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Könnunaraðferðin 
snertir alla námsþætti leikskólans 

 

Hreyfing: Holukubbarnir, einingakubbar,  
                útivera, vettvangs- og gönguferðir. 
Málrækt: Fundir, ljóða og 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 
Stærðfræði: Þegar börnin  bjuggu  til  spil  og 
                    skilað var.    
    


