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Ég heiti Nasi

Mig hafði lengi langað til að búa til skemmtilegt og hagnýtt námsefni fyrir 

börn með fötlun, eða allt  frá því  ég starfaði sem ráðgjafi við snemmtæka 

íhlutun og sinnti fjölskyldum yngri barna með sjónskerðingu og börnum 

með margskonar fatlanir. Ég gleðst yfir því að hugmyndin varð að veruleika, 

þökk sé stuðningi frá mínum nánustu, ýmsum sjóðum, fyrirtækjum, 

sérfræðingum, sjálfboðaliðum og vinum. Ég  vona að bókin og námsgögnin, 

Prakkarastrik Nasa, verði gott hjálpartæki fyrir ykkur foreldra og að Nasi 

verði góður félagi barnanna ykkar. Ég vona að bókin og Nasi sömuleiðis eigi 

eftir að veita ykkur margar gleðistundir og jafnframt innblástur fyrir örvun 

sjónarinnar.

Bókinni fylgja raunverulegir hlutir: Nasi, dúkkan Rósa, leikfangabíll, vasa

ljós, 6 plastglös, 18 hluta hnífaparasett, Leusjóntáknin (hringur, ferningur, 

hús og epli), felublað, samstæðuspil Nasa og punktaletursblað Nasa. 

Hlutina má að nota í allskyns æfingum og skemmtilegum leikjum sem þjóna 

þeim tilgangi að örva sjón, hreyfi og vitsmunaþroska barnsins.

Nú skulum við skoða hvernig hægt er að leika með bókina, Nasa og hin 

gögnin.
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Kynning á Nasa og 
hinum hlutunum
Það eru ótal leiðir fyrir börnin að kynnast hlutunum. Það 

er hlutverk  foreldra og annarra sem þekkja barnið best, að 

laga ferlið að barninu sjálfu. Foreldrar vita best af öll um hvar 

styrkleikar barnsins liggja og hvað  því finnst skemmtilegt 

að gera. Að sama skapi læra foreldrar hvernig best er að 

hvetja barnið  í gegnum leik með gögnin sem fylgja bókinni. 

Ef barnið upplifir jákvæðar tilfinningar meðan á leik 

stendur, verður auðveldara fyrir það að leggja allt á minnið. 

Það er mikilvægt að skapa jákvæð leikskilyrði, svo að 

barninu gangi vel. Það er gott að skipta efninu í minni hluta, 

rifja upp og breyta til. Gleði og hrós eru einnig mikilvæg. 

Eigin reynsla barnsins hjálpar 
því til að skilja það sem það sér
Það er mikilvægt að börnin fái tækifæri til að kynnast 

raunverulegu hlutunum á virkan hátt áður en þau fara 

að nota bókina sjálfa. Að rannsaka og kynnast (með hjálp 

foreldranna) raunverulegu hlutunum, sem birtast síðar á 

ljósmyndum og teikningum í bókinni, hjálpar börnunum 

að þróa markvisst sjónhæfileika sína og auðveldar 

þeim skilninginn á teikningunum. Réttur tími til þess að 

framkvæma það sem bókin segir til um kemur sem sagt 

þegar börnin þekkja raunverulegu hlutina mjög vel, hafa 

þreifað á þeim og rannsakað þá í þaula.
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Nasi
er svarthvít vera. Hann virkar örvandi fyrir sjón, snertiskyn og einnig 

heyrn. Leikfangið er fyllt með bókhveitihýði svo það skrjáfar í því og það 

er hægt að hita það upp á stofuofni. Nasi er mjög áberandi og býður upp 

á feluleik. Ef barnið situr t.d. við borð er hægt að láta Nasa gægjast upp 

undan borðplötunni. Barnið leitar og beitir sjónrænni athygli að honum. 

Til að auðvelda leitina getum við látið hann hreyfast eða heyrast í honum. 
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Rósa
Það sem er einkennandi við dúkkuna er að augun, munnurinn og nefið eru gerð 

áberandi með útsaumi, svipað og hjartað á kjólnum hennar. Dúkkan hefur 

útlínur og þannig getur barnið áttað sig betur á líkama hennar. Ef hún liggur 

t.d. á hvítu blaði munu útlínur líkamans sjást betur. Á blaðsíðum bókarinnar 

var viljandi valinn litaður bakgrunnur, sem auðveldar barninu að beina athygli 

sinni að dúkkunni. Barnið getur æft sig í að átta sig á andliti sem og líkama. 

