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Könnunarverkefni
Stórahóps á Holti og Hamri sept. til
nóv. 2006.

Kæru foreldrar, nú erum við lögð af stað í nýtt könnunarverkefni og
varð Bíó fyrir valinu í lýðræðislegri kosningu.

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 uppúr 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.

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.



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. stig

Börnin komu með 37 tilögur að rannsóknarverkefni sem
voru mikið ræddar og niðurstaða fengin með handa
uppréttingum. Bíó fékk 14 atkvæði af 15.

Næsta skref var að athuga hvað þau vissu um Bíó. Vefur
var unninn með börnunum þar sem fram kom vitneskja
þeirra um Bíó.

Hvað er Bíó?

Friðvin Alex: Það þarf að finna sæti.

Gunnar Axel:Það þarf að hafa hljóð í bíó:

Guðbjörg Efemía: Það er sýnd mynd í bíó.

Eyrún Inga: Það er allt fullt af sætum í bíó.

Harpa Sóley: Allir fara heim þegar myndin er búin.

Guðbjörg Efemía: Allir borða popp í bíó.

Friðvin Alex: Það má borða nammið þegar myndin er

byrjuð

Eyrún Inga: Það er gaman að sjá skemmtilega mynd í bíó.

Guðbjörg Efemía: Það á að bíða áður en myndin byrjar.

Þessi vitneskja verður síðan kveikjan að verkefninu.

Undirbúningur kennarans felst í því að leita upplýsinga
um hvernig hægt er að nálgast rannsóknarverkefnið í
gegnum vettvangsferðir, bækur, netið, myndsköpun,
tónlist eða þannig að það snerti alla námsþættina.



2.stig
Fyrsta skrefið var að ræða um bíó og hvar við myndum

nálgast upplýsingar um það.

Börnin vissu af fyrri reynslu að upplýsingar væri að

    finna á bókasafninu. Þannig að við lögðum upp í

vettvangsferð í bókasafnið. Þar fundum við nokkrar

bækur með upplýsingum  um kvikmynda og þáttagerð.

Önnur vettvangsferð var að skoða Sambíóið við

Álfabakka.

En áður en við lögðum af stað var fjallað um hvað við

vildum fá að vita um bíó og gerður var spurningalisti sem

lagður var fyrir sýningarstjórann.

Í vinnustund skoðuðum við filmu sem okkur var gefin

þegar við heimsóttum Sambíóin og síðan teiknuðum við

filmur.

Kubbarnir voru notaðir til að byggja bíó.

Bíó sýning var sett upp með aðstoð holukubbana.



Við gerðum teiknimyndir.

Við gerðum hreyfimyndir.

Bókin um Bíó var lesin og í henni er:

fjallað um þá upplifun að fara í bíó,

kvikmyndavélina og sýningarvélina,

kafli um filmuna,

teiknimyndir,

sviðsmyndir og allt fólkið sem byggir þær,

hvernig hljóðið er gert,

hvernig myntatökumanneskjan notar ljósin,

hvernig er ferðast með kvikmyndavélina,

umfjöllun um allskonar brellur,

hvernig filman er klippt sundur og saman,

um hlutverk leikstjórans,

hvernig tölvur auðvelda teiknimyndagerð,

kvikmyndahátíðir,

hvernig myndir eru teknar

og að lokum lásum við um ýmsar gerðir

kvikmynda.



3.Stig

Vefur unninn með börnunum þar sem fram kom hvað þau
lærðu um Bíó.

Gunnar Axel: Ég get gert teiknimynd núna.

Guðbjörg Efemía: Hvernig maður á að sitja í bíó.

Þóra Sóley: Það var ekkert hljóð í gamla daga.

Guðbjörg Efemía: Það var píanó í gamla daga.

Eyrún Inga: Það komu stafir á milli.

Fuad: Hann sýndi okkur takka með hljóðinu.

Eyrún Inga: Við vitum hvar diskarnir eru

3.Stig er síðasta stigið, á því 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.

Könnunarverkefninu líkur með því að við buðum

foreldrum uppá sýningu þar sem börnin fá tækifæri til að

deila vitneskju sinni með gestum, útskýra og segja frá

hvað þau voru að rannsaka og læra.


