
 

Hugmyndabanki 

 

 

Tónlist og náttúran 



 2 

Efnisyfirlit 

 

Söngur ............................................................................................................. 4 

Lög sem tengjast náttúrunni og umhverfinu ................................................ 5 

Notkun raddarinnar....................................................................................... 5 

Hugmyndir að verkefnavinnu með lögin ..........................................................................6 

Sönglög tengd náttúrunni............................................................................... 7 

Dýralög...............................................................................................................................7 

Lög tengd árstíðunum........................................................................................................20 

Ýmis lög tengd náttúrunni.................................................................................................23 

Hreyfing og hrynjandi.................................................................................... 27 

Hreyfing og hreyfileikir.................................................................................. 28 

Í skotinu bjó skóari ............................................................................................................28 

Labbadans..........................................................................................................................29 

Við klöppum öll í einu........................................................................................................30 

Bangsi lúrir ........................................................................................................................30 

Hér kemur gömul kerling ..................................................................................................31 

Álfur og Amlóði .................................................................................................................32 

Hrynjandi og hrynleikir ................................................................................. 32 

Bergmál ..............................................................................................................................32 

Leikir með prik ..................................................................................................................33 

Hljóðgjafar og hljóðfæri................................................................................. 36 

Einföld hljóðfæri/hljóðgjafar úr náttúrulegum efnivið................................ 37 

Leikir með hljóðfæri/hljóðgjafa..................................................................... 38 

Snigladansinn.....................................................................................................................38 

Myndastyttuleikur .............................................................................................................38 

Dans eftir hljóðfæraleik.....................................................................................................39 

Allir eru að spila ................................................................................................................39 

Hljómsveitarstjórinn..........................................................................................................40 

Hlustun............................................................................................................ 41 

Hljóð í umhverfinu ......................................................................................... 42 



 3 

Hlustunaræfingar ..............................................................................................................42 

Klassísk verk tengd náttúrunni ..................................................................... 43 

Árstíðirnar (Four Seasons) ................................................................................................44 

Pétur og úlfurinn ...............................................................................................................44 

Karnival dýranna...............................................................................................................44 

Morgunstemming...............................................................................................................45 

Í höllu Dofra konungs ........................................................................................................45 

Hugmyndir að spurningum og verkefnavinnu í sambandi við tónverkin .......................46 

Ítarefni ............................................................................................................ 47 

 

 

 

 



 4 

Söngur 
 

 

 

 



 5 

„Í leik syngja börn, hjala, söngla og raula af einskærri ánægju og lífsgleði. 

Mikilvægt er að veita þessum sjálfsprottna söng og söngli barna eftirtekt og örvun. 

Börn hafa einnig mikla gleði af alls konar spunasöng sem tengir þau saman í 

áhugahóp og hópsöngur eykur samkennd barna. Leggja ber áherslu á fjölbreytt 

lagaval sem hæfir söngrödd barna og þroska og texta sem vekja áhuga þeirra“. 

 (Aðalnámskrá leikskóla 1999:24). 

 

Lög sem tengjast náttúrunni og umhverfinu 

Til eru fjölmörg sönglög sem tengjast náttúrunni og skóginum á einn eða annan hátt, 

t.d. í gegnum dýrin. Tilvalið er að nota þau þegar unnið er með tónlistina utandyra. Hægt er að 

taka fyrir eitt lag í einu og kryfja það til mergjar. Fá börnin til að hugsa um hvað lagið er, 

hvort textinn sé fallegur eða ljótur, og hvort lagið er sorglegt eða glaðlegt? Hér fyrir neðan eru 

nokkur lög sem tilvalið er að syngja í skóginum og vinna meira með. Fyrir neðan sum lögin 

eru hugmyndir en önnur ekki. Lagabrunnurinn er auðvitað ekki tæmandi, þetta er einungis 

brota brot af því sem til er af lögum, en hugmyndirnar er hægt að nota með fleiri lögum en 

bara þessum. 

 

Notkun raddarinnar 

Röddin ein og sér er einstakt hljóðfæri sem hægt er að nota á margvíslegan hátt. Allt 

frá hvísli upp í hávært öskur. Hvort heldur sem er þá finnast börnunum alls konar æfingar með 

röddinni mjög skemmtilegar. Kennari verður alltaf að hafa fordæmi fyrir börnunum og sýna 

þeim hvernig á að gera og taka þátt í því sem verið er að gera. Með röddinni er  til dæmis 

hægt að líkja eftir: 

• Flugvél. Kennari notar þá höndina til að sýna þegar flugvélin flýgur upp og niður, 

röddin breytist í samræmi við það, þ.e.a.s. djúp rödd þegar flugvélin flýgur niður og há 

rödd þegar flugvélin flýgur upp. Hraðar breytingar eru góðar fyrir röddina.  