Hægt er að nota spurningar eins og: hvar eru augun, munnurinn, hárið, 

fæturnir, hvernig er kjóllinn á litinn, og þess háttar. Í samvinnu við barnið er 

líka hægt að útbúa nýja hárgreiðslu fyrir Rósu. Þegar barnið bendir á dúkkuna 

með fingrinum, þjálfar það samhæfingu augna og handahreyfingar og um leið 

fær barnið hvatningu við horfa á það sem það snertir. 
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Leikfangabíllinn
Ljósrauður leikfangabíll virkar eins og venjulegur leikfangabíll en reynist 

líka vel  við að örva sjónina og að fylgja eftir með augunum. Það er hægt 

að taka bílinn í sundur. Þegar barnið tekur bílinn í sundur og setur hann 

saman þjálfar það fínhreyfingar, rökhugsun og eflir hugmyndaflug. Við 

getum látið barnið taka eftir bílnum fara frá vinstri til hægri og frá sér og 

til sín aftur. Þannig er hægt að æfa augun í að fylgja eftir í mismunandi 

áttir og þjálfa einnig augnvöðvana. Barnið getur ýmist fylgst með bílnum 

á hreyfingu eða verið í lykilhlutverki og keyrt bílinn sjálft. Hægt er að búa 

til  braut úr plastglösunum og barnið getur keyrt bílinn eftir brautinni. 

Markmiðið með þessum leik er að samhæfa augna og handahreyfingar. 

Á meðan á leiknum stendur er æskilegt að hvetja barnið til að horfa á það 

sem það er að gera og á hreyfingar bílsins. Leikir með bílinn geta haft áhrif 

á ýmsa færni, t.d. fín og grófhreyfingar og samhæfingu augna og handa. 

Leyfið hugmyndafluginu að ráða, t.d. er hægt að taka stór blöð, teikna á 

þau línur eins og eru í bókinni (bls. 29 – 31) og barnið getur keyrt bílinn 

eftir línunum. 
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Handknúið vasaljós 
er mjög áberandi og það er gott að halda á því. Vasaljósið er búið rafmagnsþétti. Það 

þýðir að barnið getur sjálft búið til ljós. Það snýr sveifinni og þegar það vill fá ljós, 

ýtir það á takkann. Að fást við þetta þroskar hreyfifærni og barnið lærir um orsök og 

afleiðingu (ég framkvæmi og í kjölfarið gerist eitthvað).

Það er hægt að lýsa með vasaljósinu í gegnum meðfylgjandi plastglös, hvert glas 

gefur ljósinu nýjan lit. Best er að prófa sig áfram og finna hvaða litur hentar barninu 

best. Ef gera á lýsinguna sterkari, er hægt að  draga fyrir gluggana í herberginu. Þá 

er hægt að lýsa  gegnum plastglasið og bjóða barninu að sjá það í augnhæð og úr um 

það bil 30 – 40 cm fjarlægð. Við getum hreyft upplýst plastglasið rólega frá vinstri 

til hægri, upp og niður, frá vinstra efra horni til hægra neðra horns. Þannig þjálfum 

við barnið í að finna ákveðin hlut, beina sjónathyglinni að honum og fylgja honum 

eftir og á sama tíma æfist hreyfigeta augnvöðvanna. 

Barnið getur lýst upp raunverulega hluti en líka myndirnar í bókinni. Þegar fer að 

rökkva er tilvalið að fara í  leik og reyna að grípa ljóstíruna á veggnum. 
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Sett af plastglösum
Plastglösin sex eru í mismunandi litum. Þau geta haft mismunandi 

