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Hin víðförla 
Greppikló

Leikskólinn Holt í Reykjanesbæ býr að góðri reynslu af 
samstarfsverkefnum við önnur lönd og þar er „Lesum 
heiminn“ engin undantekning. Útgangspunktur verkefnisins 
var sagan um Greppikló sem var notuð til að vinna með ýmis 
viðfangsefni þar sem lestur og lýðræði voru tengd saman.

Sigurbjört Kristjánsdóttir sem fór fyrir verkefninu segir 
Greppikló vera einskonar skógarskrímsli úr breskri 
barnabók sem til er á fjölmörgum tungumálum og hafi því 
verið aðgengileg öllum þátttakendum.

Í þessu fimm landa samstarfsverkefni var meðal annars búið 
til spil um Greppikló þar sem æfingar í læsi og stærðfræði 
voru gerðar að leik auk þess sem heimatilbúnar jólagjafir 
barnanna voru sendar á milli skólanna. „Svo skiptumst við á 
að búa til hluta af Greppikló, eitt landið gerði hendur, annað 
gerði fætur og svo fengu allir þessa líkamshluta og bjuggu til 
sína Greppikló í sínu landi,“ segir Sigurbjört. „Við héldum 
áfram eftir áramótin þar sem við bjuggum til sameiginlega 
sögu. Þá var Greppikló að ferðast til allra landanna og börnin 
bjuggu til sögu og myndir sem sett var upp í sögubók á 
tölvutæku formi.“

Sigurbjört segir verkefnið hafa verið afskaplega skemmtilegt 
og að hvert land hafi fundið sínar eigin sniðugu leiðir til 
sköpunar í kringum skógarskrímslið.

„Það er t.d. til lag um Greppikló og ég þýddi textann sem við 
sungum svo. Það var meira að segja eitt af útskriftarlögunum 
hjá elstu börnunum okkar í fyrra. Það var svo margt í kringum 
hana sem við gátum nýtt okkur.“

Sigurbjört segir börnin hafa verið afar hrifin af samstarfinu 
og að mörg þeirra séu í raun orðin vön alþjóðlegu samstarfi 
sökum fyrri verkefna leikskólans. Hún segir verkefnið falla vel 
að starfi leikskólans enda vinni hann mikið með náttúruna 
allt í kring þar sem börnin fái að uppgötva heiminn í kringum 
sig og skapa.

„Við unnum mikið með hugmyndir barnanna og gerum það 
mikið almennt. Við komum með einhverja kveikju og svo taka 
þau hana og vinna úr henni,“ segir Sigurbjört sem kveður 
leikskólann seint munu segja skilið við alþjóðlegt samstarf. 
„Við sem stöndum að þessum verkefnum hjá þessum ólíku 
löndum höfum svo gaman að því að vinna saman. Þetta gefur 
starfinu svo mikið gildi, ekki síst fyrir okkur kennarana. “

Hægt er að kynna sér verkefnið frekar á 
www.kidsreadtheworld.wordpress.com. 

Eitt landið gerði hendur, 
annað gerði fætur og svo 
fengu allir þessa líkams-
hluta og bjuggu til sína 
Greppikló
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