
Námsvið Reykjakots 

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011) eru námssvið leikskóla: Læsi og samskipti, 

heilbrigði og vellíðan, sjálfbærni og vísindi, sköpun og menning. Þessi námssvið taka mið af 

sex grunnþáttum menntunar og byggjast á skapandi og gagnrýninni hugsun. Námssviðin 

tengjast leik og daglegum athöfnum og eru samofin leikskólastarfinu. 

 

Á Reykjakoti vinnum við með námssviðin fjögur í þemum. 

Læsi og samskipti: 3. september – 26. október 2018 

Við vinnum að því að börnin: 

• læri jákvæð og uppbyggileg samskipti 

• fái tækifæri til þess að endurskapa reynslu sína og upplifun í leik og starfi 

• kynnist tungumálinu og möguleikum þess 

• beri virðingu fyrir öðrum tungumálum 

• njóti þess að hlusta á sögur, ævintýri, þulur og ljóð 

• þrói læsi í víðum skilningi 

• deili skoðunum sínum og merkingu 

• tjái sig með fjölbreyttum hætti 

• nýti ólíkar leiðir og tækni til að nálgast upplýsingar 

 

Heilbrigði og vellíðan: 29. október – 21. desember 2018 

Við leggjum áherslu á: 

• umhyggju 

• holla næringu 

• persónulega umhirðu 

• fjölbreytta hreyfingu og útiveru 

• slökun og hvíld 

• jákvæð og góð samskipti 

• félagsleg tengsl 

 

 

 



Sjálfbærni og vísindi: 14. janúar- 8. mars 2019 

Við vinnum að því að skapa aðstæður til þess að börnin kynnist: 

• nærumhverfi sínu og náttúrunni og læri að bera virðingu fyrir henni 

• ýmsum stærðfræðilegum viðfangsefnum, s.s. tölum, mynstrum og táknum 

• sjálfbærri þróun 

• lífverum í umhverfi okkar 

• eiginleikum ýmissa hluta og efna  

 

 

Menning og sköpun: 11. mars – 3. maí 2019 

Við vinnum að því að börnin: 

• hafi aðgang að fjölbreyttum efniviði 

• njóti þess að vinna að skapandi verkefnum 

• finni til gleði yfir sköpun sinni 

• kynnist hinum ýmsu bókmenntum, ævintýrum, sögum og þulum 

• syngi og læri texta 

• tjái upplifun sína, sem dæmi í myndlist, dansi og tónlist 

• taki virkan þátt í að móta menningu leikskólans og taki þátt í ýmsum viðburðum og 

hátíðum. 

• Kynnist ólíkri menningu 
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