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1.
Um Frístundalæsi 



Frístundalæsi
● Hugmyndabanki þar sem 

finna má hugmyndir að 
verkefnum og laga að sínum 
þörfum 

● Frístundalæsi er ákveðinn 
stuðningur við þá sem vilja 
efla læsi barna í gegnum leik 

 

● Frístundalæsi hefur verið skipt 
í sjö tegundir læsis: 

○ Félagslæsi
○ Lista- og menningarlæsi
○ Miðlalæsi
○ Samfélagslæsi
○ Vísindalæsi
○ Náttúru- og 

umhverfislæsi
○ Heilsulæsi
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Hvað má finna í gagnabankanum Frístundalæsi
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● Hugmyndir sem hægt er að framkvæma í almennu 
starfi

● Hugmyndir að klúbbastarfi

● 10 einföld atriði

● Fyrirmyndaklúbbar 

● Smáforrit

● Gátlisti

● Ítarefni

● 3 smáskref

● Þemadagar

● Kennslumyndbönd

● Verkfærakista 



2.
Verfærakista frístundalæsis 



Félagslæsi
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https://fristundalaesi.reykjavik.is/felagslaesi/


Læsisveggspjald
● Stutt umfjöllun um félagslæsi 

ætlað starfsfólki 
frístundaheimila og börnum 
sem þar dvelja

● Félagslæsi skilgreint og sett í 
samhengi við starfsemi 
frístundaheimila

● Neðst á veggspjaldinu er QR 
kóði sem vísar á félagslæsi 
inn á heimasíðu 
Frístundalæsis
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https://fristundalaesi.reykjavik.is/felagslaesi/


Kveðjur

● Góðan daginn á 15 algengustu 
móðurmálum barna á Íslandi

● Tilvalið er að hengja 
veggspjaldið upp í móttökurými 
frístundaheimilisins til þess að 
taka vel á móti börnum og 
foreldrum/forráðamönnum 
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https://fristundalaesi.reykjavik.is/felagslaesi/


Tilfinningar

● Veggspjald sem sýnir svipbrigði 
sem túlka tilfinningar

● Gagnlegt til að aðstoða börn við að 
koma tilfinningum sínum í orð. Þá 
geta þau bent á myndina og 
frístundaleiðbeinandi ræðir við þau 
um hvernig þeim líður s.s. reið eða 
glöð 

● Þetta auðveldar börnum að vera 
læs á tilfinningar sínar og þroska 
með sér næmni í samskiptum
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https://fristundalaesi.reykjavik.is/felagslaesi/


Lista- og menningarlæsi
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https://fristundalaesi.reykjavik.is/lista-og-menningarlaesi-2/


Listamaður mánaðarins
● Frístundaheimili geta verið 

tilvalinn vettvangur til þess að 
kynna fyrir börnunum 
listasögu og ólíka listamenn

● Til þess að láta slíkt verða að 
veruleika er hægt að setja 
upp veggspjald þar sem 
listamaður mánaðarins er 
kynntur til sögunnar í orði og 
mynd
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https://fristundalaesi.reykjavik.is/lista-og-menningarlaesi-2/


Listabarn mánaðarins

● Gaman er að kynna hæfileikarík 
listabörn fyrir börnum 
frístundaheimilisins 

● Það getur verið bæði fróðlegt og 
skemmtilegt fyrir börnin að sjá 
verk listabarnanna og lesa sig til 
um þau

● Hægt er að nýta veggspjöldin til 
að skapa áhugaverðar umræður 
og auka list og menningarvitund 
barnanna 
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https://fristundalaesi.reykjavik.is/lista-og-menningarlaesi-2/


Miðlalæsi

13

https://fristundalaesi.reykjavik.is/midlalaesi-2/


Ljóð mánaðarins

● Gaman er að velja ljóð 
mánaðarins og hafa það 
sýnilegt innan 
frístundaheimilisins 

● Ef fylgt er QR-kóðanum á 
veggspaldinu vísar hann á 
Spotify lista þar sem hægt er 
að hlusta á öll ljóðin
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https://fristundalaesi.reykjavik.is/midlalaesi-2/


Fjölmiðlaleiðbeiningar
● Mikilvægt er að börn kunni að nálgast 

fjölmiðla á ábyrgan og áhrifaríkan hátt

● Gott getur verið að hafa veggspjöld 
með leiðbeiningum sýnileg á svæðum 
þar sem fjölmiðlanotkun á sér stað 

● Leiðbeiningarnar snúa að því hvar og 
hvernig hægt sé að nálgast tiltekinn 
miðil, hvers ætlast er til af börnunum 
sjálfum við notkun á miðlinum og hver 
réttindi þeirra eru þegar kemur að 
miðlanotkun
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https://fristundalaesi.reykjavik.is/midlalaesi-2/


