Læsisstefna
Geislabaugs

Læsisstefna
Allir leikskólar Reykjavíkurborgar er skilt að gera áætlun um læsi sem byggir á læssistefnu leikskóla „
lesið í leik „ Eins og kemur fram í Aðalnámskrá leikskóla 2011 er Læsi einn af grunnþáttum menntunar
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 (Aðalnámskrá leikskóla, 2011).
Fagmennska leikskólakennarans byggir m.a. á þekkingu hans á þróun máls og læsis og því hvernig
honum tekst að skipuleggja leikskólastarfið þannig að mál og leikur verði óaðskiljanlegir þættir (
Læsisstefna leikskóla).
Tækifæri til málörvunar eru mörg í daglegu starfi : Viltu rétta mér bláa
lego kubbinn undir stólnum. Við förum fyrst í aðra skálmina og svo hina.

Það sem unnið er að í leikskólanum Geislabaugi :
Áherslur í málörvun, málskilning og máltjáningu
Setjum orð á alla hluti
Lesum bækur. Bækur eru börnum aðgengilegar
Syngjum
Lærum vísur og þulur
Útskýrum orð og hugtök í bókum
Dagur Íslenskrar tungu
Notum hljóðbækur
Lesum framhaldssögur
Skrifum niður frásagnir barna og lesum fyrir þau
Ritmál sýnilegt í umhverfinu t.d stafrófið, nöfn á hlutum
Frjáls aðgangur að ritföngum og pappír
Æfum rétt pennagrip
Bókakoffort frá bókasafninu
Heimsókn á bókasafn
Börnin nota reynslu sína og upplifun í myndsköpun

Við notum leikbrúður í frásögn og sköpun
Vinnum með ritmálið í tölvu
Ferðabangsi er hluti af samstarfi heimilis og skóla
Ferilmöppur
Meistarastarf
Fjölmenningadagar
Tvítyngd börn
Snemmtæk íhlutun
Hljóm 2
Sjónrænt skipulag
Hreyfistund
Könnunarleikur
Tillfinningamyndir
Sögugrunnurinn
Markviss málörvun
Orðahljóð

Orðagull
Leikum og lærum með hljóðin
Lubbi finnur málbein
Hljóðaspil
Læsi á tölur

Setja orð á hluti og athafnir:
Þegar verið er að vinna með börnum í öllum er mikilvægt að kennarinn setji orð á alla hluti og athafnir.
Þetta er hvað mikilvægast þegar börnin eru að byrja að tala og einnig þegar unnið er með tvítyngdum
börnum. Virkur orðaforði eru þau orð sem barnið notar í daglegu tali.
Lesum bækur:
Samverustundir/ lestrarstundir eru á öllum deildum. Þar eru aðstæður til bókalestrar. Bækur eru
aðgengilegar fyrir börnin að skoða. Bækur eru lesnar í hóp og einstaklingslega Við erum vakandi fyrir
því að útskýra orð og hugtök sem koma fyrir í bókunum.

Söngur:
Við syngjum saman á hverjum degi, í litlum og stórum hópum. Söngur eykur gleði, hann byggir upp
samkennd, eykur málskilning og orðaforða.