• Bíl. Kennari segir börnunum að röddin sé bíll sem er að fara í ferðalag. Bíllinn þarf að 

keyra yfir marga hóla og hæðir á leiðinni heim til ömmu og afa eða það sem honum 

dettur í hug í hvert skipti. Röddin fylgir svo ferð bílsins á leið sinni á áfangastað. 
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• Lest. Röddin er lestin sem byrjar mjög lágt niðri og fer löturhægt. Hún fer svo hraðar 

og hraðar og hækkar sig í leiðinni. Endar svo á því að segja tjú, tjú eins hátt og hægt 

er. Jafnvel er hægt að bæta hreyfingu inn í þessa æfingu, kennarinn byrjar þá og tekur 

alltaf eitt og eitt barn með sér í lestina í einu á meðan hann líkir eftir henni með 

röddinni. 

• Dýrum. Dýrahljóð eru eins misjöfn og þau eru mörg. Að líkja eftir dýrahljóðum reynir 

á hina ýmsu þætti raddarinnar ásamt því að kenna börnunum, þá sérstaklega þeim 

yngri, hljóðin. Dæmi: froskur, hestur, kýr, kind, hundur, köttur, fugl, api. Ef fara á út í 

dýrahljóð sem börnin heyra ekki hér á Íslandi er um að gera að vera búinn að finna 

geisladiska eða myndbönd með þeim dýrahljóðum. Internetið er einnig mjög gott til að 

afla sér upplýsinga um hin ýmsu dýrahljóð sem finna má úti í heimi. 

• Fjallgöngu. Við getum bæði gengið hratt upp á fjallið og svo löturhægt. Röddin byrjar 

þá langt niðri þegar verið er að leggja í hann í fjallgöngu og endar svo hátt upp þegar 

komið er upp á topp. Svo er líka hægt að byrja á toppnum og ganga/hlaupa niður 

fjallið. 

Hugtök eins og sterkt (forte) og veikt (piano) er mjög gott að æfa með röddinni.  

 

Hugmyndir að verkefnavinnu með lögin: 

Hér koma nokkrar almennar hugmyndir um hvernig má vinna með sönglög á fjölbreyttan hátt. 

• Klappa atkvæðin á meðan lögin eru sungin. 

• Syngja hluta laganna í hljóði, hluta með hvísli og svo er hægt að nota hugtökin sterkt 

(forte) og veikt (piano). 

• Hvernig hljómar lagið ef við erum döpur þegar við syngjum? En þegar við erum glöð? 

Getum við sungið lagið hlæjandi? En grátandi? 

• Er minnst á eitthvað í laginu sem við gætum fundið úti í náttúrunni/umhverfinu? 

• Búa til spunalag við sömu texta eða nýjan texta við lagið, eitthvað sem tengist 

einhverju sérstöku í náttúrunni. 
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• Búa til leikrit með náttúruna sem svið. 

• Semja dans. 

 

Sönglög tengd náttúrunni 

 

Dýralög 

 

 

Þetta lag myndi henta yngri börnum leikskólans vel. Þau geta hermt eftir fuglum þegar þetta 

er sungið og um að gera að grípa í þetta lag ef álftin sést í einhverri gönguferðinni. 
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Í tengslum við þetta lag er hægt að spá í hvaða dýr koma fyrir í laginu og hvar þau búa. Býr 

eitthvað af þessum dýrum frjálst úti í náttúrunni eða eru þau öll húsdýr? Einnig er hægt að 

spyrja hvaða dýr tittlingur sé og hvaða hljóð hvert dýr á, þ.e.a.s. hver galar, hver krunkar 

o.s.frv. Þar sem þetta eru í raun þrjú stef inni í sama laginu er hægt að skipta börnunum í þrjá 

hópa og láta hvern hóp syngja sitt stef.  

 

 

 

 

 

Allir haldast í hendur og ganga í hring. Eitt barnanna stendur inni í hringnum með bundið 

fyrir augun og leikur fuglinn í búrinu. Þegar vísan er búin gengur barnið að einhverjum og 

reynir að þekkja hann með því að snerta andlit, hendur eða hár. Ef það tekst þá er skipt um 

fugl. 
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Í sambandi við þetta lag er hægt að spá í hvernig fiskar þetta eru og hvar þeir lifa. Af hverju 

sagði mamma þeirra að vatnið væri kalt? Var hún kannski að vara þá við að fara út að synda 

vegna netsins? 

