
Námsvið leikskóla 

Leikskólinn Bæjarból 
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S: 591 9340 

Netfang:  baejarbol@leikskolarnir.is 

Heimasíða: www.baejarbol.is  

Grunnþættir menntunar eru settir fram í Aðalnámskrá leik-
skóla Gunnþættirnir eiga að endurspeglast í starfsháttum 
skóla, samskiptum og skólabrag.  
Í námssviðum leikskóla endurspeglast áhersluþættir í 
leikskólastarfinu. Námsviðin skarast og fléttast saman í 
öllu starfi leikskólans og eru:  

 

 Læsi og samskipti 

 Heilbrigði og vellíðan 

 Sjálfbærni og vísindi 

 Sköpun og menning 

 

Brúum bilið  
 

Er samstarfsverkefni leik- og grunnskóla í Garðabæ. 
Flataskóli er heimaskóli okkar á Bæjarbóli og eru 
gagnkvæmar heimsóknir á milli skólastiganna. Gerð er 
samstarfsáætlun að hausti um hvernig samstarfinu skal 
háttað yfir veturinn.   
 
Markmið : 
 Að koma á samstarfi milli leik- og grunnskóla.  
 Að skapa samfellu í námi nemanda á þessum tveimur 
skólastigum.  
 Að byggja upp gagnkvæman skilning og þekkingu á 
starfi kennara beggja skólastiga.  
 Að stuðla að vellíðan og öryggi barnanna er þau fara úr 
leikskóla í grunnskóla 

 

Námskrá 5 ára 

barna á Bæjarbóli 

Hugmyndafræði Bæjarbóls 
 

Með aðalnámskrá leikskóla að leiðarljósi vill leikskólinn Bæjarból leggja sérstaka áherslu á eftirtalda þrjá 
þætti í uppeldisstarfinu.  

 
Leikgleði – agi – lífsleikni 

 

 

Leikgleði 
Agi 

Lífsleikni 

Með Aðalnámskrá leikskóla 
að leiðarljósi leggur leik-
skólinn Bæjarból sérstaka 

áherslu á þrjá þætti í 
uppeldisstarfinu :  

 
Leikgleði, aga og lífsleikni 

Ferðir, menning og fræðsla 
 

Elstu börnin fara í nokkrar vettvangsferðir sem eru 
fastir liðir í starfi þeirra, meðal annars: 
• Hvalasafnið  
• Leikhúsferð í Þjóðleikhúsið  
• Náttúrufræðistofa Kópavogs heimsótt  
• Safnaferðir  
• Harpa, tónleikar með Sinfóníuhljómsveit Íslands  
 Útskriftarferð að vori, grillað og leikið 
 
Einnig fá börnin utanaðkomandi fræðslu, til dæmis 
umferðarfræðslu og fræðslu um brunavarnir .  

Fugl vikunnar 

 
Unnið er með tólf fugla yfir vetrar-
tímann þar sem börnin læra um helstu 
hagi þeirra, heiti og útlitseinkenni. Þau 
teikna jafnframt myndir af fuglunum 
sem er safnað saman og hver og einn 
útbýr sína eigin fuglabók. Þegar líður 
að vori er farið í heimsókn á Náttúrustofu Kópavogs. Verk-
efnið tengist vel læsistefnu leikskólans þar sem unnið er 
með orðaforða og ritun ásamt fræðslu um náttúruna.  
 



Markviss málörvun 
 

Unnið er með markvissa málörvun í skipulögðum 
stundum tvisvar í viku  en verkefnin eru unnin upp úr 
námsefninu „Markviss málörvun, þjálfun hljóðkerfis-
vitundar“ og  „Lubbi finnur málbein“. Markviss málörvun 
örvar og eykur málvitund barna og er forvarnarstarf gegn 
lestrarörðugleikum. Áhersla er á hlustunarleiki, rímleiki, 
setningar og orð, samstöfur, forhljóð og hljóðgreiningu.  
 

