9. Daglegt starf
Venjubundnar athafnir daglega lífsins í leikskólanum mótast af andlegum
og líkamlegum þörfum barnanna. Leikskólinn fylgir ákveðnu dagskipulagi
sem þó er sveigjanlegt eftir aðstæðum. Það er sniðið að þörfum barnanna,
þroska þeirra, aldri, samsetningu barnahópsins, dvalartíma og öðrum ytri
skilyrðum.
Nám í leikskóla er bæði með formlegum og óformlegum hætti. Formlega
námið fer að mestu fram í hópastarfi en óformlega námið á sér stað allan
daginn í leikskólanum, svo sem í gegnum leikinn og í tengslum við daglegar
athafnir barnanna. Með því að hafa skipulag og ákveðnar tímasetningar á
daglegum atburðum gefur það leikskólastarfinu festu og tryggir hæfilegan
og samfelldan tíma til leikja og skapandi starfs.

9.1.

Dagskipulag Tröllaborgar

7:45

Brúsabær opnar

8:00

Barnaborg opnar

8:00 – 8:30

Rólegur leikur

8:30 – 9:00

Morgunmatur

9:00 – 10:15

Útivera

10:15 – 10:30

Ávaxtastund

10:30 – 11:30

Skipulagt starf/leikur

11:30 – 12:00

Samverustund

12:00 – 12:30

Hádegismatur

12:30 – 13:00

Hvíld/lestur

13:00 – 15:00

Leikur/skipulagt starf

15:00 – 15:30

Síðdegishressing

15:30 – 16:15

Leikur úti/inni

16:00

Barnaborg lokar

16.15

Brúsabær lokar

9.2.

Að koma og fara

Lögð er mikil áhersla á að taka vel á móti hverju barni og því sé heilsað
með nafni svo þau finni að þau séu velkomin í leikskólann. Það viðmót sem
börnin mæta þegar þau koma í leikskólann getur haft úrslitaþýðingu
varðandi góð samskipti og tengsl. Þegar börnin fara eru þau einnig kvödd
með nafni. Stuðlað er að því að börnin fari sátt heim og hlakki til að koma
aftur.
Markmiðið er að:


börnin komi sátt í leikskólann.

Leiðir:


taka hlýlega á móti börnunum.



kveðja börnin.

9.3.

Fataherbergi

Í fataherberginu fer fram mikið uppeldis- og fræðslustarf. Börnin æfa sig í
að klæða sig í og úr sjálf og læra að ganga
snyrtilega frá fatnaði sínum. Börnin fá þá hjálp sem
þau þarfnast, einnig hjálpa þau hvort öðru. Í
fataherberginu er unnið með námsþættina læsi og
samskipti ásamt heilbrigði og vellíðan.
Markmið er að börnin:


læri að þekkja hólfið sitt.



séu fær um að klæða sig í og úr.



læri heitin á fötunum.



öðlist tilfinningu fyrir hvernig skal klæðast eftir veðri.



þjálfi gróf og fínhreyfingar.

Leiðir:


aðstoða börnin við að klæða sig sjálf.



ræða við börnin um veðurfar og viðeigandi klæðnað.



gefa börnunum tíma og rými til að klæða sig sjálf.

9.4.

Matmálstímar

Matartímar og borðhald hafa mikið uppeldislegt gildi. Þjónn er valinn
daglega og skiptast börnin á að vera í því hlutverki. Þjónninn leggur á borð
og sækir matinn í hádeginu.
Starfsfólk matast með börnunum og áhersla er lögð á að börnin læri
almenna borðsiði. Þar gefast gjarnan tækifæri til
skemmtilegra

og

fræðandi

umræðna

og

við

matarborðið gefst tækifæri til að ræða um hollustu
matarins.
Börnin fá að skammta sér sjálf á diskana, nota hníf
og gaffal og hella sjálf í glasið sitt þegar þau hafa náð valdi á því. Börnin
eru hvött til að smakka allt. Börnin ganga frá eftir sig í lok matartíma og
þakka fyrir matinn. Áhersla er lögð á að matseðillinn sé fjölbreyttur og að
börnin fái hollan og næringarríkan mat í samræmi við ráðleggingar
manneldisráðs um mataræði og næringarefni. Í matmálstímum er unnið
með alla námsþætti aðalnámskrár.
Markmiðið er að börnin:


borði sjálf.



borði allan algengan mat.



skammti sér hæfilega.



noti hnífapör.



temji sér góða borðsiði.



læra um hvaðan maturinn kemur.

Leiðir:


bjóða upp á hollan og fjölbreyttan mat.



hvetja nemendur til að smakka allt.



börnin nota hnífapör.



kenna borðsiði og vera fyrirmynd.



skapa umræður um matinn.



láta börnin skammta sér sjálf.

