
Rannsóknarverkefnið 

Ég sjálf/ur og fjölskyldan mín 

 

Unnið af Appelsínugula hóp á 
Bergi  

( 3 ára börn ) 

frá september til desember 2011. 

 

 



Könnunarverkefni 
 
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. 
 
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. 
 
 
 
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. 

 



 

 

Könnunarverkefni á Bergi 

Ég sjálf/ur og fjölskyldan mín 

Appelsínuguli hópur 

 

Árni, Angela Ýr, Alexander Þór, Emma Lind, 
Jóhannes Andri og Tómas Ingi. 

Könnunarverkefnið unnið á haustönn 2011.  

 



 

Börnin byrjuðu á verkefninu fimmtudaginn 

29. september 2011 og gerðu þá vefinn. 

  

 

 

 



 

Þennan dag teiknuðu þau líka mynd af sér og fjölskyldu sinni. 

          

 



 

          

 

   

 

 

 



 

 

Bókalistinn. 

Fræðibækur: 

Bókin mín um líkamann 

Mannslíkaminn, alfræði barnanna um mannslíkamann 

Svona er líkaminn, ferð um vefi og líffæri 

Svona erum við, hvernig við verðum til, hvernig líkaminn okkar vex og starfar, 

hvernig við lærum og hvers við þörfnumst til að halda heilsu. 

Bækur til lestrar og skoðunar: 

Benni og Lena í leikskóla 

Ég vil fisk 

Litla barnið okkar 

Núna heitir hann bara Pétur 

Stjarnan hennar Láru 

Tóta tætubuska 

Tíu litlir kenjakrakkar 

Stúfur 

Tumi bakar, Tumi vær sér, Tumi fer til læknis 

Emma gerir við, Emma fær mislinga,  

Það á að lækna mig sagði Ponsi litli 

Það er gaman í leikskóla 

Einar Áskells bækurnar 

 

 

 



Sönglögin sem við notuðum. 

 

 

Sönglögin okkar: 

Afi minn og amma mín,  Afi minn fór á honum Rauð,  

Sigga litla systir mín, Afi minn og amma mín fóru út að hjóla. 

Höfuð, herðar, hné og tær. 

Fingurnir. 

Dúkkan hennar Dóru. 

Allir krakkar, allir krakkar, eru að fara heim og eru að fara út. 

Komdu niður. 

Gráðug kelling. 

Í leikskóla er gaman. 

Syndum, syndum. 

Hreyfa litlar fingur. 

Ég er lítið lasið skrímsli. 

 

 

Þulurnar: 

Þessi datt í sjóinn 

Þumalfingur er mamma 

 

 

 

 



 

 

 

4.október í Fornagarði. 

Börnin í appelsínugula hóp að stimpla hendurnar. 

  

 

 



Könnunarverkefnið 11.október. 

Unnið með leir. 

  

                       

 

 



Börnin í ræðupúlti 12.10.2011. 

Börnin fóru í ræðupúlt og sögðu hvað þau heita,hvað þau væru gömul og 
aðeins frá fjölskyldum sínum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Börnin í kubbaleik 16.11.2011 

  

 

  

Hús og fjölskylda Tómasar ☺☺☺☺ 

 

Amma og afi Jóhannesar. 

 



 

 

 

 

 

Árni vildi ekki tjá sig neitt um hvað hann var að byggja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Andlitin okkar könnuð og máluð í Fornagarði 15.11.2011 

  

Emma Lind                   Angela 

    

                      Jóhannes          Tómas 

   

Alexander          Árni 

 



„Við sjálf“ í Fornagarði 23.11.2011 

 

Börnin vinna áfram með sjálfsmyndina og búa sjálfan sig til 

og nota til þess verðlausu efni. 

 

  

  

 

 



 

Lokavefur 

gerður þriðjudaginn 6. des. 2011. 

 

  

 

 

 



Sýningin 

var miðvikudaginn 7. desember kl. 15.00. 

Börnin byrjuðu á að syngja fyrir foreldrana 3 lög sem þau 
notuðu í verkefninu og fóru einnig með þulu áður en þau buðu 

gestunum að gjöra svo vel og skoða sýninguna. 

  

  

  



  

   

  



  

  

 

  

 



  

  

  



  

  



  

  

Sýningin heppnaðist vel í alla staði og við viljum þakka öllum 
sem komu á sýninguna og vonum að gestirnir okkar séu jafn 
ánægðir og við.  

Takk fyrir okkur, 

Börnin  í Appelsínugula hóp, 

Alexander Þór, Angela Ýr, Árni Fannar, Emma Lind, 

                               Jóhannes Andri og Tómas Ingi, öll 3 ára. 


