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Formáli
Tónlist er eitt elsta tjáningarform mannsins og hefur fylgt honum frá örófi 

alda og þróast með honum. Tónlist höfðar til tilfinninga og er því einn 

aðgengilegasti tjáningarmáti okkar og gerir manneskjunni það mögulegt 

að tjá tilfinningar allt frá dýpsta harmi til æðstu hamingju. Tónlist er samofin 

menningu þjóða heimsins og segir einnig mikið um menningu þess samfélags 

sem hún er sprottin úr þar sem hún endurspeglar oftar en ekki söguna í 

gegnum tíðina. Tónlist er einnig sameiningartákn sem sést best á því að hópar 

fólks með ólíkan bakgrunn og tungumál geta sameinast í tónlistarflutningi. 

Hún spilar því oftar en ekki gríðarlega stóran þátt í hópamyndun og getur 

jafnvel átt þátt í að minnka fordóma því tónlist er í eðli sínu landamæralaus. 
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n�Hönd�í�hönd�er�námsefni�fyrir�leikskólabörn.�Markmiðið�er�að�kynna�fyrir�íslensk

um�leikskólabörnum�framandi�tónlist�og�menningu.�Þó�svo�tónlistin�sé�í�forgrunni�

þá�er�einnig�lögð�áhersla�á�að�kynna�ekki�einungis�tónlistina�sjálfa�heldur�líka�þann�

menningarheim�sem�hún�er�sprottin�úr�og�því�má�finna�ýmsar�grunnupplýsingar�

um�heimsálfur�og�siði�landanna�sem�lögin�eru�ættuð�frá�sem�og�upplýsingar�um�

löndin�sjálf.�

Börn�hafa�ánægju�af�tónlist�löngu�áður�en�þau�eru�fær�um�að�tjá�sig�með�orðum�og�

getur�tónlistaruppeldi�á�uppvaxtarárum�haft�mótandi�áhrif�á�einstaklinginn.�Börn�

eru�í�eðli�sínu�áhugasamir�hlustendur�og�með�því�að�kynna�þeim�fjölbreytileika�tón

listar�eflist�víðsýni�og�hugmyndaflug.

Hönd í hönd

n�Lögin�í�námsefninu�Hönd�í�hönd�eru�öll�af�

geisladisknum�„Úr�vísnabók�heimsins“.�Diskurinn�var�

gerður�að�frumkvæði�söngkonunnar�Ellenar�Kristjáns

dóttur�og�Eyþórs�Gunnarssonar�píanóleikara,�en�þau�

sáu�um�framkvæmd,�tónlistar�og�upptökustjórn.�

Þau�fengu�til�liðs�við�sig�fjölda�íslenskra�barna�ættuð�

frá�öllum�heimshornum.�Diskurinn�var�allur�unninn�

í�sjálboðastarfi�og�gefinn�út�til�styrktar�hjálparstarfi�

Rauða�kross�Íslands�við�munaðarlaus�börn�í�sunnanverðri�Afríku.�Í�desember�2005�gaf�

Rauði�kross�Íslands�öllum�leikskólum�landsins�eintak�af�disknum.

Úr vísnabók heimsins
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n�Hér�á�eftir�gefur�að�líta�

kennsluhugmyndir�við�fimm�lög�af�

geisladisknum�Úr�vísnabók�heimsins.�

Hugmyndirnar,�sem�eru�sniðnar�að�getu�

ungra�barna,�er�þó�vel�hægt�að�yfirfæra�

á�alla�tónlist�sem�gaman�væri�að�kynna�

börnum.�Hægt�er�að�nota�ýmiskonar�

leiðir�til�að�vinna�með�tónlist�og�það�má�

vel�leita�í�aðrar�námsþætti�til�að�tengja�

við�lögin.�Það�er�til�dæmis�hægt�að�mála�

myndir�með�innblæstri�frá�Afríku,�föndra�

pappírsbrúður�eins�og�PinPon,�syngja�

og�dansa�úti�í�snjónum�á�veturna�og�

hlusta�eftir�fuglum�í�gönguferðum.�Allt�er�

mögulegt!

Markmið�námsefnisins�er�fyrst�og�

fremst�að�gefa�börnum�tækifæri�á�að�

kynnast�tónlist�ólíkra�menningarheima�í�

gegnum�fjölbreytt�verkefni�svo�sem�söng,�

hlustun,�hreyfingu�og�hljóðfæraleik.�

Námsefninu�er�einnig�ætlað�að�auðvelda�

leikskólastarfsmönnum�að�vinna�tónlist�

með�börnunum.

Með�námsefninu�fylgir�lítið�heimskort�

og�listi�yfir�lönd�hverrar�heimsálfu.�Mælt�

er�með�því�að�leikskólar�verði�sér�úti�um�

hnattlíkan�eða�stórt�heimskort�á�vegg�til�

að�geta�sýnt�börnunum�hvar�í�heiminum�

löndin�sem�unnið�er�með�hverju�sinni�eru�

staðsett.�

Íslenskar�þýðingar�lagatexta�koma�af�

geisladisknum�Úr�vísnabók�heimsins�

en�þar�er�þýðanda�ekki�getið.�Texta�á�

frummáli�hefur�höfundur�nálgast�úr�

ýmsum�áttum.�

Allar�kennsluhugmyndir�og�dans

lýsingar�eru�komnar�frá�höfundi�nema�

annað�sé�tekið�fram.