Lærum vísur og þulur:
Unnið er með vísur og þulur á ýmsan hátt,börnin læra þær utan að og flytja fyrir hvort annað og
áhorfendur í skólanum. Þau læra ný orð og rím.
Dagur Íslenskrar tungu
Er tileinkaður bókalestri og t.d einhver höfundur tekinn fyrir . Nemendur frá Ingunnarskóla koma og
lesa fyrri öll börnin í skólanum í litlum hópum.
Spjöllum saman:
Það er mikilvægt að gefa sér tíma til að ræða og spjalla við börnin, aðstæður til samræðna skapast oftast
við daglegar venjur s.s í fataklefa, á skiptiborði og við matarborðið. Einnig er mikilvægt að nýta þær
stundir þegar t.d er verið að leika með ýmiskonar leikefni s.s teikna, kubba , púsla, leira og fl.
Við notum hljóðbækur:
Við notum hljóð bækur þar sem lesnar eru sögur og leikrit. Hvíldartímar og samverustundir eru nýttir til
að hlusta. Það eru hljómflutningstæki ( Ipod ) á öllum deildum.
Lesin framhaldssaga:
Stundum er lesin framhaldssaga fyrir elstu börnin. Að lesa framhaldssögu styður við og æfir börnin í að
muna og rifja upp það sem búið er að gerast í sögunni og halda áfram og bæta við. Framhaldssaga
skapar spenning um að vita hvað gerist næst og tilhlökkun eftir næsta lestri.
Skáum niður frásagnir barna og lesum.
Við grípum tækifæri og skrifum niður það sem barnið sér út úr teikningum sem það gerir og skrifum
einnig niður sögur sem barnið semur. Við búum til sögubækur og ljóðabækur með elstu börnunum en
það hafa þá frekar verið sérverkefni sem markvisst hefur verið unnið að.

Ritmál sýnilegt:
Við höfum ritmálið sýnilegt með því að merkja hluti með heiti þeirra , s.s. stóll, borð, litir, skæri, skápur
o.s.f. einnig eru verk barnanna, fatahólf, skúffur, ferilmöppur merkt með nafni barnsins. Bók og
tölustafir eru sýnileg upp á vegg og myndrænt dagskipulag.

Talnalæsi:
Lögð er áhersla á að börnin læri stærðar og fjöldahugtök, t.d. þegar lagt er á borðin, á kubbasvæði,
hreyfistund og í öðru daglegu starfi.
Frjáls aðgangur að ritföngum og pappír:
Eins og annar efniviður skólans eru ritföng og pappír aðgengilegur á þeim stað þar sem börnin geta náð í
það.
Æfum rétt pennagrip:
Við teljum mikilvægt er að börnin nái réttu pennagripi og kunni að beita ritföngum á réttan hátt. Mikil
vöðvaspenna myndast þegar ritföngum og skærum er ranglega beitt.

Heimsókn í bókasafn:
Ársafn býður leikskólabörnum í sögustundir yfir veturinn og er þá með ýmis þema í gangi. Við nýtum
okkur þetta boð og hafa þá tveir elstu árgangarnir verið að heimsækja bókasafnið. Sögubíllinn Æringi
kemur reglulega og býður börnunum af eldri deildunum í sögustund út í bílinn.

Bókakoffort frá borgarbókasafninu :
Borgarbókasafnið hefur boðið upp á ferðabókasöfn út i leikskólana til að lána börnum og foreldrum
heim. Þetta styður við og hvetur foreldra til að fá lánaðar bækur og lesa fyrir börn sín. Við fáum
reglulega koffortin til okkar ca tvisvar á ári.

Börnin nota reynslu sína í myndsköpun:
Þar sem við erum mikið skapandi í okkar skóla þá teikna börnin og mála mikið upplifun sína úr
vettvangsferðum, frá leikskýningum sem þau sjá ofl.

Leikbrúður í frásögn og sköpun:
Við notum handbrúður til að gera frásagnir lifandi, til að koma boðskap til skila, segja sögur og börnin
setja upp leiksýningar. Við eigum ævintýratöskur þar er að geyma brúður og efnivið sem passa við
okkar klassísku ævintýri s.s Rauðhetta, Geiturnar þrjár. ofl
Unnið með tungumálið í tölvu:
Með aukinni tæknivæðingu og tölvunotkun þá hefur sá miðill verið notaður í meira mæli við kennslu í
mál og málnotkun. Skólinn á gagnvirka margmiðlunartöflu ( Smart tafla ) , borðtölvur og spjaldtölvur.
Spjaldtölvur hafa að mestu verið notaðar við sérkennslu en munu fá meira vægi sem kennslumiðill á
deildum. Erum með gamlar ónettengdar tölvur til leikja s.s. æfa ritun, teikna ofl.

