
Haustönn 

September, október og nóvember 

Náttúran og endurvinnslan 

Námssvið: Sjálfbærni og vísindi  

 

Á haustin sjáum við miklar breytingar í náttúrunni og gefur það okkur góð tækifæri til að 

kenna börnunum um árstíðarskiptin.  Við fáum tækifæri til að sjá náttúruna búa sig undir 

veturinn með tilheyrandi litagleði.  Einnig gefur það okkur gott tækifæri til að skoða hvað 

verður um það sem við nýtum ekki lengur, líkt og laufblöðin sem trén eru hætt að nota.  

Endurvinnsla stuðlar að betri umgengni við jörðina okkar en þetta er lífsstefna sem fólk 

verður að tileinka sér.  Með því að kenna börnum endurvinnslu strax í bernsku aukum við 

líkurnar á því að börn beri virðingu fyrir landinu okkar og náttúru.   

Börn hafa til að bera mikla leikgleði og forvitni sem þau nota til að kynnast heiminum í 

kringum sig.  Þau þurfa að fá að horfa, snerta, bragða, handleika, flokka, bera saman, 

rannsaka og draga ályktanir. Spyrja þarf börnin spurninga sem m.a. vekja þau til umhugsunar 

um sjálfbærni og sjálfbæra þróun. Ýta þarf undir forvitni, ígrundun og vangaveltur barna og 

hvetja þau til að spyrja spurninga og leita mismunandi lausna. Jafnframt ber að ýta undir 

vísindalega hugsun og aðstoða börn við að sjá tengsl, orsök og afleiðingu og styrkja skilning 

þeirra á hugmyndum og hugtökum.  

Einnig munum við vinna með okkur sjálf. Þetta er hægt að gera á ótal vegu allt eftir aldri og 

þroska barnanna. Börn nota ýmsar leiðir til að tjá sig og eiga samskipti við aðra s.s. með ýmis 

konar hljóðum, snertingu, látbragði, leikrænni tjáningu, tónlist, myndmáli og dansi.  Í gefandi 

samskiptum og leik eykst félagsfærni og sjálfsmynd styrkist. 

Mikilvægt er að kenna börnunum að bera 

virðingu fyrir umhverfi sínu og náttúru og 

skapa þeim tækifæri til að upplifa og njóta.   
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Haustið og endurvinnsla Lýðheilsu verkefni  

Bókagerð – leikskólinn minn  

 

Myndlist með laufblöðum úr 

vettvangsferð 

Jólagjafir  

Mælingar á hæð og þyngd  

/numicon 

Fara og tína rusl og flokka  Vinaverkefni  

Berjamór / safna laufum  

 

Útikennsla með áherslu á litina 

í náttúrunni. 

Ræða vináttuna  

 

Sjálfsmynd- með salti og 

vatnslitum 

 

 Dagur íslenskrar tungu 

Heilsan mín 

 

  

Hvernig komst ég í leikskólann? 

 

  

Leikur að læra  

 

 

  

 

 

 

  

 

 


