
 

 

 

 

 

 

Unnið af bláa hóp á Holti frá september til desember 
2010. 

Hópstjóri: Íris Ósk Kjartansdóttir 



Loftbelgir 
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 nefnt.  

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 rannsóknarverkefnið.  

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. 

  

                                                           

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. 

 



3. Stig er það síðasta þar 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. 

Miðvikudaginn 15 september hófumst við handa við að velja eitthvað áhugavert til þess að rannsaka. 
Lögðum höfuðin í bleyti og komum upp með fjölmargar hugmyndir og allar fóru þá á blað.  

  

Tókum okkur til og kusum um hugmyndirnar, sem voru hátt í 40, en eftir kosningu fækkaði þeim niður í 
20. Aftur var kosið en nú eftir óhefðbundnum leiðum, fundum okkur húfur og buff og settum yfir augun og 
sáum við þá ekki neitt og kusum alveg eftir okkar höfði. Þegar óhefðbundnum kosningunni var lokið stóðu 
eftir 6 hugmyndir, ljós, hjarta, rósir, perlur, loftbelgi.  

  Við hugsuðum þetta yfir nóttina og daginn eftir var komið að lokakosningu. Þegar uppi var staðið voru 
það loftbelgir sem að höfðu vinninginn. Við settumst niður og ræddum hvað það var sem við vissum um 
loftbelgi, sem var mjög mikið. 

  



20. september ákváðum við að teikna flotta loftbelgi í allavega litum, stærðum og gerðum ☺ 

   

    

   

 



Við notuðum einn vinda-og rigningardaginn til þess að búa til hálfgerða loftbelgi. Fengum poka, og 
bandspotta og pundum saman, skunduðum út í garð að prófa. Þegar við komum inn aftur ræddum við 
hvað það þurfti til þess að loftbelgurinn okkar gætu flogið. Eftir umræður fram og til baka og pælingar 
komumst við að því að það þarf vind svo að þeir fljúgi.  

   

    

 

 

 



Skunduðum í fornagarð einn daginn og máluðum flotta loftbelgi. 

            

 

                          

Steina fór með okkur einn daginn og bjuggum við til flotta möppu með upplýsingum um loftbelgi.  



   

   

   



Við fórum í leiðangursferð upp á háloft og grömsuðum þar í þeim efnivið sem til er. Við fundum þar 
loftbelgskörfur, ásamt efni í loftbelginn sjálfann. Fórum niður í fornagarð og máluðum körfurnar okkar 

    

   

    

   



Við héldum áfram í hvíldinni annaðhvort við það að mála belginn okkar, líma á hann stangir til að halda 
belgnum uppi eða klippa út efnið í belginn sjálfan. 

    

   

Mikil einbeiting í því að klippa, enda getur það verið vandasamt verk ☺ 

   

 Flottir loftbelgir 



Ákváðum einn daginn í smiðju að prófa hvort að við gætum byggt loftbelgi úr kubbunum. Það tókst! Við 
fengum út loftbelgjahús með herbergjum þar sem að fólk svaf. Veiðiloftbelg með veiðikrók undir sér til 
þess að veiða fiska, til þess að ná fisknum upp var handfangið snúið og fullt af fiski kom með.  

Við notuðum allt það aukaefni sem að við komumst í, efnisafganga, perlur, trédýr, skeljar og hvað eina 
sem okkur datt í hug að nota. 

 

   

    

  



 

   

    

     

 



Merktum byggingarnar okkar 

    

   

   

   

 



Við í leikskólanum eigum fallhlíf við köllum þetta þó loftbelg í tilefni af verkefninu. Tókum okkur til einn 
daginn og lékum okkur með hana í lautinni og út á palli. 

  

 

   

 

Skemmtum okkur ótrúlega vel, fórum undir fallhlífina og allskonar kúnstir. Eftir þessa smá könnun vorum 
við alveg viss um að það þyrfti bara venjulegt loft til þess koma loftbelg upp! Einnig að þeir væru rosalega 
stórir. 



Um daginn var þáttur í sjónvarpinu um loftbelgi og gasið í þeim, komumst þá jafnframt að því að það 
þurfti ekki loft til þess að þeir færu að fljúga.. Hann var tekinn upp fyrir okkur og horfðum við á hann í einni 
hvíldinni. 

 

  

     



Bláu hóparnir skelltu sér í heimsókn á bókasafnið. Þar fengum við góðar viðtökur frá Ingibjörgu sem að 
las fyrir okkur sögu um loftbelgi og fiðrildi. Við hlustuðum og höfðum gaman að, skoðuðum síðan nokkrar 

bækur áður en við héldum heim á leið aftur.  

  

  

 

 

 



Bjuggum til límloftbelgi í Fornagarði. Blésum upp blöðrur og límdu utan á þær gömul dagblöð. 

  

 

   

   



Tókum okkur síðan til og máluðum loftbelgina í öllum regnbogans litum. 

  

  

  

 

Í lokin var síðan haldin sýning fyrir foreldra, sem heppnaðist mjög vel og voru foreldrarnir ánægðir með 
verk barnanna.  



Með Könnunaraðferðinni  

komum við inn á öll námsvið leikskólans. 

 

Hreyfing: Holukubbarnir, einingakubbar, útivera, vettvangs- og gönguferðir. 

Málrækt: Fundir, þulur, bókalestur, frásagnir af rannsókninni og 

                  kubbavinnunni. 

Myndsköpun: Teikningar, þrívíddarverk, kubba- og myndlistaverk. 

Tónlist: Hlusta á tónlist og syngja. 

Náttúra og umhverfi: Útivera, vettvangs- og gönguferðir. 

Menning og samfélag: Ferilsýningin og vettvangsferðir. 

Lífsleikni: Samvinna, virðing og tillitsemi. 

Kubbaleikur: Hugmyndaflæði barnanna úr rannsóknum og vettvangsferðum. 

 

 