Góða�skemmtun!

Elfa Dröfn Stefánsdóttir

Kennsluleiðbeiningar
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Ástralía
e yja Álfa

Kookaburra sits in the old gum tree,

Merry, merry king of the bush is he.

Laugh, Kookaburra! Laugh, Kookaburra!

Gay your life must be!

Kookaburra sits in the old gum tree

eating all the gumdrops he can see

Stop, Kookaburra! Stop, Kookaburra!

Leave some there for me!

Kookaburra sits in the old gum tree,

counting all the monkeys he can see.

Stop, Kookaburra! Stop, Kookaburra!

that’s no monkey, that’s me!

Kookaburra sits on a rusty nail,

gets a boo-boo in his tail.

Cry, Kookaburra! Cry, Kookaburra!

Oh, how life can be!

Hláturfugl situr í gamla gúmmítrénu,

Kátur, kátur kóngur óbyggðanna er hann.

Hlæðu, Hláturfugl, Hlæðu, Hláturfugl!

Líf þitt hlýtur að vera skemmtilegt!

Hláturfugl situr í gamla gúmmítrénu,

hámar í sig alla viðarkvoðu sem hann sér.

Hættu, Hláturfugl! Hættu, Hláturfugl!

Skildu eitthvað eftir handa mér!

Hláturfugl situr í gamla gúmmítrénu,

Telur alla apa sem hann sér.

Hættu, Hláturfugl! Hættu Hláturfugl!

Þetta er ekki api, þetta er ég!

Hláturfugl situr á ryðguðum nagla,

fær ó-ó í stélið.

Gráttu, Hláturfugl! Gráttu, Hláturfugl!

Ó, hvernig lífið getur látið!

KooKaburra 
Lagið er frá árinu 1932 og samið af Marion 
Sinclair. Það segir frá Hláturfuglinum sem situr 
kátur í gömlu gúmmítré.
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Við getum...
...lært að syngja lagið á ensku.

...lært um Kookaburra/Hláturfuglinn.

...athugað hvort við þekkjum fleiri fuglahljóð.

...búið til okkar eigin fuglaþulur. 

...dansað við lagið. Sjá danslýsingu.

Danslýsing
1. erindi

n 2 skref til hægri, 2 skref til vinstri.

n Hlæja.

n Hoppa áfram á fyrra laugh, hoppa afturábak á því seinna. 

n Snúa sér í hring.

2. erindi

n 2 skref til hægri, 2 skref til vinstri.

n Teygja sig í gúmmídropa til að borða.

n Frjósa á stop, teygja sig í lauf og frjósa aftur á stop.

n Snúa sér í hring.

Millikafli

n Fljúgum frjáls eins og fuglar, stórir og smáir.

3. erindi

n 2 skref til hægri, 2 skref til vinstri.

n Telja. 

n Frjósa á stop, telja og frjósa aftur á stop.

n Snúa sér í hring.

4. erindi

n 2 skref til hægri, 2 skref til vinstri.

n Klappa á rassinn.

n Þykjast nudda augun og gráta.

n Snúa sér í hring. 

Hvað er Hláturfugl?
n Hláturfugl er fuglategund sem 

býr í skóglendi Ástralíu. Fuglarnir 

eru að mestu hvítir og brúnir en 

með svarta rönd við augun og bláar 

skellur í vængjunum. 

Hláturfuglar borða til dæmis eðlur, 

snáka, froska og fiska.

Það sem einkennir Hláturfuglinn 

eru hljóðin sem hann gefur frá sér 

en þau hljóma eins og hlátur!

Hægt er að hlusta á hláturhljóð 

Hláturfuglsins á vefslóðinni 

www.anbg.gov.au/sounds/
kookaburra.mp3 

Fuglahljóð
n Við getum kannað hvernig 

heyrist í fuglunum í náttúru  

Íslands. Hvernig heyrist til dæmis 

í krumma eða lóunni? Hvernig 

heyrist í fuglum sem búa ekki á 

Íslandi? Hvernig heyrist til dæmis í 

fuglum sem búa í frumskógum? 