 

 

 

Vekja athygli á krummanum. Velta upp spurningum um krumma: Af hverju kallar hann á 

annan krumma til að koma að kroppa með sér í höfuð af hrúti? Hvað borðar krummi? Hvar 

býr krummi? Skima um eftir krummanum í nágrenni leikskólans, í gönguferðum og úti í 

skógi. 
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Lag fyrir yngstu börnin í leikskólanum, auðveldur texti með miklum endurtekningum. 

Kennari getur stungið upp á því að börnin leiki lömb og prófi að jarma þegar búið er að 

syngja lagið. 

 

 

 

 

 

:/:Heima mun þín heyið bíða 

en hjá mömmu koss ég fæ.:/: 

Tra, rí, ralla, la 

en hjá mömmu koss ég fæ. 

 

:/:Herðir hlaupin hlaupagarpur 

hreint ei telur sporin sín.:/: 

Tra, rí, ralla, la, 

hreint ei telur sporin sín.

Við þetta lag er hægt að fara í hringdans og myndi það þá einungis henta elstu börnunum. 

Tilvalið úti í náttúrunni þar sem rýmið er nægt. Börnin leiðast þá í hring og túlka folann með 

léttum hlaupasporum. Þegar heim að bæ kemur fyrir í textanum þá stoppa allir og stappa 

taktinn í laginu (3 spor). Þetta er svo endurtekið rangsælis. Þegar Tra-ri-ralla-la er sungið þá 

hreyfa börnin sig með hreyfingu inn í hringinn. Þau fara til baka þegar flýttu þér nú kemur 

fyrir og svo er stappað á orðunum heim að bæ eins og áður.  
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Þessi ferskeytla er mjög vinsæl hjá yngstu börnunum í leikskólanum. Fleiri ferskeytlur eru til 

við þetta sama lag. 

 

Afi minn og amma mín 

úti á Bakka búa. 

Þau eru bæði sæt og fín 

þangað vil ég fljúga. 

 

Sigga litla systir mín 

situr úti í götu. 

Er að mjólka ána sín 

í ofurlitla fötu. 

 

Afi minn fór á honum Rauð 

eitthvað suður á bæi. 

Sækja bæði sykur og brauð 

sitt af hvoru tagi. 

 

Fuglinn segir bí, bí, bí 

bí, bí segir Stína. 

Kveldúlfur er kominn í 

kerlinguna mína. 

 

 

Í tengslum við þetta lag er hægt að spyrja börnin hvort þau viti hvað grund er? og hvað er 

hjörð? Tónsviðið í þessu lagi er frekar vítt og gæti verið erfitt fyrir börnin að ná efstu nótunni 

í 6.takti. 
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Auðvelt lag sem hentar öllum börnum á leikskólaaldri. Til að krefja eldri börnin er hægt að 

syngja lagið í keðjusöng. Hægt er að skipta börnunum í tvo eða þrjá hópa. Best að byrja á 

tveimur á meðan börnin eru að ná tökum á því hvernig á að syngja í keðju. Hópur eitt byrjar 

þá að syngja lagið og syngur í gegn einu sinni. Þau byrja svo upp á nýtt og þegar þau syngja 

syngur lóa...þá byrjar hópur númer tvö á byrjuninni á laginu og heldur áfram. Ef börnin ná 

góðum tökum á þessu má bæta þriðja hópnum við. 

 

 

 

Þetta lag er frekar dapurlegt. Yngstu börnin hafa ekki þroska í það að sjá dapurleikann í laginu 

en fyrir þau getur verið nógu krefjandi að átta sig á því um hvað lagið er og af hverju það þarf 

að sækja mylsnu handa fuglinum. Eldri börnin átta sig á því að fuglinum er kalt en geta þurft 

smá hvatningu til að uppgötva það að hann nái engum mat upp úr jörðinni því hún er frosin. 

Börnin eru svo að biðja fuglinn um að hinkra augnablik svo þau geti sótt mat handa honum.  
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Þetta lag er hægt að nota á ýmsan hátt. T.d. breyta því í smá leikþátt á meðan það er sungið. 