Samfélagslæsi
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https://fristundalaesi.reykjavik.is/samfelagslaesi-2/


Stafróf
● Á frístundaheimilum borgarinnar er 

fjölbreyttur barnahópur sem kann 
allskyns tungumál

● Í verkfærakistu Frístundalæsis er að 
finna veggspjöld með stafrófi þeirra 
15 algengustu móðurmála sem töluð 
eru á Íslandi

● Hægt er að nýta þau og hengja upp 
stafróf kortlögðu tungumálanna s.s. í 
lestrarhorni frístundaheimilisins

17

https://fristundalaesi.reykjavik.is/samfelagslaesi-2/


Merkingar

● Eitt af fyrstu skrefunum sem 
mælt er með að tekin séu til að 
efla mál og læsi barna sem 
dvelja á frístundaheimilum snúa 
að merkingu hluta með orði og 
mynd

● Gaman er að koma fyrir 
merkingunum víðsvegar um 
frístundaheimilið í samstarfi við 
börnin
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https://fristundalaesi.reykjavik.is/samfelagslaesi-2/


Vísindalæsi
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https://fristundalaesi.reykjavik.is/visindalaesi-2/


Uppfinning mánaðarins

● Gaman er að kynna börn 
frístundaheimilisins fyrir fjölbreyttum 
uppfinningum sem hæfileikaríkir 
einstaklingar hafa fundið upp á

● Það getur verið bæði fróðlegt og 
skemmtilegt fyrir börnin að sjá 
uppfinningarnar og lesa sig til um 
þær
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https://fristundalaesi.reykjavik.is/visindalaesi-2/


Tilraunabók

● Tilraunabók Frístundalæsis 
inniheldur fjölbreyttar tilraunir 
sem einfaldar eru í framkvæmd 
með börnum

● Í bókinni er bæði að finna 
einfaldar leiðbeiningar en einnig 
myndband af samfélagsmiðlum 
þar sem hægt er að skoða 
framkvæmd tilraunarinnar
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https://fristundalaesi.reykjavik.is/visindalaesi-2/


Náttúru-og umhverfislæsi
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https://fristundalaesi.reykjavik.is/natturu-og-umhverfislaesi/


Útifatnaður
● Myndrænar leiðbeiningar fyrir börn 

um klæðaburð geta reynst 
mikilvægar

● Hér er að finna veggspjöld með 
mynd og texta þar sem fram 
kemur hvers konar klæðaburður sé 
ráðlagður viðkomandi dag

● Gott er að hafa veggspjaldið á 
vegg í fatahengi og skipt er um 
spjald eftir aðstæðum hverju sinni
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https://fristundalaesi.reykjavik.is/natturu-og-umhverfislaesi/


Útibingó

● Gaman er að fara í útibingó með 
börnum á frístundaheimilum. Hér er 
tilbúið útibingó sem hægt er að prenta 
út og nýta

● Tilvalið er að fara með barnahópinn í 
bingóið á lóð frístundaheimilisins, í 
útiveru eða fara í lengri göngutúr. Þá fá 
börnin bingóspjaldið og merkja við það 
sem þau sjá og fylla út í reitina á 
spjaldinu
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https://fristundalaesi.reykjavik.is/natturu-og-umhverfislaesi/


Heilsulæsi
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https://fristundalaesi.reykjavik.is/heilsulaesi-2/


Útileikir
● 12 veggspjöld sem kynna fjölbreytta 

útileiki í máli og mynd 

● Hægt er að koma veggspjaldi fyrir í 
fatahengi barnanna eða við 
útidyrahurðina og skipta því út 
mánaðarlega 

● Þetta eru hópleikir sem hugsaðir eru til 
þess að þjappa hópinn saman og gefa 
tilbreytingu í útiveruna
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https://fristundalaesi.reykjavik.is/heilsulaesi-2/


Hljóðbókalisti

● Hér er Spotifylisti með áhugaverðum 
hljóðbókum sem gaman er að hlusta á 
með börnunum á frístundaheimilinu

● Notalegt getur verið að hlusta á hljóðbók 
til dæmis í síðdegishressingunni. Einnig er 
hægt að kveikja á hljóðbókinni á meðan 
að börnin eru að dunda sér við að perla 
eða lita

27

https://fristundalaesi.reykjavik.is/heilsulaesi-2/
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Takk fyrir 
Einhverjar spurningar?

Endilega vertu í sambandi í gegnum tölvupóstinn 
fristundalaesi@gmail.com 

mailto:fristudalaesi@gmail.com