Hvað vitum við um Ástralíu?
n Hvar í heiminum er Ástralía?
n Eru eitthvað sérstakt sem einkennir landið?
n Hvað búa margir í Ástraliu? 

upplýsingar um eyjaálfu
n Eyjaálfa er heimsálfa á suðurhveli jarðar.

n Eyjaálfa telst vera minnsta heimsálfan 

þar sem stærstur hluti hennar er haf. 

n Lönd sem finna má í Eyjaálfu eru meðal 

annars Ástralía, Nýja-Sjáland, Papúa Nýja-

Gínea, Galapagos og fleiri kyrrahafseyjar.
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upplýsingar um Ástralíu
n Ástralía er í heimsálfunni Eyjaálfu, sem heitir einnig Ástralía,  

og höfuðborg landsins heitir Canberra.

n Í Ástralíu búa yfir 20 milljón manns.

n Tungumálið sem flestir tala er enska.  

n Í Ástralíu er gott veður allt árið um kring.

n Árstíðirnar eru öfugar miðað við hvað við á Íslandi eigum að 

venjast. Sumarið byrjar í desember, haustið í mars, veturinn í júní  

og vorið í september!

n Í Ástralíu má finna fjölbreytta náttúru og margar dýrategundir 

sem finnast aðeins þar. T.d. kengúrur, kóalabirni, hláturfugla og 

breiðnefi. 

n Í Ástralíu er margt í menningu frumbyggja sem spennandi 

er að kynnast. Til dæmis er tónlistar- og myndsköpunarhefð 

frumbyggja ólík því sem við þekkjum í Evrópu. 

fuglaþula
n Við getum samið þulur 

um fuglana og notað til 

þess nöfn þeirra, hljóðin 

sem þeir gefa frá sér og 

fleira sem okkur dettur í 

hug. 

Þröstur, lóa, svanur, örn,

maríuhæna, spói.

Mávur, músarrindill, gæs,

krummi, skúmur, kjói.

Ítarefni
n Fara í vettvangsferð á bóka-
safnið og skoða fuglabækur.

n Heimsækja náttúrugripasafn 
og skoða fuglana.

n Ef nágrenni leikskólans býður 
upp á er hægt að fara í göngu-
ferð og hlusta eftir fuglum.

n Fara í vettvangsferð niður að 
tjörn og gefa öndunum brauð.

n Horfa á myndband um fugla.

ayers rocK Í Ástralíu er 
margt undarlegt að finna, 

eins og þetta rauða fjall, 
sem kallað er Ayers Rock.

11
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serbía
eVró pa

Hajd napolje momak ko je,

Tamo veje krupan sneg,

Vi’š en’ onde navejo je

Čitav bedem, čitav breg. 

Zima, zima – e, pa šta je,

Ako j’ zima, nije lav!

Zima, zima – pa neka je,

Ne boji se ko je zdrav!

A šta može, zima meni,

Šta mi može,  šta mi sme?

Nek mi nosić pocruveni,

Eto to je, to je sve!

Zima, zima...

Farðu út ef þú þorir

það snjóar hvítum snjó.

Sjáðu hversu mikið það er

það er brekka, það er fjall.

Vetur, vetur og hvað með það?

Það er vetur, það er ekki ljón!

Vetur, vetur láttu hann vera, 

ef þú ert hraustur þá þarftu ekki að hafa áhyggjur.

Hvað getur vetur gert mér?

Hvað getur hann gert ef hann þorir?

Látið nefið mitt verða rautt

og það er allt og sumt

Vetur, vetur...

ZiMa ZiMa 
Þetta lag er þjóðlag frá Serbíu. 
Zima þýðir vetur og fjallar lagið um 
veturinn og snjóinn.  
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Við getum...
...lært að syngja lagið á serbnesku.

...fundið fleiri lög um vetur og snjó.

...búið til vetrarlistaverk.

...hlustað á ólíka vetrartónlist tónskálda.

sleðaferð (sleigh ride)
Leroy Anderson (Bandaríkin)
n Leroy Anderson samdi mörg skemmtileg lög sem 
börn á öllum aldri geta haft gaman af og er þetta eitt 
þeirra. Lagið fjallar um sleðaferð eins og nafnið gefur 
til kynna, en til gamans má geta að lagið samdi hann 
í hitabylgju sumarið 1946. 
NÁNARI uPPLýSINGAR OG TÓNDæMI Á www.leroyanderson.com

snjókarlinn (The snowman)
Howard Blake (Bretland)
n Tónverkið var samið við samnefnda sögu Raymond 
Briggs. Það heyrðist fyrst í teiknimyndinni Snjókarlinn 
frá árínu 1982 en hefur einnig verið sett upp sem 
ballett og í tónleikauppfærslu með sögumanni. 

Sagan fjallar um lítinn strák, James, sem vaknar 
einn vetrarmorgunn og sér að það er allt á kafi í snjó. 
Hann flýtir sér út og býr til snjókarl. um kvöldið á 
hann erfitt með að sofa og á miðnætti vaknar hann 
upp og ákveður að athuga með snjókarlinn sinn. 
Þegar hann kemur út trúir hann ekki sínum eigin 

augum! Snjókarlinn hefur lifnað við og þarna stendur 
hann og brosir til James. Þeir verða bestu vinir og 
lenda í ótrúlegum ævintýrum. 
NÁNARI uPPLýSINGAR OG TÓNDæMI Á www.howardblake.com

barnahornið (children’s corner)
Claude Debussy (Frakkland)
n Children’s corner er einleikssvíta fyrir píanó sem 
Debussy tileiknaði þriggja ára dóttur sinni. Kafli 4 
heitir “The snow is dancing” eða Dansandi snjórinn 
og er gaman að hlusta á hann í tengslum við 
vetrarþema. Það væri einnig áhugavert að hlusta á 
fleiri kafla eða verkið í heild sinni þar sem það tekur 
aðeins 15 mínútur í flutningi. Kaflarnir eru 6 talsins og 
heita: 