Ferðabangsi er hluti af samstarfi heimilis og skóla:
Á hverri deild er ferðabangsi. Sá háttur hefur verið hafður á að börnin fá að hafa með sér bangsa heim
yfir helgi, bangsinn er í bakpoka ásamt lítilli dagbók. Foreldrar og börn hjálpast við að skrá í bókina
það sem bangsinn fékk að upplifa í helgarheimsókninni og er það svo lesið upp og rætt á mánudeginum
á eftir í samverustund. Þetta verkefni tengir heimili og skóla jafnframt því að styðja við þjálfun í að rifja
upp og segja frá atburðum.

Ferilmöppur
Hvert barn fær möppu í byrjun leikskólagöngunnar þar er safnað og haldið utan um skráningar barnsins
frá því það byrjar og þar til það lýkur skólagöngu sinni. Mappan er aðgengileg og börnin geta flett
henni þegar þau vilja.

Vinna elstu barnanna ( Meistarastarf )
Elsti ágangurinn í skólanum köllum við Meistara þau hittast einu sinni í viku og vinna að ýmsum krefjandi
verkefnum . Við styðjumst t.d við bókina Markviss málörvun og gerum verkefni . (Sigrún Löve, Helga
Friðfinnsdóttir og Þorbjörg Þóroddsdóttir)
Ýmis verkefnieru gerð þar sem börnin þurfa að einbeita sér að nota rétt pennagrip og skrifa og teikna .Unnið er
með rím, samstöfur þ.e að klappa atkvæði í orðum. Börnin læra lestraráttina frá vinstri til hægri og unnið er með
fyrsta hljóðið í orði. Við skoðum tölustafi, fjölda, form og ýmiskonar verkefni. Farið er í fjölmargar
vettvangsferðir bæði í stofnanir, skóla og út í náttúruna.

Fjölmenningardagar
Við höldum hátíðlega upp á þjóðhátíðardag hjá öllum börnunum hvort sem þau eru íslensk eða frá öðru
landi. Börnin kynna þjóð sína, lög eru sungin á þeirra tungumáli og jafnvel lesin stutt saga eða frásögn.
Nokkrum sinnum hafa foreldrar komið og sýnt okkur eitthvað frá þeirra heimalandi og kennt okkur orð
og eða setningar á famandi tungu.

Sjónrænt skipulag
Umhverfið skiptir miklu máli í daglegu lífi barna. Við höfum sjónrænt dagskipulag á öllum deildum. Til
þess að ritmálið sé sýnilegt höfum við alltaf texta við allar myndir. Val á svæði er einnig sjónrænt þau
sjá fjölda svæða og hve margir geta farið á hvert svæði.

Hreyfistundir
Við förum í markvissar hreyfistundir í sal einu sinni í viku. Þar fara börnin í ýmsa hreyfileiki sem reyna
á mismundandi færni, fara í þrautabraurir og slökun. Þau læra að hlusta fara eftir fyrirmælum læra ný
orð tengda hreyfingunni. þau læra hugtök eins og hratt, hægt, undir, yfir, fremstur, síðastur osfrv.
Einnig notum við útiveruna til þess að fara í hreyfileiki og þrautir.
Könnunarleikur
Börnin á yngstu deildunum fara í könnunarleik einu sinni í viku. Í könnunarleik eru mörg tækifæri til að
lesa í umhverfið þreyfa, kanna, prófa, hlusta. Markmið með könnunarleiknum er að gefa börnunum
tækifæri til að auka reynslu sína og virkja áhugahvöt þeirra.

Tilfinningamyndir
Við höfum smám saman verið að setja upp tilfinningamyndir sem lýsa hvernig viðkomandi líður það
getur verið léttara fyrir barnið að tjá sig ef það hefur myndir og texta sem það getur bent á. Einnig velt
því fyrir sér hvaða tilfinning er hvað. Þetta ætlum við að setja upp á allar deildir skólans.

