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Leiðbeiningar fyrir kennara 

Söngstundirnar eru miðaðar við þriggja til fimm ára gömul börn. Stundirnar eru einnig 

miðaðar við að hópurinn sé fámennur, eða um 10-14 börn sem er oft á tíðum hálf deild. 

Líklega er þó hægt að nota einhverjar af söngstundunum með enn yngri börnum. Þær eru þó 

samdar með þriggja til fimm ára gömul börn í huga.  

 Kennarar þurfa að sýna börnunum þann efnivið sem vinna skal með hverju sinni. Segja þarf 

börnunum í byrjun stundar hvað á að gera. Vel getur komið sér að sitja á gólfinu hjá 

börnunum en það hefur sýnt sig í mínu starfi að þá er oft auðveldara að ná athygli þeirra og 

halda henni. Mælt er með að kennarinn sé í hæð barnanna. Þegar verið er að vinna með 

hljóðfæri þá er gott að byrja rólega, sitja og sýna börnunum hvert hljóðfæri fyrir sig og leyfa 

hljóðfærinu að ganga hringinn svo allir fái að handfjatla það. Kennarinn sýnir svo börnunum 

hvernig haldið er á hljóðfærinu og hvernig spilað er á það. Mikilvægt er að muna að það 

skiptir líka máli hvað börnin vilja og taka þarf mark á því þegar börnin verða þreytt eða 

óróleg. Gott getur verið í öllum söngstundunum að standa upp og syngja hreyfilög á borð við 

Höfuð, herðar, hné og tær eða Upp, upp, upp á fjall til að brjóta upp söngstundina og 

endurheimta athygli barnanna.  

 Söngstundir með myndum snúast mikið til um hugmyndaflug barnanna og skiptir þá 

máli að það sé hlustað á það sem börnin hafa að segja og tekið mark á þeirra hugmyndum. 

Þær söngstundir eru til að efla ímyndunarafl þeirra, fá þau til að skoða myndirnar, hugsa sig 

um og efla samskipti. Börnin velja lögin í þeim söngstundum fyrir utan þá söngstundina með 

dýragarðslaginu. Kennari þarf að passa sig t.d að vera ekki fastur í því að nota bara það lag 

sem stendur aftan á myndinni. Muna þarf að laganöfn aftan á myndum eru einungis hugmynd 

og ekki bindandi og auðvelt er að bæta við lögum sem eru vel við hæfi, komi þau fram.  

 Í hreyfisöngstundum þarf kennari að sýna börnunum hvað á að gera. Kennari þarf að 

fara yfir þær hreyfingar sem notaðar eru með börnunum og að sjálfsögðu tekur kennari virkan 

þátt í söngstundinni. Þar skiptir líka máli að hlusta á börnin. Þau geta sum hver verið í 

dansskóla eða íþróttaskóla og kunna ýmsar hreyfingar sem þau hafa ef til vill áhuga á að sýna 

eða kenna hinum börnunum. Þá er hægt að leyfa þeim að kenna hinum börnunum og að 

sjálfsögðu kennaranum. Þetta styrkir þau í að hafa framsögu fyrir framan vini sína.  

 Kennari þarf jafnt sem börnin að vera virkur og áhugasamur. Hægt er að velja úr tólf 

mismunandi söngstundum og ættu því flestir kennarar að finna eitthvað við sitt hæfi. 
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Hugmyndabanki um söngstundir                                  Söngstund með myndum 1 

 

Söngstund með myndum 1  

Söngstund með ýmsum myndum 

Fylgigögn: 34. plastaðar myndir með tillögum að lagi aftan á, fylgja með 
Kennaratyggjó og söngbók sem fylgir með 

Aldur: 3 til 5 ára börn 

Fjöldi:  Ótakmarkaður  

 
Lýsing  

• Kennari og börn setjast í hring 

• Kennari situr nálægt vegg 

• Kennari dregur mynd og segir sögu út frá myndinni 

• Kennari þarf að nota ímyndunaraflið við að segja söguna 

• Börnin eru spurð hvaða lag passar við myndina 

• Það lag sem börnin nefna er sungið 

• Kennari dregur aðra mynd og heldur áfram að segja söguna 

 

Markmið  

 

 Að efla ímyndunarafl barnanna 

 Að efla málþroska barnanna 

  

  

Leiðir 
 

Þessi söngstund eflir ímyndunarafl barnanna þar sem þau hjálpa til við að finna lög við myndirnar.  