hlutverk. Til  dæmis geta þau þjónað hlutverki drykkjarmáls, verið ílát 

til að flokka hluti, hjálpað við að læra að þekkja liti eða í tengslum við 

vasaljósið eins og áður var nefnt. Hægt er að bjóða barninu að nota eitt 

af glösunum og hnífaparasett við matarborð. Þannig lærir það að  þekkja  

notagildi þessara hluta. Plastglösin er hægt að nota við einfaldar eða 

flóknari athafnir. Við getum sett hvert ofan á annað og byggt píramída 

og notið þess að  rífa hann niður, hægt er að leggja plastglösin saman, 

taka þau með í bað og fylla með vatni, leika með þau í sandkassa eða í 

drullumalli. Allar þessar athafnir hjálpa barninu að samhæfa augu og 

hönd og þroska hugmyndir barnsins um eðli hins raunverulega heims 

sem er í kringum það. Barnið lærir t.d. að skilja þyngdarkraftinn (byggja 

úr plastglösum og rífa niður), um dýpt (leikurinn í baðkeri – plastmálið 

sem er fullt af vatni er á botninum, hitt flýtur), um þyngd (leikurinn í 

sandkassa – plastmálið sem er fullt af sandi er öðruvísi en það sem er 

tómt) og fl. 
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Hnífaparasett
inniheldur sex matskeiðar, gaffla og hnífa í mismunandi litum. Það er tilvalið að 

nota eitt hnífaparasett ásamt plastglasi við matarborð. Á grundvelli eigin reynslu 

mun barnið skilja betur þegar það þarf að átta sig á ljósmyndum af hnífapörunum 

í bókinni. Gafflar, hnífar og skeiðar hafa mun flóknari form en drykkjarglös. Til 

að byrja með mælum við með því að nota hnífaparsett til að greina liti. Hægt er 

að velja tvö sett, t.d. blá og gul,  láta þau liggja á góðu undirlagi og taka einn 

hlut af völdum lit í einu. Það er svo hægt að bæta við glösunum. Barnið setur 

t.d. hnífapar í drykkjarglas af samsvarandi lit; bláan hníf í blátt glas o.s.frv. Ef 

þessi leikur virðist vera of einfaldur er hægt að bæta við drykkjarglösum og 

hnífapörum í fleiri litum. Sumum börnum getur reynst erfitt að greina svipuð 

litbrigði og þess vegna er alltaf mikilvægt að aðlaga leikinn að sjón og hreyfigetu 

og vitsmunaþroska hvers barns.

Þegar greina á mismunandi form er hægt að leggja tvö hnífaparasett á gott 

undirlag í andstæðum lit og skerpa þannig form hlutanna. Á hvítt undirlag er 

t.d. hægt að setja blátt og appelsínugult hnífaparasett og biðja barnið að finna 

skeiðar. Til að gera leikinn aðeins flóknari er hægt að bæta við smám saman fleiri 

hnífapörum eða velja flóknara undirlag, t.d. eins og er gert í bókinni á bls. 24.
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Leu sjóntáknin (LEA SYMBOLS®) 
fær barnið í hendurnar sem stök spjöld: hring, ferning, hús og epli. Þetta 

eru form og tákn. Á fyrsta stigi þarf barnið ekki nauðsynlega að þekkja 

formin og táknin eða nefna þau, markmiðið er fyrst og fremst að kenna 

barninu að finna hvað er eins og finna samstæður. 

Felublaðið
er blað í A5 stærð. Það getur gert mikið gagn þegar bókin er skoðuð. Það 

hjálpar barninu að átta sig á blaðsíðu sem hefur flókið sjónrænt umhverfi 

(á blaðsíðunni eru margir hlutir eða hlutir eru þjappaðir saman). Þegar fleiri  

hlutir eru á blaðsíðunni felum við t.d. vinstri helming hennar. Markmiðið er að 

skapa einfaldara sjónrænt umhverfi. Þegar barnið er búið að skoða sýnilega 

hluta myndarinnar er hægt að fela hægri helminginn. Eftir að barnið hefur 

skoðað gaumgæfilega báða hluta blaðsíðunnar er hægt að afhjúpa myndina 

alla. Það er líka hægt að fela ýmsa hluta blaðsíðunnar og afhjúpa myndina 

smám saman, allt eftir þörfum barnsins. 