9.5.

Hvíld

Leikskóladagurinn er langur og hvíldartímar nauðsynlegir í leikskólum til að
tryggja andlega og líkamlega vellíðan
barnanna. Lögð er áhersla á að skapa
rólegt og þægilegt andrúmsloft í hvíld.
Misjafnt er hversu mikla hvíld börnin þurfa
í leikskólanum. Þau yngstu eru lögð í
vagnana sína eða hvílast á dýnu. Eldri
börnin eiga rólega stund og lesin er saga fyrir
þau. Einnig eru nuddstundir sem er hluti af
verkefninu um Vináttu.
Í hvíld er unnið með námsþættina heilbrigði og
vellíðan ásamt læsi og samskipti.
Markmiðið er að:


börnin slaki á og hvílist um stund.



yngri börnin öðlist öryggiskennd og líði vel.

Leiðir:


þeir sem sofa inni fái kodda, teppi og dýnu til að hvílast á.



lestur bóka.



róleg stund.



Nudd stund.

9.6.

Hreinlæti

Hreinlæti er mikilvægur þáttur í daglegu lífi barnanna. Börnunum er hjálpað
við að tileinka sér almennar hreinlætisvenjur
á þann hátt að þau þroski jafnframt með sér
heilbrigt viðhorf til líkama síns og umhverfis.
Börnin þvo sér um hendur eftir útiveru, eftir
klósettferðir,

fyrir

matmálstíma

og

eftir

þörfum. Hreinlæti er hluti af námssviðinu
heilbrigði og vellíðan.

Markmiðið er að börnin:


læri almennar hreinlætisvenjur.



eflist í sjálfshjálp.



læri að halda sér hreinum og þurrum.

Leiðir:


kenna börnunum á að þvo sér um hendur eftir klósettferðir, fyrir
máltíðir, eftir útivist og eftir þörfum.



kenna börnunum af hverju við þvoum okkur um hendurnar.



kennarar aðstoða börnin eftir þörfum.

9.7.

Umgengni við efnivið

Einn liður í uppeldi og menntun barnanna er að þau læri að ganga vel um
leikföng og annan efnivið. Það eflir vitund barnanna fyrir því að hafa
snyrtilegt í kringum sig á sama tíma og þau læra um þá ábyrgð sem þau
bera á leikefninu sem þau hafa valið sér.
Stuðlað er að því að börnunum sé gefinn
rúmur tími til að ganga frá eftir sig því það
krefst mikillar þjálfunar að læra frágang. Lögð
er áhersla á að leikföng og annar efniviður sé
aðgengilegur börnunum. Hér er unnið með
námsþættina sjálfbærni og vísindi.
Markmið er að:


börnin læri að ganga vel um og bera virðingu fyrir efniviðnum.

Leiðir:


gefa nægan tíma til að taka til.



kenna börnum að umgangast efniviðinn.

9.8.

Samverustundir

Í samverustundum er sungið og rætt saman. Í þeim gefst tækifæri til
samræðna sem byggja á opnum spurningum og börnin læra að færa rök
fyrir máli sínu. Samverustundir gegna mikilvægu hlutverki fyrir félags- og

málþroska barnanna, þau tjá sig og læra að hlusta á aðra.
Einnig gefst gott tækifæri til að styrkja sjálfsmynd og
sjálfstraust barnanna með því að þjálfa þau í að koma
fram fyrir hópinn. Hér er unnið með öll námssviðin úr
aðalnámsskránni.
Markmiðið er að:


stuðla að alhliða námi.



allir geti tjáð sig og hlustað á aðra.



eiga notalega stund saman.



læra vísur, texta og lög.

Leiðir:


syngja, fara í leiki og ræða saman.

9.9.

Hópastarf

Hópastarf er mikilvægur þáttur í leikskólastarfi. Börn sem eru saman í hóp
læra að þekkja hvert annað og treysta hvert
öðru. Það er grundvöllur að góðu samstarfi og
vináttu.

Í

hópi

jafnaldra

öðlast

börnin

margþætta félagslega reynslu og fá tækifæri til
að láta til sín taka. Hópastarf örvar þroska
einstaklings, þroski einstaklings örvar starf
hópsins. Hópastarf er þrisvar sinnum í viku
yfir vetrartímann. Börnunum er skipt í hópa
eftir aldri. Misjafnt er eftir samsetningu
barnahópsins

hvaða

aldurshópar

lenda

saman. Viðfangsefnin eru mismunandi og
taka mið af ársskipulagi, árstíðum og almanaki. Öll námsvið aðalnámskrár
eru höfð til hliðsjónar við skipulagningu hópastarfsins. Starfsfólk notar
undirbúningstíma til að skipuleggja fyrirfram hvað unnið er með í
hópatímum.
Markmiðið er að:


starfa saman í hóp með sameiginlegt markmið í huga.



auka samskiptahæfni.



vinna með öll námssvið Aðalnámskrár leikskóla.