Þau fá ekki nánar myndir, þurfa að sjá söguna fyrir sér í huganum. Þau hjálpa til við að segja 

söguna. Einnig örvar stundin mál barnanna en þau eru hvött til að velja lögin  og segja frá hvaða lag 

þau vilja syngja og hvernig það passar við myndina. Sagan getur verið meiri umræða þar sem 

börnunum er frjálst að bæta inn í því sem þeim dettur í hug.  
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Hugmyndabanki um söngstundir                                  Söngstund með myndum 2 

 

Söngstund með myndum 2 

Söngstund með dýramyndum 

Fylgigögn: 38 plastaðar myndir af dýrum 

Aldur: 3-5 ára börn  

Fjöldi:  10-14 börn 

 
Lýsing  

• Kennari og börn setjast í hring 

• Börnin og kennarinn draga öll eina mynd  

• Kennari og börn syngja saman ég fór í dýragarð í gær  

• Börnin eru spurð eitt í einu hvaða dýr er á myndinni þeirra 

• Börnin eru síðan spurð hvað dýrið á myndinni segir 

• Síðan er lagið sungið aftur 
 

Önnur útgáfa 
 

• Kennari og börn setjast í hring 

• Börnin og kennarinn draga öll eina mynd af dýri 

• Kennari og börn syngja saman ég fór í dýragarð í gær blaðsíðu   í söngbók 

• Börnin eru spurð eitt í einu hvaða dýr er á myndinni 

• Börnin eru síðan spurð hvaða staf dýrið á myndinni á og hvað fyrsti stafurinn í orðinu 
heitir/segir 

• Notað er hljóðið sem stafurinn segir í byrjun lags 

• Síðan er lagið klárað 

 

Markmið  

 

 Að efla málþroska barnanna 

 Að efla hljóðkerfisvitund barnanna 

Að efla hugtakaskilning 

Leiðir 

 

Börnin segja hvaða dýr er á myndinni. Þau nefna líka hvað dýrið á myndinni segir eða nefna 

stafinn sem dýrið  
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Hugmyndabanki um söngstundir                                  Söngstund með myndum 3 

 

Söngstund með myndum 3 

Söngstund með ýmsum myndum 2 

Fylgigögn: 34 plastaðar myndir 
Karfa eða poki til að setja myndirnar í  

Aldur: 3-5 ára gömul börn 

Fjöldi: 10-14 börn 

 
Lýsing  

• Kennari og börn setjast  

• Kennari setur myndirnar í pokann eða körfuna 

• Börnin koma eitt í einu og draga mynd 

• Börnin skoða myndina sem þau dregur og velja lag sem þeim finnst passa við 

• Lagið er svo sungið 
 

Markmið  

 

 Að efla málþroska barnanna 

 Þau æfast í þolinmæði, bíða eftir að þau fá að draga 

 

Leiðir 

 
Þessi söngstund eflir ímyndunarafl barnanna. Þau þurfa að skoða sína mynd og hugsa hvaða lag hægt 

er að syngja.  Mikilvægt er að syngja það lag sem börnin velja hvort sem það passar við myndina eða 

ekki. Börnin æfast einnig í þolinmæði því þau þurfa að bíða eftir að röðin komi að þeim að 

draga. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Hugmyndabanki um söngstundir                                  Söngstund með myndum 4 

 

Söngstund með myndum 4 

Söngstund með myndum af börnum 

Fylgigögn: Myndir af þeim börnum sem taka þátt í söngstundinni (efniviður sem 
kennari þarf að útbúa) 
Karfa eða poki til að setja myndirnar í 

Aldur: 3-5 ára börn 

Fjöldi:  10-14 börn 

 
Lýsing  

• Kennari og börn setjast á gólfið 

• Kennari setur myndir af börnunum í pokann eða körfuna 

• Kennari byrjar að draga eina mynd. 