1. Doctor Gradus ad parnassum
2. Jimbo’s lulluby
3. Serenade of the doll
4. The snow is dancing
5. The little shepherd
6. Golliwogg’s cakewalk 

Vetur (l’inverno)
Antonio Vivaldi (Ítalía)
n Eitt af þekktustu verkum Vivaldi eru Árstíðirnar 
en það er safn fjögurra fiðlukonserta sem fjalla um 
hverja árstíð fyrir sig. Þessi kafli fjallar um veturinn.

nokkur vetrarverk

n Það hafa fjölmörg tónskáld notað veturinn sem 
innblástur að verkum sínum og gaman er að leyfa 
börnunum að heyra nokkur þessara verka. Gott er 
að byrja á því að setjast saman í hring og kennari 
segir örstutt frá verkinu. Til dæmis hver höfundur 
þess er og frá hvaða landi hann kemur, um hvað 
verkið fjallar – er það um snjókarl eða sleðaferð?

Þegar tónlistin er spiluð biður kennari börnin 

um að loka augunum og reyna að ímynda sér 
hvað sé að gerast í tónlistinni á meðan þau hlusta 
vel. Hægt er að sitja áfram saman í hring eða 
leggjast á dýnu/mottu/teppi. Eftir að við höfum 
hlustað er hægt að ræða saman um hvað okkur 
fannst vera að gerast í tónlistinni og hvernig okkur 
leið á meðan við hlustuðum. Það má líka teikna 
eða mála upplifunina. 

Hlustað á vetrartónlist



Hvað vitum við um serbíu?
n Hvar í heiminum er Serbía?
n Hvaða lönd eru nálægt Serbíu?
n Er einhver frá Serbíu í leikskólanum?

upplýsingar um evrópu
n Evrópa er heimsálfa á norðurhveli jarðar. 

n Evrópa er næst minnsta 

heimsálfan og sú þriðja fjölmennasta. 

n Lönd sem finna má í Evrópu eru til 

dæmis; Serbía, Ísland, Danmörk, 

Bretland, Frakkland, Tyrkland og Ítalía. 

1�



upplýsingar um serbíu
n Serbía er í heimsálfunni okkar, Evrópu og heitir höfuðborg 

landsins Belgrad.

n Serbía er bæði í mið og suðaustur Evrópu.

n Í Serbíu búa um 7 milljónir manna.

n Opinbert tungumál er serbneska.   

n Löndin í kringum Serbíu eru Rúmenía, Búlgaría, ungverjaland, 

Makedónía, Króatía, Bosnía Hersegóvína og Svartfjallaland.

Vetrarmyndlist
Hægt er að nota tónlist 
sem kveikju eða innblástur 
að allskyns skemmtilegum 
listaverkum. 
Þegar við höfum sungið og 
hlustað á lög um veturinn er 
hægt að:

n Klippa út snjókorn 
í pappírsörk og líma í 
gluggann til skreytingar. 

n Teikna eða mála mynd af 
vetrinum.

Á sKÍðuM 
Skíðaiðkun er 

vinsæl dægradvöl 
hjá Serbum, eins 
og hér á Íslandi.

1�

fleiri lög um snjó og vetur
n Úti er alltaf að snjóa! 
(Jónas Árnason/Jón Múli Árnason)

n Meiri snjó, meiri snjó 
(Ólafur Gaukur/Jule Styne)

n Nú er frost á fróni-Þorraþrællinnn1866 
(Kristján Jónsson/ íslenskt þjóðlag)

n Frost er úti fuglinn minn 
(Höfundur ókunnur/írskt þjóðlag)

n Nú er úti norðanvindur 
(Ólafur Kristjánsson frá Mýrarhúsum/höfundur ókunnur)
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Mexíkó
n o r ðu r-aM e r Í K a

Pin-Pon es un muñeco

muy guapo de cartón,

se lava las manitas

con agua y con jabón

Se desenreda el pelo 

con peine de marfil,

y aunque se da estirones

no llora ni hace así.

Pin-Pon dame la mano

con un fuerte apretón,

que quiero ser tu amigo

Pin-Pon, Pin-Pon, Pin-Pon.

Apenas las estrellas

empiezan a viga

Pin-Pon se va a la cama

y se acuesta des cansar

Pin-Pon er brúðustrákur

mjög sætur úr pappír

hann þvær hendurnar sínar

með vatni og sápunni.

Hann greiðir á sér hárið

með fínu greiðunni

og þó að hárið flækist

hann grætur ekki af því (æj!)

Pin-Pon tak hendi mína

og leiddu þéttingsfast

ég vil þinn vinur vera

Pin-Pon, Pin-Pon, Pin-Pon.