Leiðir:


vinna með málrækt.



vinna með stærðfræði hugtök.



vinna með listsköpun úr ýmiskonar efnivið.



vinna með fínhreyfingar.



stuðla að aukinni félagsfærni með samvinnu og samræðum.

9.10.

Útivera

Útivera er stór þáttur í leikskólastarfinu. Öllum börnum er hollt að leika sér
úti og styrkir útivera þau og eflir. Hreyfing
er börnum eðlislæg
og

stuðlar

vellíðan.
eykur

að

Auk

þess

útivera

mótstöðuafl líkamans
og matarlyst. Í útivistinni fá börnin hreint og ferskt loft
og mikla útrás þar sem þau geta leyft sér ærslaleiki,
hróp og köll. Börnin leika sér frjálst í útiverunni auk
þess sem starfsmenn bregða sér í leiki með þeim.
Hreyfing veitir gleði og ánægju og í gegnum hreyfingu
læra börn. Útivera hefur jákvæð áhrif á samskipti barna, umgengni þeirra
við umhverfi sitt og hæfni þeirra til að takast á við daglegt líf og nýjar
aðstæður. Í útiveru er unnið með alla námsþætti aðalnámskrár.
Markmiðið er að:


fá útrás fyrir hreyfiþörfina.



efla grófhreyfingar, styrk, þrótt og úthald.



kynnast náttúrunni og nánasta umhverfi leikskólans.



upplifa útiveru á jákvæðan hátt.

Leiðir:


vera með daglega útiveru.



fara í vettvangsferðir í næsta nágrenni leikskólans.



fara í frjálsa og skipulagða leiki.



val um aukna útiveru yfir sumartímann.

9.11.

Útikennsla/Vettvangsferðir

Börn fá snemma áhuga á sínu nánasta umhverfi og vilja fræðast meira um
það. Skoðunarferðir um nágrenni leikskólans og
heimsóknir í ýmis fyrirtæki víkkar áhuga þeirra og
sjóndeildarhring.

Börn

þurfa

að

kynnast

umferðinni og læra umferðarreglur jafnskjótt og
þau hafa þroska til. Börnin
fara reglulega í útikennslu í leikskólanum, ýmist í litlum
eða stórum hópum. Umhverfi leikskólans er kannað og
fyrirtæki

eru

skoðuð

svo

eitthvað

sé

nefnt.

Í

útikennslunni leitast leikskólinn eftir að koma til móts
við fróðleiksfýsn barnanna og gefa þeim tækifæri til að
velta vöngum yfir hvernig umgangast beri náttúrulegt
og manngert umhverfi. Einnig fá þau tækifæri til að
kynnast

margvíslegum

auðlindum

náttúrunnar

og

samfélagsins. Markviss útikennsla er einu sinni í viku fyrir tvo elstu árganga
leikskólans og unnið er með alla námsþætti aðalnámskrár.
Markmiðið er að:


kynnast nánasta umhverfi.



ganga vel um náttúruna.



vekja athygli á margbreytileika náttúrunnar og njóta hennar.



víkka sjóndeildarhringinn og æfa umferðarreglurnar.



kenna börnunum að þekkja árstíðirnar.



auka öryggi barnanna fyrir utan leikskólann.

Leiðir:


skipulögð útikennsla einu sinni í viku.



gönguferðir þar sem rætt er um umhverfið.



vettvangsferðir.



nýta nánasta umhverfi leikskólans til að skoða og rannsaka.



kenna umferðarreglur.



vinna úr því inni sem gert er úti þegar við á.

9.12.
Með

Hreyfing

hreyfiþjálfun

eflist

alhliða

þroski

barnanna.

Þau

öðlast

betri

líkamsvitund en góð líkamlegfærni elur af sér
ánægðari nemendur. Börnin í Tröllaborg fara einu
sinni í viku í markvissa hreyfiþjálfun. Reynt er að
stuðla

að

hreyfingu

fjölbreyttri
með

t.d.

leikjum, þrautabrautum og dansi. Í hreyfingu
vinnum við með námsþættina heilbrigði og
vellíðan, læsi og samskipti ásamt sköpun og
menningu.
Markmiðið er að:


stuðla að líkamlegri og andlegri vellíðan og gleði.



efla snerpu, þol, samhæfingu og jafnvægi.



læra að þekkja og skynja líkamann.



virða leikreglur og fara eftir fyrirmælum.

Leiðir:


bjóða upp á skipulagða hreyfistund einu sinni í viku.



útivera á hverjum degi.