Þá getur eitt barnið tekið að sér að vera kötturinn og eitt barnið verið sá sem spyr í fyrstu 

fjórum töktum lagsins. Restin af barnahópnum hjálpar svo til við að syngja viðlagið. 

Kötturinn byrjar þá á því að hlæja áður en spyrillinn kemur inn. Spyrillinn getur falið sig á 

bak við tré, stein eða annað sem þið finnið úti í náttúrunni. Ef ekkert sem er stærra en barnið 

er innan handar þegar þetta er sungið þá er hægt að notast við kennarana. 

 

 

 

 

Það er tilvalið að vekja börnin til umhugsunar um litlu köngulærnar sem búa í grasinu þegar 

þetta lag er sungið. Jafnvel er hægt að fara að leita að köngulóm.  

Til eru hreyfingar við þetta lag: Hreyfing Kalla er gerð á milli handa með vísifingri á þumal. 

Rigningin er sýnd með fingrahreyfingu og svo er lófunum klappað saman á datt til að leggja 

áherslu á fallið. Sólin er teiknuð í loftið, eða bent á hana, og hún er látin þerra með því að 

strjúka á brjóst. Hreyfing Kalla er endurtekin í lok lagsins.  
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Þetta lag er tilvalið að syngja þegar lóan fer að láta sjá sig á vorin. Hægt er að skima eftir 

henni í gönguferðum, skoða hvernig hún lítur út og reyna að komast að því hvers konar hljóð 

hún gefur frá sér og herma svo eftir því. 
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Músin fékk sér mat, 

matinn við hún sat. 

Þegar kisi þarna birtist 

þaut hún o´n um gat. 

 

“Heyrðu, heillin smá,” 

 

Hopp og hopp og hí, 

hann varð samt af því, 

þótt fljótur væri´að finna gatið 

festi hann sig í því. 

            hvæsti kisi þá. 

                “Í þig hef ég heillin góða, 

                      hugsað mér að ná.” 

 

 

Lagið er hægt að nota með leiknum Köttur og mús. Börnin leiðast og ganga í hring og syngja 

á meðan eitt erindi úr laginu. Á meðan er músin inni í hringnum og kötturinn bíður fyrir utan. 

Þegar búið er að syngja erindið má kötturinn reyna að ná músinni. Þegar hann nær músinni er 

skipt um hlutverk og næsta erindi sungið. Svona heldur þetta áfram þangað til allir eru búnir 

að fá að vera annað hvort köttur eða mús. Til að gera leikinn erfiðari fyrir köttinn má hafa þá 

reglu að börnin sem leiðast í hringnum eigi að passa að hann komist hvorki inn né út úr 

hringnum. 
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Litlu andarungarnir 

:|: ætla út á haf.:|: 

:|: Fyrst í fjarlægð skima 

og fara svo í kaf.:|: 

 

Börnin frísk og fjörleg 

:|: fara öll í kring.:|: 

:|: Hönd í hendi smella 

og hoppa svo í kring.:|: 

 

Hægt er að fara í látbragðsleik eftir þessu lagi. Þá er gengið í halarófu á meðan lagið er sungið 

og hreyfingar framkvæmdar þegar þessi orð eru sungin. 

allir synda vel   hendur hreyfðar til skiptis eins og sundfit. 

höfuð hneigja í djúpið  stoppað og höfuð beygt niður á við. 

hreyfa lítil stél höndum brugðið aftur fyrir bak og þær krosslagðar (líkt eftir 

stéli). 

fyrst í fjarlægð skima stoppað og hægri hönd sett fyrir augun, horft til beggja hliða. 

fara svo í kaf beygja sig niður. 

 

Í þriðja erindinu þá er myndaður hringur og hreyfing gerð á staðnum, þ.e. klappað einu sinni 

og snúið í hring. 
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Út um strendur og stalla 

hlakkar stór veiðibjalla. 

Heyrið ómana alla 

yfir flóa og fjörð. 

Viðlag 

Hérna er kría á kreiki, 

þarna er krumminn á kreiki. 

Börnin léttstíg í leiki 

fara líka í dag. 

Viðlag 

 

Í viðlaginu er takturinn sleginn á læri (1x), þá er klappað (2x) og að lokum er gerð 

þumalhreyfing með krepptum hnefa yfir axlir, þ.e. eins og verið sé að húkka far (3x). 

 

 

 

 

Gæsin hvæsti:”Farðu frá! 

þú færð ei unga mína!” 

og undir vængjum vafði smá 

veslingana sína. 