Þá loksins stjörnur skína

á himninum svo skært

Pin-Pon fer beint að hátta

og sofnar undur vært. 

pin pon 
Lagið um brúðustrákinn Pin-Pon er þjóðlag frá 
Mexíkó. Pin-Pon þvær sér um hendurnar og greiðir 
hárið sitt, dansar með vinum sínum og fer að sofa 
þegar stjörnurnar skína á himninum.



Danslýsing
1. erindi

n Haldast í hendur og ganga í hring.

n Stoppa og þykjast þvo sér um hendurnar. 

2. erindi

n Þykjast greiða á sér hárið.

3. erindi

n Leiðast og ganga í hring. 

4. erindi

n Stoppa og teygja hendur upp í loft og hreyfa 

fingurna til að líkja eftir stjörnunum.

n Geispa.

n Leggjast niður og fara að sofa.

Við getum...
...lært að syngja lagið, bæði á spænsku og íslensku. 

...útbúið okkar eigin brúðustráka og stelpur úr pappír.  

...dansað við lagið. Sjá danslýsingu. 1�

pappírs
brúðugerð
pappírsbrúða
n Teikna útlínur manneskju á stífan 
pappír og klippa út. 
n Mála á manneskjuna andlit og föt. 
Best væri að hafa gott úrval af litum.
n Nota efnisbúta og garn til þess að 
útbúa föt og hár til að líma á. 

pappírsbrúður sem  
haldast í hendur
n Byrja á því að brjóta blað 
eins og blævæng (sjá mynd)
n Teikna útlínur manneskju 
á fremsta vænginn en passa 
að teikningin nái 
yfir allan flötinn þannig að 
manneskjurnar haldist í hendur. 
n Klippa manneskjuna út. Teikna og 
lita andlit og föt á hverja manneskju.

pappírsbrúðuhópmynd
n Byrjum á því að breiða 
maskínupappír á gólfið.
n Börnin leggjast nokkur niður með 
jöfnu millibili og haldast í hendur.
n Kennari tekur mót af börnunum á 
pappírinn.
n Börnin mála „sig sjálf”
Hér er komið fyrirtaks hóplistaverk 
sem gaman er að setja upp á vegg. 



Hvað vitum við um Mexíkó?
n Hvar í heiminum er Mexíkó?
n Er heitt þar eða kalt?
n Kunnum við fleiri lög frá Mexíkó?

upplýsingar um 
norðurameríku

 n Norður- Ameríka er heimsálfa 

á norðurhveli jarðar.

 n Norður-Ameríka er þriðja stærsta 

heimsálfa jarðar bæði að stærð 

og íbúafjölda. 

 n Lönd sem eru í Norður-Ameríku 

eru til dæmis: Mexíkó, Bandaríkin, 

Kanada, Panama, El Salvador, Kúba 

og Grænland. 1�
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Ítarefni
n Lesa söguna um Pappírs-Pésa 
eftir Herdísi Egilsdóttur.
n Horfa á kvikmyndina um Pappírs-Pésa 
eftir Herdísi Egilsdóttur.

upplýsingar
um Mexíkó
n Mexíkó er í Norður- Ameríku og höfuðborg 

landsins heitir Mexíkóborg.

n Í Mexíkó búa meira en 111 milljónir manna og 

tungumálið sem langflestir tala er spænska.  

n Í Mexíkó er hægt að finna há og hrikaleg 

fjöll, lágar sléttur með ströndum, hásléttur og 

eyðimerkur. 

n Í Mexíkó er oft heitt og hitinn getur sveiflast 

frá 15°C til 49°C.

liTadýrð Litrík hljóðfæri á 
götumarkaði í Mexíkó.



...lært að syngja lagið á japönsku.  

...fræðst um dag barnanna.  

...búið til okkar eigin skrautfiskafána.

...lært japanskan leik og lag.

Við getum...
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japan
as Ía

Yane yori takai koinobori

Ookii magoi wa otousan

Chiisai higoi wa kodomotachi

Omoshirosouni oyoideru

Skrautfiskaflöggin svífa yfir húsunum.

Stóri fiskurinn er pabbinn,

þeir litlu eru börnin.

Þeir synda glaðir um loftið.

Koinobori 
Þjóðlag frá Japan sem er sungið þar á 
degi barnanna þann 5.maí. Lagið lýsir 
því hvernig fiskafánar synda glaðir um 
loftið. Koinobori þýðir skrautfiskaflagg.

n Í Japan er dagur barnanna haldinn hátíðlegur 
þann 5.maí ár hvert og þá fagna fjölskyldur 
heilbrigði og hamingju barnanna. Löng hefð er fyrir 
hátíðarhöldum á þessum degi en dagurinn var þó 
ekki gerður að opinberum hátíðardegi fyrr en árið 
1948. 

Tango no sekku
Að fornum sið var fimmti dagur fimmta mánaðar 

kallaður Tango no Sekku og var hátíðardagur fyrir 
drengi.  Á degi barnanna flagga fjölskyldur drengja 
Koinobori eða skrautfiskafánum. Stærsti fiskurinn er 

Dagur barnanna



n Hér er lítill tónlistarleikur frá Japan sem kennir 
okkur hvernig heyrist í stóru og litlu trommunum 
og æfir okkur í að gera styrkleikabreytingar. Við 

förum með textann eins og þulu eða syngjum hann 
við einfalt lag. Hægt er að nota íslensku þýðinguna 
líka.

