu%2034c%22%20p%c3%b3stn%c3%bamer%3a220
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Vellíðan
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Meiri kraftur, 
meiri vellíðan

Cheerios er er trefjaríkt, 
sykurlítið morgunkorn, 
unnið úr heilum höfrum, hlaðið kolvetnum, 
orku og uppbyggjandi hollustu fyrir fólk sem 
vill njóta efri áranna. Í hverri skeið eru 
lífsnauðsynleg næringarefni, 14 fjörefni og 
steinefni, og fyrirheit um aukinn kraft og meiri 
líkamlega vellíðan. 

   Gott fyrir meltinguna, 
   gott fyrir hjartað

   Cheerios inniheldur mikið af  
   hafratrefjum sem bæta meltingu 
með því að drekka í sig vatn og bólgna út á leið 
sinni í gegnum meltingarveginn. Í hafratrefjum er 
einnig efnið beta-glúkon sem er talið geta dregið 
úr blóðfitu (kólesteróli). 
Þess vegna er Cheerios talið gott fyrir hjartað.
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