• Barnið á myndinni fær myndina og má velja sér óskalag 

• Sama barn dregur næstu mynd og réttir barninu á myndinni hana 

• Barnið á myndinni velur þá óskalag  

• Gengur eins koll af kolli þangað til öll börnin hafa myndina sína 

 

Markmið  

 

 Efla samskipti milli barnanna 

 Efla samskipti innan hópsins 

 Efla börnin í framsögu 

 

Leiðir 

 

Börnin æfast í þolinmæði með því að bíða eftir að þeirra mynd verði dregin. Þau læra að 

skiptast á. Þau æfast í að standa upp og framkvæma verkefni fyrir framan hópinn. 
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Hugmyndabanki um söngstundir                                                 Hljóðfærastund   1 

 

Hljóðfærastund 1 

Hljóðfærastund með hljóðfæramyndum 

Fylgigögn: Fjórar tegundir af hljóðfærum, þannig að nóg sé til handa öllum börnum 
3-4 hljóðfæri af hverri tegund, Myndir af sömu hljóðfærum og Listi yfir 
lög til að syngja 

Aldur: 3 til 5 ára börn 

Fjöldi: 10-14 börn 

 
Lýsing  

• Kennari sýnir börnunum hljóðfærin 

• Börnin fá að skoða hljóðfærin  

• Kennarinn fer yfir hvernig maður notar þau og spilar á þau 

• Kennarinn og börnin draga myndir af hljóðfærum og raða í röð 

• Börnin fá hljóðfæri 3-4 börn fá sama hljóðfærið 

• Hver hópur af börnum er hljómsveit 

• Hver hljómsveit spilar eftir því hvar myndin af hljóðfærinu þeirra er í röðinni 

• Kennarinn stjórnar hvenær á að skipta um hljóðfæri 

• Börnin velja lag og syngja og spila með 

• Börnin skiptast á að spila á sitt hljóðfæri 

• Hægt er að láta hljóðfærin ganga svo ekki séu allir með sömu hljóðfæri allan tímann 

Markmið  

Að efla næmi fyrir hrynjanda og takti 
Að efla eftirtekt og hlustun 
Að læra að umgangast hljóðfæri 
Að læra að skiptast á 

 

Leiðir 

Börnin æfa sig í að fylgja takti með því að spila undir söng. Þau læra að hlusta eftir tónfalli og 

spila í takti. Undir leiðsögn kennara læra þau að fara vel og rétt með hljóðfæri. Sú staða gæti 

komið upp að kennarinn sé sá eini sem er að syngja því börnin eru að einbeita sér að því að 

spila á hljóðfærið sitt, sérstaklega þegar unnið er með yngri börn eða í fyrstu stundum eldri 

barna.  
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Hugmyndabanki um söngstundir                                                   Hljóðfærastund 2 

 

Hljóðfærastund 2 

Hljóðfærastund 

Fylgigögn: Mismunandi hljóðfæri. Helst það mörg hljóðfæri að börnin geta öll verið 

með sitthvort hljóðfærið, listi yfir lög sem kennari og börn kunna vel eða 

söngbók sem fylgir 

Aldur: 3 til 5 ára börn 

Fjöldi:  10-14 börn 

 
Lýsing  

• Kennari sýnir börnunum hljóðfærin 

• Börnin fá að skoða hljóðfærin  

• Kennarinn fer yfir hvernig maður notar þau og spilar á þau 

• Börnin setjast í hring 

• Börn og kennari fá hljóðfæri 

• Valið er lag sem er sungið og allir spila með 

• Þegar laginu er lokið skiptast börnin á hljóðfærum 

• Hljóðfærin ganga hringinn og þá fá allir að prófa 

• Nýtt lag er sungið þegar búið er að skiptast á hljóðfærum 
 
 

Markmið  

Að efla næmi fyrir hrynjandi og takti 
Að efla eftirtekt og hlustun 
Að læra að umgangast hljóðfæri 
Að læra að skiptast á 
 

Leiðir 

Börnin æfa sig í að fylgja takti með því að spila undir söng. Þau læra að hlusta eftir tónfalli og 

spila í takti. Undir leiðsögn kennara læra þau að fara vel og rétt með hljóðfæri og þegar skipt 

er um lag þarf að láta hljóðfærið sitt af  hendi og fá annað. 
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Hugmyndabanki um söngstundir                                                   Hljóðfærastund 3 

 