Samstæðuspil Nasa og punktaletursblað
Við mælum með því að nota þau síðust. Hvernig á að nota þau verður útskýrt síðar
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Bókin skoðuð
Þegar barnið hefur kynnst hlutunum af eigin raun er komið að því að  skoða þá 

á ljósmyndum í bókinni. Barnið er búið að rannsaka leikföngin á margvíslegan 

hátt og þekkir þau vel og getur því greint hvern hlut betur á myndunum. Ef til 

vill getur barnið prófað að leika með þá á nýjan hátt. Sjónæfingar í bókinni eru 

stigskiptar frá þeim einföldu til hinna flóknari. Í bókinni er leiðsögumaðurinn 

Nasi. Hann er kátur og skemmtilegur og gefur vísbendingar um hvert eigi að 

beina athyglinni hverju sinni. Það er hægt að tengja vinnu með bókina og 

einfalda athöfn: Hægt er að velgja Nasa svolítið og leggja hann í hönd barnsins 

með orðum: Halló, ég heiti Nasi. Viltu koma að leika? Ef við gerum þetta að 

venju, búum við barnið undir að eitthvað skemmtilegt sé í vændum. Ylurinn frá 

leikfanginu getur losað um spennu í höndunum og auðveldara er að þreifa á því. 

Börnum með hreyfiþroskafrávik getur þótt betra að halda á upphituðum Nasa. 

Í fyrsta hluta bókarinnar er barnið að kynnast hlutum í tvívíddarformi   

(ljósmyndir). Það getur horft á hverja mynd fyrir sig þar sem ljósmyndirnar 

eru staðsettar á einföldum bakgrunni sem myndar andstæðu og skerpir þær. 

Myndirnar eru upphleyptar, barnið getur rannsakað þær með fingrunum og 

á þann hátt örvað snertiskynið. Stærð raunverulegu hlutanna er óbreytt 1:1, 

nema í tilfelli Nasa og Rósu. Það er hægt að rannsaka hlutina á þann hátt að 

ásamt ljósmynd í bókinni sýnum við barninu raunverulega hlutinn frá sama 

sjónarhorni. Hægt er að láta bókina standa eins og dagatal og hafa frjálsar 

hendur til að handfjatla hlutina. Þannig ber barnið saman útlit hlutarins í 

þrívídd og á ljósmynd í tvívídd á lituðum bakgrunni. Ef þið viljið að barnið geti 

líka snert myndirnar er betra að láta bókina liggja á borðinu. 

Þegar barnið er búið að skoða myndirnar af stöku hlutunum byrja tveir og 

tveir hlutir að birtast saman á einni 

blaðsíðu. Verkefnið er að finna 

annan af tveim (bls. 7 og 8). Nasi 

getur spurt: viltu sýna mér, hvar 

er... ? Barnið er hvatt til að skoða 

báðar myndirnar og í kjölfarið velja 

aðra þeirra. Þessa athöfn er hægt 

að æfa með raunverulegu hlutina 

fyrst.
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Næst kemur verkefnið að velja úr þrem möguleikum; á bleikum bakgrunni er 

gaffall, skeið og hnífur (bls. 9). Það getur reynst erfitt fyrir barnið að greina á 

milli hlutanna þar sem þeir eru allir í sama lit. Til að átta sig betur getum við 

lagt raunveruleg hnífapör á blaðsíðuna eða ef til vill notað felublaðið. Hingað 

til hafa hlutirnir verið sýndir í fullri stærð (1:1). Á næstu blaðsíðum er farið 

að vinna með smærri myndir. Á blaðsíðu 10 eru allir hlutirnir sýndir stakir, 

smærri og á einlitum bakgrunni. Það er mikilvægt að gefa barninu góðan tíma 

til að horfa vel á myndirnar og átta sig á öllu sem þar er. Hægt er að einfalda 

verkefnið með því að  fela hluta síðunnar og afhjúpa smám saman.

Í næsta hluta er kynning á Leu sjóntáknunum. Þau eru birt í bókinni með  

góðfúslegu leyfi Dr. Lea Hyvärinen. Þau eru hugsuð til þess að hjálpa 

börnum við undirbúning fyrir sjónmælingu eða skoðun hjá augnlækni. Í 

rólegu umhverfi heima er hægt að kynna táknin fyrir barninu eitt af öðru. 

Fyrst eru formin hringur og ferningur skoðuð og síðan hús og epli. Í byrjun 

er alltaf eitt form eða tákn á hvítum bakgrunni. Barnið skoðar táknin með 

augunum og  getur líka þreifað á þeim. Nafn viðkomandi forms eða tákns er 

nefnt. Í næsta skrefi er barninu bæði sýnd myndin af tákninu og viðkomandi 

stakt spjald með sjóntákninu. 

