
 

Könnunarverkefnið 

 
 

 
Unnið frá janúar til apríl 2012 af börnum fæddum 2007 frá Hamri. 

Hópstjórar 

          

                                Anna           Albert              Erna                



  

  
16. jan. 2012 skráðum við niður það sem við vissum um regnboga áður en við lögðum af stað í 
verkefnið: 

Anna: Regnbogar eru rauður, bleikur, grænn, svartur og líka fjólublár, grænn og blár. 

Dísa: Regnboginn er gulur. 

Dominic Daði: Regnboginn er svona boginn. 

Erling Elí: Regnboginn er röndóttur. 

Guðmundur Helgi: Hann er fyrst rauður á eftir vínrauður. 

María: Bara bleikur. Hann er rauður, gulur og grænn. 

Guðbjörg Helga: Hann er líka svartur. 

Tristan Þór: Hann er rauður, gulur og grænn. 

Ellen María: Hann appelsínugulur og brúnn. 



19. jan. 2012 fundum  við bók um Dóru og regnboga á netinu. Við prentuðum út bókina um 
Dóra og flugdreka regnboga hátíðin. 

Hér er slóðin á bókina: 

http://www.nickjr.com/printables/dora-rainbow-kite-festival-book.jhtml 

23. jan. gerði Nanna Katrín þennan flotta regnboga. 

   

24. jan. 2012 teiknuðum við regnboga myndir. 

    

    

  



 

25. jan. 2012 gerðum við regnboga óróa. 

   

 

 

Regnboga söngurinn úr Galdrakallinum í OZ hefur verið 
mikið sungin og spilaður. 

Hér er slóðin á Borgarleikhúsið sem við höfum mikið skoðað:  

 http://www.borgarleikhus.is/leiksyningar/stora-
svid/nr/600/eventID/4220 

 

 

 

Regnbogar...  

hver er sá veggur 
víður og hár 
vænum settum röndum 
gulur, rauður, grænn og blár 
gerður af meistarans höndum?   



27. jan. 2012 Kærleiksbirnirnir tengjast regnbogum í hugum barnanna. Þau þekkja 
tölvuleik sem við eigum um Kærleiksbirnina þar sem þeir ferðast um á regnbogum. 
Við fórum í tölvuna þar sem þau völdu myndir til að prenta út og lita.  

   

   

   

  



30. jan. 2012 komum við fyrir dropum sem við vonuðumst til að myndu endurkasta 
regnbogum, en þeir voru úr plasti og þess vegna koma ekki regnbogar frá þeim. en 
það var hægt að sjá regnboga ef maður horfði í gegnum þá.  

   

   

   

   

 



2. feb. 2012 sóttum við myndvarpann og við skoðuðum litaðar glærur og ræddum um ljósið  

   

   

     

    

   



   

   

   

   

   



    

   

   

    

  

 



20. feb. 2012 lásum við bókina Regnboginn eftir Ragnheiði 
Gestsdóttur og teiknuðum myndir úr sögunni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   



    

    

   

   

   



7. mars 2012 lékum við okkur með liti í Fornagarði. 

   

   

   

   

   



13. mars 2012 vorum við að skoða myndir af 
regnbogum á netinu. Þar fundum við mynd með 
tveimur regnbogum. Krakkarnir  vita  að það eru sex 
litir í regnboganum en í tveimur regnbogum hvað eru 
þeir margir ? 

Ýmis hjálpartæki voru notuð við talninguna.  

 

  

                                                      

   

                           

Dominic Daði 
notaði  glerperlur. 

Dísa  litaði 
regnboga og taldi 
svo. 

Erling Elí notaði 
Numicom og taldi 

María raðaði upp 
tveimur regnbogum og 
taldi svo. 

Guðbjörg 
Helga fann 
2 numicom 
sexur og 
taldi svo.  

Tristan Þór 
raðaði 
numicom 
og taldi. 



                               

                                                

                                                      

   

Dísa málaði þessa regnboga mynd 27. Feb. 2012   

Anna 
teiknaði 
og taldi 

Guðmundur Helgi 
notaði talnagrind til 
að finna þetta út. 

Ellen María litaði 
regnboga og taldi. 

Nanna Katrín 
teiknaði, skrifaði og 
taldi. 



 

14. mars 2012  kom upp áhugi fyrir að líma glimmer sem fannst inni í Fornagarði. Fimm börn 
byrjuðu á að líma en hinir léku sér með vaxborið snæri þangað til pláss var til að líma. 

      

   

     

    

   



   

   

   

   

   



27. mars 2012  við vorum að skoða regnboga  á netinu og rákumst á myndir sem voru gerðar 
með því að bræða vaxliti. Þegar við fórum í Fornagarð gerðum við tilraunir. 

Hér eru nokkrir linkar :  

http://www.youtube.com/watch?v=aFQ19ItC1Aw&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=M95LAPnlTQo 

http://www.youtube.com/watch?v=gJx4nhzPgzo 

              

     

       

 



3. og 4. apríl 2012 

  

    

       



13. apríl 2012          Hvað erum við búin að læra um regnboga 

Anna: Allir litir eru í regnboganum. 

Dísa: Þegar sólin skín á bakið kemur regnboginn.  

Dominic Daði: þegar er gulur, rauður og blá, 
appelsínugulur, fjólublár, brún, fjólublár, rauður. 

Erling Elí: Þegar kemur þá koma nornirnar með 
töfrasprota að töfra regnboga. 

Guðmundur Helgi: Regnboginn kemur ekki á nótinni. 

María: Blár fjólublár og hinir litirnir eru í 

            regnboganum.  

Guðbjörg Helga: Þegar sól skín á regndropa kemur 

                            regnbogi. 

Tristan Þór: Rauður, appelsínugulur, gulur, grænn, 

                    ljósblár, dökkblár, fjólublár.  

Ellen María: Þegar regnið rignir á sólina þá kemur 

                     regnbogi. 

Nanna: Regnboginn kemur á daginn þegar er sól. 

Gabríel Oddur: Gulur, grænn og blár. 



Með Könnunaraðferðinni snertum við  

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, vettvangsferðir og rannsóknir  

                                     á netinu. 

Lífsleikni: Samvinna, virðing og tillitsemi.  

Kubbaleikur: Hugmyndaflæði barnanna úr rannsóknum og   

                      vettvangsferðum 