En hrafninn krunkar: “Kelli mín, 

ég kroppa þig í stélið 

og síðan bít ég börnin þín 

og brýt þau öll í mélið”. 

 

Þennan býsna ljóta leik 

Lobba sá og undur 

var hún fljót að koma á kreik 

með kjaftinn glenntan sundur, 

svarta krumma óð hún að 

og ætlaði hann að bíta, 

þá krummi fljótur flaug af stað 

því fjarska reið var “títa”. 

 

Þá varð gæsamamma glöð, 

góð við sína krakka, 

sagði: “Við skulum, hó, hæ, hröð 

henni Lobbu þakka. 

Þú hefur, tíka, lið mér léð; 

þó lítil sé það borgun, 

skaltu eta okkur með, 

okkar graut á morgun. 
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Það var í örkinni hans Nóa 

að dýrin fóru að róa. 
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Hestur, hundur, hæna 

og líka krókódíll. 

Krókókódíll (smell smell) 

krókókódíll (smell smell) 

Krókókódíll, krókókódíll, krókókódíll (smell smell). 

 

Í þessu lagi er hægt að spá í af hverju apinn vildi ekki grautinn en bara banana.  

Hægt er að koma með spurningar eins og: „Hvað er örkin hans Nóa?“ og „Kunna dýr að 

róa?“. Kennari þarf þá að vera tilbúinn að svara því hvað Örkin hans Nóa er og segja 

börnunum söguna um það. 

 

 

Allt er frosið úti gor, 

ekkert fæst við ströndu mor 

:,:svengd er metti mína.:,: 

Ef að húsum heim ég fer 

heimafrakkur bannar mér 

:,:seppi úr sorpi að tína.:,: 

 

Á sér krummi ýfði stél, 

einnig brýnir gogginn vel, 

:,:flaug úr fjallagjótum.:,: 

Lítur yfir byggð og bú, 

á bæjum fyrr en vakna hjú, 

:,:veifar vængjum skjótum.:,: 

 

 

Öll er þakin ísi jörð, 

ekki sér á holtabörð, 

:,:flegir fuglar geta.:,: 

Enn þó leiti út um mó, 

auða hvergi lítur tó, 

:,:hvað á hrafn að eta:,: 

 

Sálaður á síðu lá, 

sauður feitur garði hjá, 

:,:Fyrr um frár á velli:,: 

Krunk, krunk! Nafnar komið hér, 

krunk, krunk, því oss búin er, 

:,:Krás á köldu svelli:,: 
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Lög tengd árstíðunum 

 

 

 

Tilvalið lag fyrir yngstu börn leikskólans. Einfalt og skemmtilegt og gaman að syngja úti í 

snjónum eða þegar búið er að búa til snjókarl. 

 

 

 

 

 

 

 

Nú smáblómin vakna 

eftir vetrarblund, 

drýpur drop, drop, drop, 

drýpur drop, drop, drop. 

 

Þau augun sín opna, 

er grænkar grund, 

drýpur drop, drop, drop, 

drýpur drop, drop, drop. 

Kennari getur komið af stað umræðum um það hvernig  hægt er að líkja eftir vindi með rödd 

og hreyfingu, þjóta eins og skúraský og hægt er að biðja börnin að leika blóm sem vakna. 
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You are my sunshine, 

my only sunshine. 

You make me happy 

when skies are grey. 

You´ll never know, dear, 

how much I love you. 

Please don´t take my sunshine away. 

 

I´ll always love you 

and make you happy 

if you will only 

say the same, 

but if you leave me 

to love another, 

you´ll regret it all some day. 

 

 

 



 22 

 

Tilvalið að syngja á sólríkum degi. Hægt að vekja börnin til umhugsunar um það af hverju 

sólargeislinn er glaður. 

 

 

 

 

 

Þetta lag eru um blómið Gleym-mér-ei. Þegar búið er að syngja lagið í gegn er hægt að spyrja 

börnin hvort þau hafi einhvern tíma séð Gleym-mér-ei eða viti hvernig hún lítur út. Ef börnin 

hafa séð blómið þá er um að gera að biðja þau um að lýsa því. Einnig er hægt að fara út í það 

að leita að blóminu og festa það svo á sig. Áframhaldandi vinna þegar komið er aftur í 

leikskólann gæti verið sú að finna bók sem inniheldur fróðleik um þetta blóm. 
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Ýmis lög tengd náttúrunni 

 

 

 

:|: Bomm, bomm, bomm, bomm, 

bomm,ba romm, ba romm, bamm, 

bomm, ba romm, ba romm, bamm, bamm. :|: 

 

Þetta lag er hægt að syngja í gönguferðum og til að búa til smá hreyfileik úr þessu þá er hægt 

að stoppa og tromma á lærin, magann eða bakið þegar sungið er bomm, bomm. 