Barnið getur skoðað eitt stakt spjald og mynd af samskonar tákni á 

blaðsíðunni í  bókinni og á þann hátt áttað sig á því að myndin er sú sama 

og á spjaldinu.
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Á bls. 17  er mynd af tveim formum, hring og ferningi. Verkefnið er að velja 

á milli þessara forma. Barnið fær stakt spjald (hring) og er beðið um að 

að finna alveg eins spjald og para þau saman. Hægt er að hjálpa barninu 

með því að stýra hreyfingu handarinnar og sýna í hvaða átt á að fara að 

sama formi.  Markmiðið er þó að veita eins litla aðstoð og hægt er svo 

barnið geti framkvæmt þetta verkefni á sjálfstæðan hátt. Þegar barnið 

hefur náð að framkvæma þetta verkefni getur það prófað flóknari athafnir. 

Það fær næst tvö stök spjöld – hring og ferning til að setja á réttan stað. 

Samskonar æfingar eru á næstu blaðsíðu. 

Flóknasta verkefnið kemur á blaðsíðu 19 en þar eru öll sjóntáknin saman. 

Barnið á að setja fjögur stök spjöld með epli, ferningi, húsi og hring á 

réttan stað. Ef barninu gengur vel í þessum leik getum við fært okkur 

aðeins frá barninu með bókina (ca 1 metra) og bent á eitt og eitt sjóntákn 

í einu. Spjöldin liggja dreifð á borðinu fyrir framan barnið og barnið leitar 

að spjaldi sem passar við táknið í bókinni. Hægt er að auka fjarlægðina í 

skrefum.  

Þetta er undirbúningur fyrir sjónmælingu eða heimsókn til augnlæknis. 

Þegar barnið skilur hugtökin hringur, ferningur, hús og epli er hægt að 

spila samstæðuspilið (sjá síðar).

Að fylgjast með bílnum (bls.21) Bíllinn færist frá einum stað til annars og 

barnið getur fylgt honum eftir (fullorðinn stýrir bílnum). Barnið getur svo 

19
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tekið við og hreyft bílinn sjálft. Markmið æfingarinnar er að fylgja bílnum 

eftir með augunum og samhæfa augu og hönd.

Að finna hjól á blá-hvítum röndóttum fleti (bls. 22) Hjólin eru í mismunandi 

stærðum og andstæði litur þeirra hefur mismunandi styrkleika. Því stærri 

sem hjólin eru því daufari er svarti liturinn. Barnið er hvatt til að skoða 

myndirnar vandlega og rýna í alla blaðsíðuna. Röndóttur bakgrunnur á 

blaðsíðunni gerir þessa athöfn flókna sem þýðir að  barnið þarf að reyna meira 

á sjónina í leit að hjólum sem eru í daufari litaandstæðu við bakgrunninn. 

Að átta sig á andliti dúkkunnar (bls. 23) Hér er Rósa höfð stærri svo barnið 

geti skoðað smáatriði í andlitinu. Hægt er að benda  á ýmsa hluta andlitsins 

á  myndinni á sama hátt og lýst er í kaflanum um dúkkuna sjálfa. Það er 

tilvalið að nýta sér spjaldtölvu til að skoða myndir í smáatriðum, taka til 

dæmis mynd af uppáhaldsleikfangi barnsins og skoða svo stækkaða mynd 

af því. 

Að finna hnífapör á rauðum doppóttum fleti (bls. 24) Doppótti flöturinn 

skapar mjög flókið sjónrænt umhverfi. Litir hlutanna eru í andstæðum 

lit við bakgrunninn og skera sig ýmist úr eða renna saman við hann. 

Gulur hnífur er t.d. í góðri litaandstæðu en rauð skeið rennur saman við 

bakgrunninn. 

Markmið æfingarinnar er að finna stöku hlutina og ef til vill greina líka 

mismunandi form þeirra. Þessa athöfn er hægt að  yfirfæra á daglegt líf, reyna 
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að finna hnífapör í sama lit eða með sama formi eins og var lýst áður eða eins 

og Nasi stingur upp á.