Trommuleikur frá Japan

Okina taiko TON TON, 
chisana taiko ton ton ton.
Okina taiko, chisana taiko
TON TON, ton ton ton

Stóra tromman: TON TON,
litla tromman: ton ton ton.
Stóra tromman, litla tromman
TON TON, ton ton ton

okina taiko: Gerum röddina sterka, þunga og breiða.
Ton Ton: Sláum þungt með flötum lófa á trommuna.
chisana taiko: Gerum röddina veikari, léttari og bjartari.
Ton ton ton: Sláum laust eða með tveimur fingrum á trommuna

efstur. Hann táknar pabbann, höfuð fjölskyldunnar 
og er yfirleitt svartur. Fyrir neðan hann blakta svo 
minni fiskar sem eiga að tákna synina. Sá elsti 
kemur fyrstur og svo koll af kolli.

hina matsuri 
Stúlkur eiga sér einnig 

sérstakan hátíðardag í 
Japan, Hina Matsuri eða 
dúkkuhátíð og er hann 
haldinn á þriðja degi þriðja 
mánaðar.  Á þessum degi 
skreyta fjölskyldur stúlkna 
heimili sín með sérstökum 
dúkkum og stúlkurnar 
klæðast gjarnan fallegum 
kjólum sem heita Kimono.
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Það er einnig til lag sem 
tilheyrir dúkkuhátíðinni: 

Akari wo tsukemasho bonbori ni
O hana wo agemasho momo no hana
Gonin bayashi no fue daiko
Kyou wa tanoshii hina matsuri

Kveikjum á ljósluktunum. 
Setjum ferskjuublóm á stallana.
Fimm hirðtónlistarmenn spila á flautur og trommur.
Í dag er gleðirík dúkkuhátíð.

Lagið má meðal annars finna á síðunni 
www.mamalisa.com



Hvað vitum við um japan?
n Hvar í heiminum er Japan? 
n Hvernig er japanski fáninn? 
n Hvað á Japan sameiginlegt með Íslandi?

upplýsingar um asíu
n Asía er stærsta og 

fjölmennasta heimsálfan.

n Í Asíu má finna pandabirni 

og ýmis fleiri dýr.

n Lönd sem tilheyra Asíu eru til 

dæmis: Japan, Kína, Víetnam, Indland 

og Sádí-Arabía. 

22
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Ítarefni
n Hlustum á tónlist frá Asíu.
n Skoðum myndir frá Asíu. 
Til dæmis af Kínamúrnum.
n Skoðum japanska og asíska leturgerð.

upplýsingar
um japan
n Japan er í Austur-Asíu.

n Höfuðborg Japan heitir Tókýó. 

n Í Japan búa meira en 127 milljónir manna 

og opinbert tungumál er japanska.

n Landslag Japan og Íslands er að mörgu 

leyti líkt og þar má til dæmis finna eldfjöll og 

jarðhitasvæði. 

MaTsuMoTo-KasTali Japönsk 
byggingalist er ólík því sem við 
eigum að venjast hér á Íslandi.

Koinoborifáni
Í fánann getum við notað hvernig pappir sem 

okkur dettur í hug. Sniðugt væri að skoða 

myndir af  Koinobori-fánum á netinu til að fá 

innblástur. 

n Byrjum á því að teikna stóran fisk og lita hann 

eða mála

n Næst er hægt að gera nokkra minni fiska. 

n Síðast klippum fiskana út og festum á prik 

eftir stærðarröð.



2�

sambía
afr Í K a

A mama ndimwe,

a dada ndimwe,

aie, aie di anjala.

a mama ndimwe,

a dada ndimwe,

aie aie di anjala.

asmajan zambian, 

di anjala,

agavalla sike,

di ajela,

aie, aie, di anjala,

aie, aie, di anjala.

Mamma mín,

pabbi minn,

aie, aie þau ljóma.

Mamma mín,

pabbi minn, 

aie, aie þau ljóma.

Konurnar í Sambíu,

þær ljóma,

þegar þær klæðast

hvítum pilsum, 

aie, aie, þær ljóma,

aie, aie, þær ljóma.

MaMa ndiMwe 
Þjóðlag frá Afríkulandinu Sambíu. Þar 
er sungið  hvernig mamma, pabbi og 
konurnar í Sambíu ljóma. Mama ndimwe 
þýðir mamma mín.

Danslýsing
n Trommum er raðað í hring og börnin mynda annan hring umhverfis þær. 
Á meðan stúlkan í Mama Ndimwe syngur dansa börnin hringinn í kringum trommurnar. Þegar 
stúlkan hættir að syngja og trommutakturinn tekur við fá börnin að spila með á trommurnar. Einnig 
má sleppa trommunum og leyfa börnunum að dansa frjálst þegar trommutakturinn tekur við.



n Með hugarfluginu getum við brugðið 
okkur í ferðalag til Afríku! Hér er ein hugmynd 
að hljóðsögu en hana er hægt að útfæra á 
margvíslegan hátt.
 

