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Læsisstefna Reykjakots 

 Í lögum um leikskóla segir: „Stuðla skal að því að nám fari fram í leik og skapandi starfi þar 

sem börn njóta fjölbreyttra uppeldiskosta“ (Lög um leikskóla nr. 90/2008). Í aðalnámskrá 

leikskóla (2011) er læsi einn af grunnþáttunum en „læsi í leikskóla felur í sér þekkingu, leikni 

og hæfni barna til að lesa í umhverfi sitt og tjá upplifun sína, tilfinningar og skoðanir á 

fjölbreyttan hátt“. Bestur árangur næst þegar gott samstarf er á milli leikskóla og foreldra um 

nám barnanna. Læsisstefna Mosfellsbæjar var sett upp í október 2014 en það er einmitt 

forvinnan að læsisstefnu Reykjakots. 

 

Málþroski 

Á leikskólaárunum er lagður grunnur að málþroska og læsi barna. Við vinnum markvisst að 

því að efla málþroska barnanna frá tveggja ára aldri og notum málörvunarkassa með bókum 

og spilum sem hæfa þroska þeirra. Þessir kassar eru á hverjum kjarna og útbúnir fyrir þann 

aldur sem er á kjarnanum. Elstu börnin nota aðrar aðferðir, t.d. PALS, hlustun á krefjandi 

sögur, sögugrunninn, ýmsir leikir með málið, s.s. rím, taka í sundur orð, setja saman og fleira. 

Orðaforði-málskilningur 

Grundvallarþáttur í að skilja talað og lesið mál er að hafa góðan orðaforða þar sem les- og 

hugtakaskilningur byggja á honum. Við setjum orð á alla hluti í umhverfi barnanna og ræðum 

við þau á meðan við sinnum athöfnum daglega lífs. Lesnar eru bækur sem hæfa þroska og 

aldri barnanna, stoppað er og útskýrt fyrir þeim hin ýmsu hugtök og börnin spurð um innihald 

bókarinnar. 

Ritmál 

Við höfum ritmálið sýnilegt fyrir börnin. Bækur sem börnin fá í hendur þurfa að hafa stórt 

letur svo þau geti æft sig á stöfunum þegar þau hafa áhuga. Nöfn barnanna eru á skúffum, 

hólfum og plássum svo að þau læri að þekkja sitt nafn. Ritmálið er einnig að finna á sumum 

veggjum og ýmsum húsbúnaði, t.d. borð og  stóll. Á þennan hátt læra börnin smátt og smátt 

að þekkja orðin. Elstu börnin læra að skrifa nafnið sitt á meðan að yngri börnin eru að læra að 

þekkja fyrsta stafinn í nafninu sínu. Elstu börn leikskólans æfa jafnfamt ritmálið í PALS 

verkefnum.  
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Hlustun 

Við segjum börnunum sögur, lesum fyrir þau bækur, syngjum með þeim, æfum rím,vísur og 

þulur. Í „Markvissri Málörvun“ eru leikir sem æfa hlustun.Við notum líka hljóðfæri til að æfa 

að vera samtaka og hve þagnir eru mikilvægar í tónlist. Taska með smáhljóðfærum fylgir 

hverjum kjarna. Við notum stundum samverustundir á plássum til að hlusta á sögur og tónlist 

af geisladiskum. Við hvetjum jafnframt börnin í að æfa sig að hlusta á hvert annað í 

samskiptum og einnig á kennara sína. 

Tjáning 

Við leggjum áherslu á samskipti við börnin með því að hlusta á það sem þau hafa að segja og 

æfa þau í að segja frá. Í samveru á plássum, t.d. morgunfundum, fá börnin að segja frá 

einhverju skemmtilegu sem þau hafa gert eða upplifað.   Á valfundum tjá börnin sig um hvaða 

verkefni þau velja sér. Á söngfundum eru allir með í samsöng, stundum syngur einn kjarni í 

einu fyrir hina kjarnanna. Einstaka sinnum eru sett upp leikrit og sýnd fyrir hina kjarnanna. 

Lokaverkefni elstu barna er að setja upp sýningu fyrir foreldra og gesti, bæði í útskrift þeirra , 

á sumarhátíð og jafnvel á 17. júní. 

Efniviður 

Bækur eru alltaf aðgengilegar fyrir börnin og fagbækur um ýmis efni notaðar í hópatímum 

með kennara. Við heimsækjum bókasafnið nokkrum sinnum á vetri hverjum til þess að börnin 

læri að nýta sér það. Markviss málörvunarbókin er notuð með tveimur elstu árgöngum 

skólans.  PALS verkefnin eru lögð fyrir tvo elstu árganga leikskólans. Notaðar eru handbrúður 

til að ná betur til baranna, kveikja áhuga þeirra eða ræða við þau um vináttu og samskipti. 

Börnin hafa alltaf aðgengi að pappír og skriffærum. 

Undirbúningur fyrir lestur og hljómkerfisvitund 

Markviss málörvun með yngri börnum og markviss málörvun ásamt P-PALS með 4 ára 

börnum og K-PALS með 5 ára börnum. 

Ritmálið sýnilegt á kjörnunum og stafaspjöld með bókstöfum og tölustöfum á veggjum. 

EFI-2 málþroskaskimun er lögð fyrir öll börn leikskólans á aldrinum 3,5-4 ára til að fá 

vísbendinu um hvar þau eru stödd í málþroska. Hljóm-2 er lögð fyrir elstu börn skólans til að 

athuga hljóðkerfisvitund þeirra.  