Marglit plastglös á svörtum fleti (bls. 25) Blátt, appelsínugult, gult og 

grænt glas er notað til að greina litina. Svartur bakgrunnur gerir glösin mjög 

áberandi. Markmið athafnarinnar er að greina liti og að átta sig á blaðsíðunni 

í heild sinni. Til að byrja með er hægt að biðja barnið að finna bláa glasið hans 

Nasa eða finna glas með uppháhaldslit þess. Einnig er hægt að tala um glasið 

sem er gult eins og sólin og glasið sem er grænt eins og grasið o.s.frv. Þegar 

börnin hafa náð meiri þroska og færni er hægt að bæta við hugtökum  eins og  

uppi, niðri, vinstra megin og hægra megin. Hvaða litir eru uppi? Hvaða litir eru 

niðri? Hvaða glös eru vinstra megin? Hvaða glös eru hægra megin?

Rauðir hlutir á ljósrauðum bakgrunni  (bls. 26) Bíllinn, skeiðin, vasaljósið og 

Rósa eru staðsett á ljósrauðri blaðsíðu. Barnið er hvatt til að skoða myndirnar 

á blaðsíðunni. Bakgrunnur og litur hlutanna gerir þetta töluvert erfitt. Auk 

þess snúa hlutirnir á ýmsa vegu. Það er hægt að einfalda athöfnina með því að 

fela nokkra hluti með felublaðinu og afhjúpa þá einn í einu.

Teikningin (bls. 27) sýnir Nasa á leiðinni í heimsókn til Rósu. Rósa á heima 

í appelsínugulu húsi. Form hússins byggir á sjóntákninu. Á borðinu er rauð 
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skeið og blátt glas. Barnið þekkir orðið hlutina en hér eru þeir allt í einu 

litlir og staðsettir á sjónrænt flóknum bakgrunni (gras, himinn, ský og 

sól). Þessi athöfn er til þess að átta sig á teiknuðum myndum þar sem 

áreitið er meira en venjulega. Hægt er að hjálpa barninu með því að fela 

hluta blaðsíðunnar og sýna smám saman alla myndina. Því kunnugri sem 

raunverulegu hlutirnir eru fyrir  barninu því betur getur það glöggvað sig 

á myndinni.

Í síðasta hluta bókarinnar er sjónum beint að fínhreyfingum og 

samhæfingu augna og handa. Leiðirnar (línurnar) örva auk þess 

snertiskynið. Barnið er hvatt til þess að horfa á það sem það er að 

gera. Með því að færa hendurnar alltaf frá vinstri til hægri fær barnið 

tilfinningu fyrir því í hvaða átt er lesið og skrifað. Ef undirbúa á barnið 

fyrir skólagöngu er líka hægt að teikna línur á A4 blað með feitum tússlit 

og barnið getur reynt að herma eftir línunni með túss í öðrum lit. 
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Aukaverkefni 
Með bókinni fylgir samstæðuspil Nasa. Á fyrsta stigi er gott að skoða spilin 

saman og nefna það sem er á myndunum. Seinna er hægt að leggja þrjú pör af 

myndum á borð, snúa myndunum upp og leita að samstæðum. Ef það gengur vel 

má bæta við myndum. Næst er myndunum snúið á hvolf og leitað að samstæðum 

með því að snúa alltaf bara tveim myndum í einu. Þegar spilið er endurtekið er 

hægt að skipta um staðsetningu spilanna. Markmið með samstæðuspili er að 

þjálfa skipulag, staðsetningu, sjónminni og að þekkja smækkaðar myndir. 

Punktaletursblað Nasa
Á blaðinu má finna grunntákn punktaleturs. Þetta er merkilegur hluti 

bókarinnar. Hér kynnist barnið í fyrsta sinn skynjun á skrift með snertingu. 

Með því opnast dyr sem í framtíðinni getur verið mikilvægt fyrir sum börn. 

Bæði foreldrar og barnið geta þreifað og prófað hvernig það er að lesa stafi á 

punktaletri.

 

NANO'S MISCHIEFwww.nanous.cz
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Að lokum
Í bókinni, Prakkarastrik Nasa, eru margar hugmyndir um hvernig hægt er 

að skoða raunverulega hluti og færa þá nær barninu með lestri bókarinnar. 

Lesendur fá eflaust margar fleiri hugmyndir við notkun bókarinnar og 

hlutanna.  Leikið við börnin og rannsakið  heiminn með þeim. 

Góða skemmtun!

Romana Chalupová

Sjáumst!
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