 

 

 

 

 

Handahreyfingar eru nauðsynlegar þegar þetta lag er sungið. Allir standa og byrja með 

hendurnar niður við jörðina, snerta hana. Svo færast hendurnar alltaf ofar og ofar eftir því sem 

klifið er hærra upp á fjallið. Lagið er líka hægt að syngja þegar gengið er upp brattar og langar 

brekkur til að dreifa huga barnanna frá því erfiða verkefni sem það er að klífa upp brekkuna. 
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Tvö börn taka saman höndum, lyfta þeim upp og búa til brú. Áður en þau gera það velja þau 

sér sitt hvort orðið, t.d. epli og appelsína. Hin börnin ganga í halarófu undir brúna um leið og 

lagið er sungið. Sá sem er undir brúnni þegar síðasta orðið í laginu er sungið (böndum) er 

tekinn til fanga af börnunum tveimur sem mynda brúna. Barnið er tekið til hliðar og spurt 

hvort það vilji frekar epli eða appelsínu. Barnið svarar og stillir sér svo upp fyrir aftan það 

barn sem átti orðið sem það valdi. Þegar búið er að handsama alla fer fram reiptog á milli 

liðanna.  

 

 

 

Leikinn í kringum þetta lag þekkja flestir. Öll börnin mynda hring og eitt þeirra fer inn í 

miðjan hringinn og grúfir sig niður í jörðina. Kennari setur þá stein (eða e-ð annað) í lófann á 

einu barninu í hringnum. Lagið er sungið og þegar því lýkur snúa öll börnin inn í hringinn og 

rétta fram kreppta lófa. Barnið sem var í miðjum hringnum stendur upp og reynir að finna 

steininn með því að slá á kreppta lófana. Ef hluturinn er ekki fundinn eftir þrjár tilraunir 

heldur barnið áfram að grúfa í miðjunni, annars fær barnið sem var með hlutinn í lófanum að 

grúfa í staðinn. Steininum er þá fundinn nýr lófi til að hvíla í. Til að einfalda leikinn má sýna 

steininn. hafi hann ekki komið fram við þrjár tilraunir og þá fer sá sem var með hann beint í 

miðjuna. 
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Huldan upp í hamri 

heyrði ljúfan klið, 

hún læddist út úr hamri 

og lagði eyrun við, 

hún læddist út úr hamrinum 

og lagði eyrun við. 

 

Síðan hefur hvorugt 

hér um slóðir sést. 

Sá gamli var víst ekki 

eins gamall og hann lést, 

sá gamli var víst ekki nærri eins 

gamall og hann lést. 

 

 

 

 

 

 

Tilvalið gönguferðarlag þegar verið er að fara út í skóg. Hægt er að vekja umræðu um dverga 

og álfa, eru þeir til í alvörunni? Og hvar búa þeir? 
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Hreyfing og 

hrynjandi 
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„Barn tengir oft hljóð og tóna við reglubundnar líkamshreyfingar, það hreyfir sig 

eftir tónlist, snýr sér í hringi, ruggar sér og hoppar. Barni er eðlilegt að tengja 

raddhljóð við hreyfingu og hrynjandi. Margs konar hreyfingar barns í leik koma því 

til að söngla og syngja. Hvetja skal barn til frjálsrar túlkunar og skapandi hreyfinga 

þar sem það tjáir tilfinningar og hughrif sem tónlistin vekur. 

Með samleik tóna og hreyfinga nemur barn grunnatriði tónlistar. Barn getur lýst með 

hreyfingum mismunandi tónlengd, tónhæð, blæ, styrk og formi þeirrar tónlistar sem 

það heyrir“. 

 (Aðalnámskrá leikskóla 1999:24-25) 

 

Hreyfing og hreyfileikir 

Markviss hreyfing er öllum börnum nauðsynleg og er ennþá skemmtilegri í bland við 

tónlist og oft hefur maður heyrt það að tónlist og hreyfing séu eitt og það eigi ekki að slíta 

þessa þætti í sundur. Það er börnum eðlilegt að hreyfa sig í takt við tónlistina og oftar en ekki 

fylgja hreyfingar sjálfsprottnum söng barnanna í frjálsum leik. Úti í náttúrunni er oft gott rými 

til hreyfingar og í raun eðlilegra umhverfi fyrir barnið að hreyfa sig í, frjálst og óhindrað. 

