Í leikskólastarfi mynda hugtökin
uppeldi, umönnun og menntun
eina heild. Börnum er sýnd virðing
og umhyggja og fá hvatningu og
viðfangsefni við hæfi. Litið er á þau
sem fullgilda þátttakendur í
samfélagi leikskólans.

Börn læra í leik og daglegu starfi í leikskólanum,
innan dyra sem utan. Þau læra í samvinnu við önnur
börn og þegar þau fá stuðning og hvatningu frá
hinum fullorðnu. Námssvið leikskólans eiga að vera
samþætt og samofin öllu starfi leikskóla og taka mið
af sex grunnþáttum menntunar. Þau byggjast á
skapandi og gagnrýninni hugsun og tengjast leik
og daglegum athöfnum í leikskólum.

Leikur er meginnámsleið barna.
Hann skapar börnum tækifæri til að læra
og skilja umhverfi sitt, tjá hugmyndir
sínar, reynslu og tilfinningar og þróa
félagsleg tengsl við önnur börn.

Leikur er órjúfanlegur
þáttur bernskuáranna og
þungamiðja leikskólastarfsins.
Leikur er sjálfsprottinn og
börnum
eðlislægur.
Þau
leika sér af fúsum og
frjálsum vilja og á eigin
forsendum. Leikur getur
veitt gleði og vellíðan en
jafnframt
falið
í
sér
valdabaráttu og átök.

Leikskólinn er fyrsta stig skólakerfisins
og upphaf formlegrar menntunar
einstaklinga. Leikskólaaldurinn er
mikilvægur tími náms og þroska. Í
samstarfi við foreldra á leikskólinn að
kappkosta að fylgjast með og efla
alhliða þroska allra barna, veita öllum
börnum
hollt
og
hvetjandi
uppeldisumhverfi og stuðla að öryggi
þeirra og vellíðan.

Námssvið leikskólans fléttast inn
í leik barna þegar starfsfólk
tengir á markvissan hátt
markmið þeirra við leik.
Leikskólakennarinn
kynnir
börnum nýja möguleika og
skapar þannig sameiginlega
reynslu sem nýtist í leik.
Mikilvægt er að vera vakandi
fyrir áhuga barna og því sem
gerist, spyrja opinna spurninga
og vinna markvisst með það sem
börn eru að fást við og sýna því
áhuga. Í leik læra börn hvert af
öðru en hlutverk hins fullorðna í
leik barna er engu síður
mikilvægt og margþætt.

Í leik eflast vitrænir og skapandi
þættir. Leikurinn
kallar á
fjölbreytta notkun tungumálsins,
hreyfingu, félagsleg samskipti og
tilfinningatengsl. Leikur getur
virkjað sköpunarkraft barna og löngun
þeirra til að læra og afla sér þekkingar.

Læsi og samskipti

Í gefandi samskiptum og leik eykst félagsfærni og
sjálfsmynd styrkist

Frjálsi leikurinn fær mikinn tíma í starfinu, þar læra
börnin m.a. samvinnu, að skiptast á og deila með sér
Börn eru félagsverur sem hafa
ríka þörf fyrir samskipti við
aðra. Þau hafa m.a. þörf fyrir
að spyrja spurninga, skiptast á
skoðunum og ræða hugmyndir
sínar, tilfinningar og líðan.
Börn nota ýmsar leiðir til að tjá
sig og eiga samskipti við aðra.
Auk tungumálsins nota þau til
dæmis ýmiss konar hljóð,
snertingu,
látbragð
og
leikræna tjáningu, tónlist,
myndmál og dans. Í gefandi
samskiptum og leik eykst
félagsfærni og sjálfsmynd
styrkist. Læsi í víðum skilningi
þess orðs er mikilvægur þáttur
samskipta. 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.

Börn tjá sig í gegnum sköpun og listir t.d. í gegnum
tónlist, leikræna tjáningu og dans
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Bækur eru eðlilegur og
sjálfsagður hluti í umhverfi
leikskólans og hægt að grípa til
þeirra hvenær sem hentar

Undanfari lestrarkennslu er góð málörvun og örvun
ritmáls og eru nemendur hvattir til að skrifa sjálfir
stafinn sinn eða nafn.

Stafaspjöld hanga uppi á veggjum
leikskólans, stafaspil, stafapúslur og
kubbar með stöfum eru til staðar
fyrir börnin.
BörBörnin læra að þekkja ýmis stærðfræðitengd hugtök, þau
flokka og raða, vinna með kubba, púslur, perlur og pinna.

Heilbrigði og vellíðan

Börnunum er uppálagt að taka tillit hvert til annars,
bera virðingu og sýna samkennd.

