
  

 

Safnfræðsla Borgarsögusafns 

safnfraedsla@reykjavik.is 

www.borgarsogusafn.is 

Sími 411-6300 

Takk fyrir komuna í Viðey!  

  

 

Viðey 
Fræðsluhefti fyrir leikskólahópa 

Lánseintak fyrir kennara 



  

 

>> Kort af Viðey 

1. Skólahús: nestis- og salernisaðstaða 

2. Bryggja 

3. Viðeyjarstofa og kirkja 

4. „Hesthús“: nestis- og salernisaðstaða 

5. Friðarsúlan: útilistaverk 

6. Viðeyjarnaust: fjara, nestis- og salernisaðstaða 

7. Eiðið: fjara 

8. Áfangar: útilistaverk (stendur dreift um eyjuna) 

  

 

Hvernig hugsum við okkur frið? 

Prófið að hugsa fallegar hugsanir. 

Prófið að segja falleg orð um hvert annað. 

 

Kunnið þið söngva um frið og kærleik? 
t.d. Lítill heimur (Þar er gott að vera sem gleðin býr), 

Í leikskóla er gaman, 

Ég er sko vinur þinn, 

Frost er úti fuglinn minn. 

 

Þekkið þið einhverja bókstafi á Friðarsúlunni? 

 

Prófið að haldast í hendur og athugið hvort hópurinn nái 

utan um friðarsúluna. 

 

Þekkið þið annað tungumál en íslensku? 

Upplýsingar: Friðarsúlan er útilistaverk eftir Yoko Ono. Á verkinu 

stendur „Hugsa sér frið“ á 24 tungumálum. 

Friðarsúlan  



  

 

Friðarsúlan  

  

 

Leiðbeiningar fyrir kennara og leiðbeinendur 
 

Markmið 

 Leggja áherslu á athygli og skynjun. 

 Njóta útiveru saman. 

 Skoða Viðey með náttúru og sögu í huga.  

 

Framkvæmd 

 Í heftinu eru upplýsingar og leikir fyrir leikskólahópa sem  

 heimsækja Viðey. 

 Þið getið valið að nota allt heftið eða hluta þess, eftir því sem 

hentar best. 

 Gangið vel um Viðey og farið gætilega í fjörum. 

 Vinsamlegast skilið fræðsluheftinu aftur eftir notkun. 

 

Góða skemmtun!  



  

 

Viðeyjarstofa  

  

 

Hvaða gróður sjáið þið í fjörunni?  

Getið þið fundið þang og þara í ólíkum litum? 

 

Komið þið auga á einhver dýr í fjörunni?  
Í fjörunni búa t.d. fuglar, flugur og krabbar.  

 

Hvernig steinar eru í fjörunni?  

Eru þeir nógu litlir svo þeir passi í lófa?  

Hvernig eru þeir í laginu? 

Upplýsingar: Steinar í fjörum eru oft sléttir og ávalir. Öldurnar ýta steinum 

á botninum til og frá. Þá rekast þeir saman og slípast smám saman til. 

 

Er sjórinn spegilsléttur eða eru öldur?  

Eru öldurnar allar jafn stórar? 

Dettur ykkur í hug eitthvað annað orð yfir öldur? 

 

Finnið þið lykt í fjörunni? Ef svo er, hvernig er hún? 

 

Athugið: Gangið varlega um fjöruna því steinarnir geta verið sleipir.  

Fjöruferð 



  

 

  

 

Hvað eru margir strompar á húsinu? 

Til hvers ætli strompar séu? 

 

Úr hvaða efni er Viðeyjarstofa?  

Sum hús eru byggð úr timbri, önnur steini eða steinsteypu. 

 

Hvort ætli leikskólinn ykkar sé eldri eða yngri en Viðeyjarstofa? 

Húsið er meira en 260 ára gamalt.  

 

Finnst ykkur Viðeyjarstofa vera stórt hús?  