Hreyfingu er hægt að hafa með hvaða sönglagi sem er. Börnin geta túlkað lögin með 

hreyfingum sínum.  

Hér fyrir neðan má sjá nokkra sönghreyfileiki sem tilvalið er að nota úti í náttúrunni þar sem 

rýmið er nægt. 

 

Í skotinu bjó skóari 

Þessi leikur hentar börnum frá þriggja ára aldri.  

 

 

 

Öll börnin mynda hring. Eitt barnið er valið til að vera skóari og kemur í miðjan hringinn þar 

sem bundið er fyrir augun á því. Börnin syngja svo lagið saman fyrir utan síðustu setninguna 



 29 

„hver bíður bak við þessar dyr” sem skóarinn syngur einn. Á meðan hann syngur það snýr 

hann sér í hringi og bendir í leiðinni. Þegar hann segir „dyr” stoppar hringurinn og skóarinn á 

að geta upp á nafni þess sem hönd hans bendir á eftir að hafa fengið að vita annað hvort lit á 

buxum eða peysu barnsins sem hann bendir á. Hann má svo geta þrisvar sinnum hvaða barn 

þetta er. Ef hann getur upp á réttu nafni þá skipta skóarinn og sá sem hann benti á um 

hlutverk. 

 

Labbadans 

Hentar börnum frá þriggja ára aldri, yngri ef tveir kennarar eru með hópnum og annar þeirra 

getur hjálpað börnunum að svara. 

 

 

 

Börnin og kennarar haldast í hendur og mynda hring. Lagið er sungið og meðan er gengið í 

hring, börnin eru þá að dansa labbadans. Síðan stöðvast hringurinn og leikurinn fer á þessa 

leið: 

 Kennarinn spyr: „Hafiði dansað labbadans?”. 

 Börnin: „Já”. 

 Kennarinn: „En hafiði dansað labbadans með hendur á öxlum?”. 

 Börnin: „Nei”. 

 Kennarinn: „Þá skulum við gera það”. 

Börnin setja nú hendurnar á axlirnar á hvoru öðru, eru þó áfram í hring og syngja lagið aftur. 

Þegar lagið er búið byrjar kennarinn að spyrja aftur á sama hátt og fyrr: 

 Kennarinn spyr: „Hafiði dansað labbadans?”. 

 Börnin: „Já”. 

 Kennarinn: „En hafiði dansað labbadans með hendur á hnjám, tám, rassi, maga, baki, 

nefi, eyrum, augum, hári, olnboga, á einum fæti o.s.frv.?”. 
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 Dansinn er svo endurtekinn og kennarinn kemur til sögunnar þegar búið er að syngja 

lagið og tekur fyrir næsta líkamshluta á listanum. Ekki er þó nauðsynlegt að taka allt fyrir í 

einu sem nefnt er hér að ofan, algjörlega frjálst val hvað kennari vill hafa þetta langt. 

 

Við klöppum öll í einu 

Þessi leikur hentar öllum aldurshópum innan leikskólans. 

 

 

 

Allir syngja lagið saman og klappa taktinn í leiðinni. Lagið má svo endurtaka og þá er tilvalið 

að skipta út klappinu og stappa, hoppa eða bara það sem ykkur dettur í hug í staðinn. 

 

 

Bangsi lúrir 

Hentar öllum aldurshópum innan leikskólans. 

 

 

 

Textinn við lagið er á þessa leið: 

Bangsi lúri, bangsi lúrir 

bæli sínu í. 

Hann er stundum stúrinn, 

stirður eftir lúrinn. 

Að hann sofi, að hann sofi 

enginn treystir því. 
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Útfærslurnar á leiknum eru tvær. 

4 ára og eldri: Börnin raða sér í einfaldan hring og snúa réttsælis, hendur krosslagðar. Eitt 

barnið er í hnipri inni í miðjum hringnum og er Bangsinn. Svo eru hreyfingarnar svona: 

1.-2. taktur lagsins: Börnin ganga 8 spor áfram, réttsælis með háum hnélyftum. 

3.-4. taktur lagsins: Gengin 8 venjuleg gönguspor áfram í hringnum og allir haldast í hendur. 