Í leikskóla eiga börn að læra um
og tileinka sér heilbrigða
lífshætti, hollt mataræði, hvíld,
hreinlæti og hreyfingu. Hreyfing
er börnum eðlislæg og stuðlar
að vellíðan. Hreyfing getur haft í
för með sér gleði og ánægju og í
gegnum hana læra börn. Börn
eiga að fá tækifæri til að hreyfa
sig frjálst jafnframt því að taka
þátt í skipulagðri hreyfingu.
Hreyfing og vellíðan hafa
jákvæð áhrif á samskipti barna,
umgengni þeirra við umhverfi
sitt og hæfni þeirra til að takast
á við daglegt líf og nýjar
aðstæður. Líðan barns hefur
áhrif á sjálfmynd þess, t.a.m.
hvort það hefur trú á eigin
hæfni, er áhugasamt og sýnir
vilja og getu til að takast á við
mismunandi
viðfangsefni.
Daglegar athafnir í leikskóla eiga
að stuðla að líkamlegri og
andlegri vellíðan barna og góðri
heilsu. Umhyggja á að skipa
stóran sess í starfi leikskóla og
mikilvægt er að starfsfólk
leikskóla myndi góð og náin
tengsl við börnin.

Áhersla er lögð á að börnunum líði vel, að þau finni
umhyggju, að þau séu örugg og velkomin í leikskólann

Einnig er lögð áhersla á að styrkja sjálfsmynd þeirra,
að þeim líði vel í barnahópnum og séu hluti af honum.
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Nemendur leikskólans fara í hreyfingu og
sundaðlögun hjá íþróttakennara.

Útivist er mikilvægur þáttur í
starfinu, þar sem börnin fá
þjálfun í grófhreyfingum og
þreki á leiksvæði skólans.

Sjálfbærni og vísindi
Leikskólinn Tjarnaskjól

Reglulega er farið í gönguferðir, börnin læra að
þekkja helstu kennileiti, plöntur og þau dýr sem eru í
umhverfinu.

Fjölbreyttur efniviður er fenginn í náttúrunni, unnin eru
verkefni og gerðar tilraunir.

Frá fyrstu stundu beita börn
ýmsum aðferðum við að
kanna og reyna að skilja
umhverfi sitt. Þau horfa,
hlusta,
snerta,
bragða,
handleika, flokka, bera saman,
rannsaka og draga ályktanir.
Ung börn læra í gagnvirkum
samskiptum við umhverfi sitt.
Byggja þarf á reynslu barna af
umhverfinu
og
skapa
aðstæður
fyrir
nýja
merkingarbæra
reynslu.
Leggja skal áherslu á samhengi
þeirra viðfangsefna sem unnið
er með svo sem náttúru og
samfélag,
mismunandi
náttúrufyrirbæri, vísindi og
tækni.
Hlutverk leikskóla er að styðja
við fróðleiksþorsta barna með
því að fylgjast með og hlusta
eftir því hvað börnin eru að
fást við og reyna að átta sig á
hvernig þau hugsa og skilja
hlutina. Út frá því er þeim
kynntur nýr efniviður og
hugmyndir. Þau eru spurð
spurninga sem m.a. er ætlað
að vekja þau til umhugsunar
um sjálfbærni og sjálfbæra
þróun. Börn skulu fá tækifæri
til að kanna og ræða samhengi
fyrirbæra í umhverfi sínu. 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.
Mikilvægt er að kenna
börnum að bera virðingu fyrir
umhverfi sínu og náttúru og
skapa þeim tækifæri til að
upplifa og njóta.
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Börnin læra um árstíðirnar, velta fyrir sér hvað
greinir þær að

Stærðfræði er auðvelt að vinna úti í náttúrunni með
því að finna mynstur, flokka, para, telja og greina.

Rætt er um veðrið og hvernig best sé að klæða sig
í samræmi við það.

Sköpun og menning

Hefðir og siðir eru sameiginlegir í öllum skólanum, þar
má nefna; danskennslu, jólaball, þorrablót, öskudag,
árshátíð og menningarstundir.

Í samverustundum, hópastarfi og víðar er sungið,
farið með þulur og vísur sem m.a. tengjast árstíðum
og hefðum.

Sköpun er mikilvægur þáttur í
námi og þroska barna.
Skapandi starf á fyrst og
fremst að beinast að ferlinu
sjálfu, gleðinni, tjáningunni
og náminu sem á sér stað
þegar hugmyndir, tilfinningar
og ímyndun fá að njóta sín.
Umhverfi leikskóla á að örva
skynjun og styðja við
sköpunarkraft
barna.
Menning er samofin öllu
starfi leikskóla og tengist leik
barna, lýðræði, skapandi
starfi og þjóðmenningu. Gera
skal barninu kleift að nálgast
viðfangsefni frá mörgum
hliðum og á eigin forsendum.
Hlutverk
leikskólakennara
felst m.a. í því að velja leiðir
sem hvetja til skapandi
hugsunar og sjálfstæðra
vinnubragða hjá börnunum.

Í leikskólanum fá börnin margvísleg tækifæri til að tjá sig í
myndum og með mótanleg efni.
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Eldri börnin fara í einn tíma á viku til
tónmenntakennara í TónMál. Þar sem
þau syngja, dansa, leika og vinna
verkefni.

Þá eru farnar vettvangsferðir um
nærsamfélagið í því skyni að efla
tilfinningu barnanna fyrir
samfélagi sínu.

Náttúrulegur efniviður sem börn og starfsfólk
finna í útiveru og vettvangsferðum er nýttur í
skapandi starf