Kennari og börn setjast saman í hring. Kennarinn 
fær börnin með sér í ímyndað ferðalag. 

Sólin skín hátt á himni og yljar okkur og við 
ákveðum að fara í gönguferð til að skoða okkur 
um. Við göngum af stað eftir veginum (slá taktinn 
með höndunum á lærin). Þegar við höfum  
gengið dágóða stund komum að töluvert stórri 
hæð og við ætlum að ganga upp hana og athuga 
hvort við sjáum nokkuð ljón. Úff! við verðum nú 
svolítið þreytt að labba upp svona stóra hæð, 
við skulum ganga aðeins hægar (sláum hægar 
og þyngra). Þegar við erum komin uppá 
topp horfum við í kringum okkur (stoppa 
og skima). Nei sko! þarna niður frá er 
vatnsból sem við getum synt í!! Við 
skulum hlaupa þangað (höndum 
slegið á læri í hlaupatakti).

Þegar við erum komin að 
vatnsbólinu fáum við okkur 
sundsprett (tökum sundtök). 
Við syndum alla leiðina að 
bakkanum hinum megin, setjumst 
þar niður og förum úr skónum 
sem eru fullir af vatni og hellum úr þeim 
(leika), vindum vatnið úr sokkunum (leika) og svo 
skulum við fá okkur smá nesti að borða (leika). 
Þegar við höfum hvílt okkur nóg göngum við 
aftur af stað (slá göngutaktinn á lærin) og við 
komum að háu grasi sem við göngum í gegnum 
(nuddum höndunum saman til að líkja eftir 

hljóðinu í grasinu) Grasið er svo hátt að það er 
næstum því hærra en við! 

Allt í einu heyrum við hljóð og stoppum og 
hlustum! Ó nei! þarna er ljón! 

Hlaupum eins hratt og við getum alla leið 
heim í þorp krakkar! í gegnum háa grasið (nudda 
saman höndum), syndum yfir vatnsbólið (synda), 
hlaupum upp á hæðina (slá hratt á lærin) og 
ennþá hraðar niðureftir! (slá enn hraðar) og inn í 
þorpið okkar. (stoppa) Hjúkk! Við stungum ljónið 
af og okkur er óhætt! Þorpsbúar voru svo glaðir 
að sjá okkur að þeir klöppuðu fyrir okkur (klappa)

Takk fyrir gönguferðina!

Ævintýraferð í Sambíu

2�

Við getum...
...lært að syngja lagið á frummálinu.

...trommað í takt við lagið.

...farið í ævintýraferð um Sambíu. 

...dansað við lagið. Sjá danslýsingu.



Hvað vitum við um Sambíu?
n Hvar í heiminum er Sambía? 
n Hvaða dýr búa í Sambíu og Afríku?
n Hvaða tungumál er talað þar?

Upplýsingar um Afríku
n Afríka er önnur stærsta 

og önnur fjölmennasta heimsálfan.

n Þar er fjölbreytt dýralíf og þar búa 

til dæmis fílar, ljón, tígrisdýr og gíraffar. 

n Í Afríku er víða mikil gróðursæld en 

þar má líka finna eyðimerkur og fjalllendi. 

n Hæsta frístandandi fjall í heimi, 

Kilamanjaro, er í Afríku.

n Lönd sem eru í Afríku eru til dæmis; 

Sambía, Kenýa, Egyptaland, Suður-Afríka, 

Kongó, Eþíópía og Marokkó.
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upplýsingar
um sambíu
n Sambía  er í heimsálfunni Afríku og heitir 

höfuðborgin Lusaka. 

n Í Sambíu búa yfir 12 milljónir manna. 

n Í Sambíu eru töluð meira en 65 tungumál 

en opinbert mál er enska.   

n Í Sambíu ríkir hitabeltisloftslag.

n Í Sambíu má meðal annars finna hina frægu 

Viktoríufossa.

2�

Ítarefni
n Búum til okkar eigin trommur. Þær er 
hægt að útbúa með því að festa skinn eða 
gúmmí á tóma plastfötur eða pappahólka. 
n Kynnum okkur dýrin sem búa í Afríku og 
skoðum af þeim myndir. 

Á Vappi Í VeðurblÍðunni
Sambísk fílafjölskylda í göngutúr.

Trommuleikir
Börn á leikskólaaldri hafa fæst náð þeim þroska 

að geta spilað í takt. Þess vegna er mikilvægt 

að hafa trommuslátt einfaldan og leyfa gleðinni 

við að spila að vera í forgrunni. Við getum gert 

nokkrar skemmtilegar trommuæfingar. 

n hrynæfingar: Klöppum atkvæðin í nöfnum 

barnanna og hinum og þessi orðum. (Dæmi: 

Krók-ó-díll, Elf-a, app-el-sín-a) Eftir að hafa 

klappað atkvæðin getum við spilað þau á 

trommur. 

n hljóðtilraunir: Hvernig heyrist í trommun-

um; ef við spilum með einum fingri? En með 

tveimur? Hvað ef við klórum trommuskinnið? 