Sögugrunnurinn, Markviss málörvun, Lubbi finnur málbein, Orðagull, Orðahljóð, Lærum og
leikum með hljóðin.
Unnið er með kennsluefnið „sögugrunninn “ þetta er kennsluefni sem samanstendur af myndum og
orðum úr flestum orðflokkum og á að æfa börn í frásögn og sögugerð. Sögugrunnurinn er unnin með
tveimur elstu árgöngunum. Sögurnar eru oftast skrifaðar niður til að sjá og fylgjast með þróun og færni
barnsins.
Markvissa málörvun notum við mikið með elsta árgangnum. Mikið af skemmtilegum leikjum fyrir
börnin sem þjálfa hljóðkerfisvitund og byggjast flestir upp á hópleikjum. Efla þar af leiðandi fyrir utan
málþroskann, félags og tillfinningaþroskann og hreyfiþroskann.
Orðahljóð er spil sem ætlað er að efla hljóðvitund barna frá 3-5 ára. þetta tengir á markvissan hátt talað
mál og ritmál. Markmiðið er að fara í orðahljóð minnst einu sinni í viku.
Orðagull þjálfar börnin að vinna úr ( úrvinnsla ) einföldum og flóknum fyrirmælum. Æfa hlustun. Gott
fyrir börn með slakt vinnsluminni. Notum þetta mest í sérkennslu.
Lærum og leikum með hljóðin er eins og nafnið bendir til, að læra og leika með hljóð á skemmtilegan
hátt. Þetta efni er mest notað fyrir tvítyngd börn og börn með framburðarfrávik. Við notuð þetta líka á
læsissvæðinu fyrir 3-5 ára börn.
Lubbi finnur málbein, hjálpar börnunum að læra íslensku málhljóðin á skemmtilegan hátt. Börnin fara
í ferðalag með Lubba um Ísland og finna málbein. Börnin læra og syngja vísur um bókstafina. Við
notum þessa bók mjög mikið í samverustundum.

Tvítyngd börn
Tvítyngd eða fjöltyngd börn eru þau börn sem búa við eitt eða fleiri tungumál. Áhersla er á að starfsfólk
setji orð á alla hluti og athafnir þegar unnið er með börnunum. Foreldrar eru hvattir til að nota sitt
móðurmál til að gera máltöku íslenskunnar auðveldari. Með því að barn læri móðurmál sitt kemur
skilningur og auðveldara er að setja íslensk orð ofan á þann grunn. Við notum virka hlustun, lesum
stuttar sögur og tölum um myndir og texta. Stundum er tákn með tali notað til að styðja við orðin og
einnig myndrænt dagskipulag sem sýnir athafnir og hvað er að gerast yfir daginn.

Snemmtæk íhlutun
Mikilvægt er að vera vakandi yfir frávikum í málþroska barna og bregðast strax við til að styrkja
framfarir. Ef um seinkaðan málþroska er að ræða er leitað aðstoðar sérfræðinga.

Hljóm2
Hljóm 2 próf er lagt fyrir öll 5 ára börn í leikskólanum. Niðurstöðurnar eru marktækar vísbendingar um
hvaða börn eru í áhættu fyrir síðari lestrarörðugleika. Prófið er lagt fyrir í október, ef fram koma
vísbendingar um frávik þá er lagt til að foreldrar og leikskóli vinni með þá þætti og síðan er prófið lagt
fyrir aftur í febrúar. Sérkennslustjóri hefur sett saman málörvunarhópa og þjálfað þau börn sem ná ekki
meðalfærni í prófinu.

Í Geislabaugi gerum við læsis áætlun árlega.

Reykjavík 16. febrúar 2015
Þóra Jóna Jónatansdóttir
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