Er húsið stærra en leikskólinn ykkar?  

Er það stærra en húsin sem þið eigið heima í? 

Í gamla daga fannst fólki Viðeyjarstofa vera risastórt hús. Það var stærra en 

flest önnur hús á Íslandi.  

 

Upplýsingar: Viðeyjarstofa er fyrsta steinhús á Íslandi og var byggt árið 

1755. Fyrsta fjölskyldan sem átti heima í húsinu var fjölskylda Skúla 

Magnússonar og Steinunnar Björnsdóttur. Þau áttu 7 börn. 

Viðeyjarstofa  



  

 

Viðeyjarkirkja  

  

 

Standið kyrr, lokið augunum og hlustið.  

Hvað heyrið þið? 

Heyrið þið hljóð í fuglum?  

Ef svo er, hvernig hljóð gefa fuglarnir frá sér? 

 

Horfið í kringum ykkur. Getið þið komið auga á fugla? 

Ef svo er, hvað eru fuglarnir að gera?  

Eru þeir t.d. að synda, fljúga, sofa, éta eða þvo sér? 

 

Upplýsingar: Það verpa um 30 tegundir fugla í Viðey. Það þykir mjög 

mikið því að á öllu landinu verpa um 70 tegundir af fuglum. 

Fuglar í Viðey 



  

 

  

 

Takið eftir útidyrum kirkjunnar.  

Hvernig eru hurðirnar á litin? 

Sjáið þið mynstur á hurðunum? T.d. skálínur eða form. 

 

Farið inn í kirkjuna og athugið hvaða liti þið sjáið þar. 

Hvaða tegundir forma sjáið þið? Sjáið þið t.d. hringi og ferhyrninga. 

 

Þið megið setjast á kirkjubekkina.  

Í gamla daga sátu strákar hægra megin og stelpur vinstra megin  

(þegar horft er inn í kirkjuna). 

 

Á kirkjunni eru margir gluggar. Veljið einn glugga til að skoða nánar.  

Hvað eru margar rúður í glugganum sem þið völduð? 

Hvað sjáið þið út um glugga kirkjunnar? 

 

Upplýsingar: Skúli Magnússon lét reisa þessa kirkju. Hún er næst elsta kirkja landsins  

Viðeyjarkirkja  



  

 

  

 

Veljið stað til að rannsaka nánar. 

 

Getið þið fundið: 

Eitthvað með 4 hornum 

Eitthvað mjúkt 

Eitthvað langt og mjótt 

Eitthvað kalt 

Eitthvað með 3 hornum 

Eitthvað hart 

Eitthvað lifandi 

Eitthvað oddhvasst 

Eitthvað hringlótt 

Eitthvað slímugt 

Form og áferð  



  

 

  

 

Náttúran er alls konar á litinn. 

Horfið í kringjum ykkur og athugið hvaða liti þið komið auga á. 

 

Getið þið fundið eitthvað sem er  

gult 

rautt 

blátt 

eða grænt?  

En litablæbrigði, eins og t.d.  

dökkgrænt, ljósgrænt eða skærgrænt? 

 

Grandskoðið eitthvað lítið eins og t.d. strá eða laufblað.  

Hvaða litablæbrigði sjáið þið í því?  

Litadýrð  



  

 

  

 

Leggist í grasið og horfið upp í himinninn.  

Eru ský á himni?  

Hvernig eru þau á litinn?  

Getið þið komið auga á skýjamyndir?  

Líkjast skýin einhverju, t.d. risaeðlu eða mótorhjóli? 

 

Hvernig er veðrið? 

Í Viðey er getur veðrið verið breytilegt. Það getur t.d. verið sólskin, skýjað, 

rigning, haglél, rok og logn. Allt á sama tíma! 

 

Kunnið þið söngva um veðrið? 
T.d. Í rigningu ég syng, 

Nú er úti veður vott, 

Skýin, 

Vorvindar glaðir, 

Signir sól.  

Himinn og veður 