Markmið: 
 Að efla hljóðkerfisvitund, efla málskilning og orðaforða 

og skýran framburð 
 Að efla leikgleði, einbeitingu og athygli  
 Að vera grunnur að áframhaldandi lestrarnámi 
 

Leiðir: 
 Rím, runur og þulur 
 Hlustunar og athyglisleikir 
 Hljóð, stafir, orð og setningar 
 Samstöfur 
 

Lesmál  

Fyrsta lestrarkennsla barna á sér stað þegar barn er 
tekið í fangið, bók opnuð og rætt um myndir. Því er 
lestur sagna og samræður í leikskóla mikilvæg forsenda 
læsis svo og hlutverk foreldra í mál- og læsisþroska    
barna. Bókalestur hefur jákvæð áhrif á málþroska, 
bernskulæsi og lestrarfærni. Þar er tungumálið í aðal-
hlutverki.  
 
Unnið er með verkefnið Lesmál, sögu- og samræðu-
stundir í leikskólanum. Í lesmálinu er unnið er með 
sömu barnabókina í nokkra daga, hún er lesin, rædd og 
orð úr sögunni valin til kennslu. Í daglegu starfi er lögð 
áhersla á að nota þau orð og hugtök sem verið er að 
kenna úr sögunum þannig að þau verði á endanum hluti 
af virkum orðaforða barnanna. Orð eða hugtök eru höfð 
sýnileg foreldrum og börnum á deildum og í fata-

herbergjum.  

Hreyfing 
 

Bæjarból er heilsuleikskóli og lögð er rík áhersla á  
hreyfingu þar sem hún hefur áhrif á allan annan 
þroska. Börn í leikskólanum eiga að fá sem flest 
tækifæri til æfinga og leikja sem efla líkams- og 
hreyfiþroska og stuðla að vellíðan. Með æfingum 
sem eru þroskandi fyrir skynstöðvarnar, komum 
við til móts við þarfir líkamans og nálgumst megin 
markmið hreyfinámsins, sem er að ná valdi á: 
Snertiskyni, jafnvægisskyni og stöðuskyni. 
 
Markmið : 
 Að börnin verði jákvæð gagnvart hreyfifærni og 

líkamsbeitingu. 
 Að efla frumkvæði barnanna. 
 Að þjálfa jafnvægi, einbeitingu og þol. 
 Að öðlast meira sjálfstraust og þor. 
 Að þjálfa samhæfingu líkamans. 
 

Leiðir: 
 Skipulagðar stundir í sal og í fimleikahúsi 

Ásgarði 
 Vettvangsferðir í hverri viku 
 Útivera og leikur á útisvæði 
 Jóga 
 Fínhreyfiverkefni  
 

Helstu áherslur í starfi elstu barna 

á Bæjarbóli 

Þema 
Þema er ákveðin áhersla í starfsáætlun leikskólans 
sem tengist inn í starfið á margvíslegan hátt. Yfir-
heiti á þema er alltaf „Ég sjálfur og…“, en mis-
munandi er eftir árum hvort megináhersla í þema 
er á umhverfið, lífsleikni eða listir. Námsvið leik-
skólans fléttast inn í þemavinnuna.  
 
Leiðir: 
 Útivera, vettvangferðir 
 Samverustundir 
 Myndlist og sköpun 
 Frjáls leikur 
 Vináttustundir  

 
Stærðfræðiverkefni 

 

Einu sinni í viku, 10 vikur fyrir áramót og 
10 vikur eftir áramót er unnið markvisst 
með grunnþætt i  stærðfræði og 
heimaþekkingu barnanna. Unnið er með 
bækurnar í talnalandi 1,2 og 3 eftir 
Hafdísi Finnbogadóttur.  
 
Markmið: 
- Að efla hugtakaskilning og orðaforða 
- Að efla talnaskilning og rökhugsun  
- Að byggja grunn fyrir áframhaldandi stærðfræði-
nám 
- Að efla sjálfstæð vinnubrögð og færni í að fara 
eftir fyrirmælum í hóp.  
 
Leiðir: 
 Í skipulögðum stundum er unnið með 

stærðfræðitengd verkefni og leiki. Helstu 
áherslur eru: tölur og talnagildi, form, 
pörun, flokkun, 
vigtun, mælingar, 
mynstur og 
stöðuhugtök.                     

 
 