Hljóðfærastund 3 

Hljóðfærastund með kaplakubbum 

Fylgigögn: Kaplakubbar og lista yfir lög sem kennari og börn kunna vel 

Aldur: 3 til 5 ára börn 

Fjöldi:  Ótakmarkaður 

 
Lýsing  

• Kennari og börn setjast á gólfið 

• Kennari og börn fá sér tvo kaplakubba 

• Valið er lag til að syngja og takturinn sleginn með kaplakubbunum 

• Þegar búið er að syngja lagið er prófað að slá bara taktinn með kaplakubbunum 

• Eftir það er valið nýtt lag 
 

Markmið  

Að efla næmi fyrir hrynjandi og takti 
Að efla eftirtekt og hlustun 
Að heyra muninn á því þegar lag er sungið og þegar einungis er sleginn taktur 
 

Leiðir 

Börnin æfa sig í að fylgja takti með því að spila undir söng. Þau læra að hlusta eftir tónfalli og 

spila í takti. Börnin læra að slá takt. Þau heyra einnig hvernig lögin hljóma án þess að sungið 

sé með. 
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Hugmyndabanki um söngstundir                                                   Hljóðfærastund 4 

 

Hljóðfærastund 4 

Hljóðfærastund með hljóðfæramyndum 2 

Fylgigögn: Fjórar tegundir af hljóðfærum, þannig að nóg sé til handa öllum börnum 
3-4 hljóðfæri af hverri tegund, Myndir af sömu hljóðfærum og Listi yfir 
lög til að syngja (myndir fylgja með) 

Aldur: 3 til 5 ára börn 

Fjöldi: 10-14 börn 

 

Lýsing  

• Kennari sýnir börnunum hljóðfærin 

• Börnin fá að skoða hljóðfærin  

• Kennarinn fer yfir hvernig maður notar þau og spilar á þau 

• Börnin setjast í hring 

• Kennarinn og börnin draga myndir af hljóðfærum og raða í röð 

• Börnin reyna svo að spila á hljóðfærin til skiptis 

• Kennarinn stjórnar hvenær á að skipta um hljóðfæri 

• Börnin velja lag og syngja og spila með 

• Börnin skiptast á hljóðfærum og syngja og spila nýtt lag 

Markmið  

Að efla næmi fyrir hrynjandi og takti 
Að efla eftirtekt og hlustun 
Að læra að umgangast hljóðfæri 
Að læra að skiptast á 

 

Leiðir 

Börnin æfa sig í að fylgja takti með því að spila undir söng. Þau læra að hlusta eftir tónfalli og 

spila í takti. Undir leiðsögn kennara læra þau að fara vel og rétt með hljóðfæri og þegar skipt 

er um lag þarf að láta hljóðfærið sitt af  hendi og fá annað. Sú staða gæti komið upp að 

kennarinn sé sá eini sem er að syngja því börnin eru að einbeita sér að því að spila á 

hljóðfærið sitt, sérstaklega þegar unnið er með yngri börn eða í fyrstu stundum eldri barna.   
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Hugmyndabanki um söngstundir                                                Hreyfisöngstund   1 

 

Hreyfisöngstund 1 

hreyfisöngstund 

Fylgigögn: Söngbók  

Aldur: 3 til 5 ára börn 

Fjöldi: Ótakmarkaður 

 

Lýsing  

• Í þessari söngstund eru sungin hreyfilög bæði lög þar sem er staðið og hreyft sig og 
lög þar sem er setið og hreyft sig 

• Kennari og börn byrja að setjast saman niður 
• Byrjað er að syngja lag þar sem er setið og hreyft sig 
• Eftir það er bara sungin hreyfilög 

 
Listi yfir lög 
 

• A ramm samm samm bls: 51 

• Upp upp upp á fjall bls: 26 

• Ég ætla að syngja bls: 27 

• Tombai bls: 19 

• Tilfinningablús bls: 38 

• Höfuð herðar hné og tær bls: 54 

• Þú skalt klappa bls: 52 

• Tvö skref til hægri bls: 52 

• Hjólin á strætó bls: 53 

• Stóra brúin fer upp og  

Niður  bls: 31 

• Fílaleiðangur bls: 41 

• Í grænni lautu bls:54

 
Markmið  

 Að efla hreyfiþroska barnanna 

Kenna þeim muninn á lögum þar sem er setið meðan hreyfingarnar eru gerðar og 

lögum þar sem staðið er meðan hreyfingar eru framkvæmdar. 
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Hugmyndabanki um söngstundir                                                Hreyfisöngstund   2 