Er munur á hljóðinu sem myndast þegar við 

sláum í miðju trommunnar en þegar við sláum 

á kantinn?

n Trommudans: Einn eða tveir úr hópnum 

spila frjálst á trommurnar og hinir dansa. 
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norður-ameríka
n Angvilla, Antígva og Barbúda, Arúba, 

Bahamaeyjar, Bandaríkin, Bandarísku 

Jómfrúreyjar, Barbados, Belís, Bermúdaeyjar, 

Bresku Jómfrúreyjar, Caymaneyjar, Costa Rica, 

Dóminíka, Dóminíska lýðveldið,El Salvador, 

Grenada, Grænland, Guadeloupe, Gvatemala, 

Haítí, Hollensku Antillaeyjar, Hondúras, Jamaíka, 

Kanada, Kúba, Martiník, Mexíkó, Montserrat, 

Navassaeyja, Níkaragva, Panama, Puerto Rico, 

Sankti Kitts og Nevis, Sankti Lúsía, Sankti Pierre 

og Miquelon, Sankti Vinsent og Grenadíneyjar, 

Trínidad og Tóbagó, Turks- og Caicoseyjar.

suður-ameríka
n Argentína, Bólivía, Brasilía, Chile, Kólumbía, 

Ekvador, Falklandseyjar, Franska-Gvæjana, 

Gvæjana, Paragvæ, Perú, Súrínam, Úrúgvæ, 

Venesúela.

evrópa
n norður evrópa: Bretland, Danmörk, Eistland, 

Finnland, Írland, Ísland, Lettland, Litháen, 

Noregur, Svíþjóð.

n Vestur evrópa: Austurríki, Belgía, Frakkland, 

Holland, Lichtenstein, Lúxemborg, Mónakó, 

Sviss, Þýskaland.

n austur evrópa: Búlgaría,Hvíta-Rússland, 

Moldóva, Pólland, Rúmenía, Rússland, Slóvakía, 

Tékkland, ungverjaland, Úkraína.

n suður evrópa: Albanía, Andorra, Bosnía 

og Hersegóvína, Grikkland, Ítalía, Króatía, 

Makedónía, Malta, Páfagarður, Portúgal, 

San Marínó, Slóvenía, Spánn, Serbía og 

Svartfjallaland.

eyjaálfa (Ástralía)
n Ástralía, Nýja-Sjáland, Papúa Nýja-Gínea, 

Galapagos og fleiri kyrrahafseyjar.

asía
n norður asía: Rússland (að hluta)

Mið-Asía og S-Asía: Afganistan, Bangladess, 

Bútan, Indland, Íran, Kasakstan (að hluta), 

Kirgistan, Maldavíeyjar, Nepal, Pakistian, Srí 

Lanka, Tadsjikistan, Túrkmenistan, Úsbekistan.

n austur asía: Hong Kong, Japan, Kína, Maká, 

Mongolía, N-Kórea, S-Kórea, Taívan.

Heimurinn
okkar

norður-ameríka
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n suðaustur asía: Austur-Tímor, Brúnei, 

Búrma, Filippseyjar, Indónesía, Kambódía, Laos, 

Malasía, Singapúr, Taíland, Víetnam.

n suðvestur asía og miðausturlönd: 

Armenía, Aserbaídsjan (að hluta), Barein, 

Georgía (að hluta), Írak, Ísrael, Jemen, 

Jórdanía, Katar, Kúveit, Kýpur, Líbanon, Óman, 

Heimastjórnarsvæði Palestínumanna, Sádi-

Arabía, Sameinuðu arabísku furstadæmin, 

Sýrland, Tyrkland (að hluta).

afríka 

n norður afríka: Alsír, Egyptaland, Libýa, 

Marokkó, Súdan, Túnis, Vestur-Sahara.

n Vestur afríka: Benín, Búrkína Fasó, 

Fílabeinsströndin, Gambía, Gana, Gínea, Gínea-

Bissá, Líbería, Malí, Máritanía, Níger, Nígería, 

Senegal, Síerra Leóne, Tógó.

n austur afríka: Búrúndí, Djíbútí, Erítrea, 

Eþíópía, Kenýa, Rúanda, Sómalía, Tansanía, 

Úganda

n sunnanverð afríka: Austur-Tímor, Brúnei, 

Búrma, Filippseyjar, Indónesía, Kambódía, Laos, 

Malasía, Singapúr, Taíland, Víetnam.

Mið-Afríka: Kamerún, Mið-Afríkulýðveldið, 

Lýðveldið Kongó, Kongó, Miðbaugs-Gínea, 

Gabon, Tsjad.

n eyríki: Magdagaskar, Grænhöfðaeyjar, 

Kómoreyjar, Saó Tóme og Prinsípe, 

Seychelleseyjar, Máritíus.   

suður-ameríka

evrópa

afríka

asía

eyjaálfa
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