 

Hreyfisöngstund 2 

Hreyfisöngstund með hreyfimyndum 

Fylgigögn: 20 Plastaðar myndir af hreyfingum, söngbók og kennaratyggjó 

Aldur: 3 til 5 ára börn 

Fjöldi: 10-14 börn  

 
 

Lýsing  

• Kennari og börn setjast  
• Kennari dregur eina mynd og sýnir börnunum hreyfinguna 
• Kennari hengir myndina upp á vegg með kennaratyggjói 
• Kennari og börn æfa hreyfinguna 
• Kennari og börn velja lag sem sungið er  
• Hreyfingin sem hangir á veggnum er notuð sem dans við lagið 
• Dregin er önnur mynd og sú hreyfing æfð 
• Valið er nýtt lag og nú eru tvær hreyfingar sem notaðar eru til að dansa við lagið sem 

sungið er 
 
Markmið  

Að efla hreyfiþroska barnanna 

Æfar nýjar hreyfingar  

Æfa nokkrar hreyfingar saman 

 

Leiðir 

Börnin æfa mismunandi hreyfingar. Við ræðum hvaða hreyfingar við erum að gera og 

hvernig við gerum þær. Börnin æfa að gera nokkrar hreyfingar í röð. 
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Hugmyndabanki um söngstundir                                                Hreyfisöngstund   3 

 

Hreyfisöngstund 3 

Hreyfisöngstund með dýramyndum 

Fylgigögn: 38 plastaðar myndiraf dýrum  

Aldur: 3 til 5 ára börn 

Fjöldi: 10-14 börn  

 

Lýsing  

• Kennari og börn setjast á gólfið 
• Börnin fá að koma eitt í einu til kennarans 
• Börnin draga mynd af dýri 
• Börnin sýna hinum börnunum hvernig dýrið gerir og hvað það segir  
• Börnin velja lag sem þeim finnst passa við dýrið eða þá lag sem þeim langar að syngja  
• Allir syngja saman 
• Gengur svona koll af kolli þangað til allir hafa dregið dýr 
 

Markmið  

Að efla hreyfiþroska barnanna 

Að æfar nýjar hreyfingar og hljóð 

 Að efla málþroska barnanna  

Að æfa framsögu 

  

  

Leiðir 

Börnin læra nöfnin á mismunandi dýrum. Þau læra hvað dýrin gera og hvað þau segja.  Þessi 

söngstund eflir mál og framsögu hjá börnunum. Málörvun, börnin segja hvaða dýr er á 

myndinni og hvað dýrið segir. Einnig æfast þau í ýmsum hreyfingum þegar þau leika dýrin. 

 

 

 



14 

 

Hugmyndabanki um söngstundir                                                Hreyfisöngstund   4 

 

Hreyfisöngstund 4 

Hreyfisöngstund með lag um fíla 

Fylgigögn: Gott er að hafa nægt rými til að ganga um í halarófu 

Aldur: 3 til 5 ára börn 

Fjöldi: Ótakmarkaður 

 

Lýsing  

• Kennari og börn setjast á gólfið 
• Kennari segir börnunum að nú eigi að syngja, Tveir fílar lögðu af stað í leiðangur 
• Kennari velur sér eitt barn og byrjað er að syngja 
• Alltaf bætist í halarófuna 
• Þangað til öll börnin eru komin í halarófuna 
 

 
Markmið  

Að efla hreyfiþroska barnanna 

Að efla málþroska  

Að efla framsögn 

 

  

Leiðir 

Börnin læra þolinmæði. Þau þurfa að bíða eftir að röðin kemur að þeim. Þegar þau eru komin 

í halarófuna þá fá þau hreyfingu. Í byrjun söngstundar er hægt að ræða um fíla. Þar æfast 

börnin í framsögn og málþroska. Hvar þeir búa og hvernig þeir eru. hvað fílarnir segja og 

hvort þeir eru stórir eða litlir. Einnig er hægt að prófa að leika fíla.  

 