5.-6. taktur lagsins: 4 spor gengin inn í hringinn, öll með vinstri fæti og hægri fótur er dreginn 

að þeim vinstri. Börnin benda á Bangsa með vísifingri hægri handar. Þegar síðasta orð 

textans er sagt stekkur Bangsi upp og reynir að klukka einhvern, hinir forða sér á 

ákveðinn stað sem kennari velur áður en leikurinn hefst. Sá sem Bangsi klukkaði tekur 

við Bangsa hlutverkinu. 

Yngri en fjögurra ára: Börnin koma saman í hring og haldast í hendur. Eitt barn er Bangsinn 

sem grúfir í miðjum hringnum. Börnin byrja að syngja lagið og ganga réttsælis. Um leið og 

þau eru búin að segja „í” (eftir 2 takta) þá klappar kennarinn og börnin ganga hinn hringinn og 

halda áfram með lagið. Það sama gerist þegar búið er að syngja „lúrinn”, þá ganga börnin 

aftur réttsælis. Þegar lagið er búið færa börnin sig nær Bangsa og kalla: „Bangsi vaknaðu!”. 

Bangsi stekkur þá upp og reynir að ná hinum börnunum sem mega hlaupa frjálst um ákveðið 

svæði þar til Bangsinn nær einhverjum til að taka við Bangsahlutverkinu. 

 

Hér kemur gömul kerling 

Hentar börnum frá 3ja ára aldri. 

 

 

 

Börnin koma öll saman í hring. Eitt barnið fer inn í hringinn og leikur kerlinguna. Börnin í 

hringnum ganga réttsælis á meðan lagið er sungið en kerlingin gengur rangsælis. Þegar börnin 

syngja „Velling, velling, hoppar kerling”, þá hoppar kerlingin í hringnum. Þegar „Og hún 

velur eflaust þig” er sungið þá hneigir kerlingin sig  virðulega fyrir einu barninu og hann fer 



 32 

inn í hringinn til hennar þegar „nú skal kerling gifta sig” er sungið. Leikurinn heldur áfram 

þar til öll börnin eru komin inn í hringinn til kerlingar. Handahófskennt val á næstu kerlingu. 

 

Álfur og Amlóði 

Hentar börnum fjögurra ára og eldri. 

 

 

 

Allir koma saman í hring og haldast í hendur. Eitt barn fer inn í miðjan hringinn og er þar kyrr 

á meðan hin börnin ganga í hring og syngja. Þegar sungið er „náðu mér nú” reynir sá í 

miðjunni að ná einhverjum hinna sem hlaupa þá í burtu og reyna að komast undan. Sá sem var 

klukkaður fer næst inn í hringinn. 

 

Hrynjandi og hrynleikir 

  

Hrynjanda/takt er hægt að finna á margvíslegan hátt, t.d. með því að klappa, stappa, 

smella, banka í eitthvað o.s.frv. Að gera alla þessa hluti í takt getur hins vegar verið mjög 

erfitt og flókið fyrir lítið barn. Hrynleikir geta því verið ákjósanleg leið til að kenna barninu 

að finna taktinn. 

 

Bergmál 

Byrjið á því að ræða við börnin um það hvað bergmál er, hvar það kemur fyrir, hver 

hefur upplifað það o.s.frv. Allir fá að vera sá sem hrópar eitthvað, en þó bara einn í einu. Hin 

börnin eru bergmálið sem endurtekur það. Hægt er að láta börnin sitja með lokuð augu – snúa 

baki í þann sem hrópar eða bara það sem ykkur dettur í hug í hvert skipti. 

Í rauninni er hægt að nota hvað sem er til að bergmála, það getur verið öskur, einstakir tónar, 

laglínur eða einhver sérstakur taktur sem barnið þekkir.  

Bergmálssöngurinn hljómar svona: 
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Þegar búið er að kenna börnunum þennan söng (kennarinn syngur 1.,3.,5. og 7. takt, börnin 

2.,4.,6. og 8. takt) dreifa börnin sér tvö og tvö um svæðið. Annað barnið er stjórnandi sem 

finnur upp á hreyfingum sem það framkvæmir um leið og það syngur 1.,3., 5. og 7. takt. Hitt 

barnið líkir svo eftir þeim hreyfingum í 2., 4., 6. og 8.takti. Einnig er hægt að hafa leikinn 

þannig að kennarinn einn er stjórnandi og barnahópurinn er bergmál og til að gera leikinn 

ennþá erfiðari og meira krefjandi þá getur hvert og eitt barn bæði verið stjórnandi og bergmál: 

hægri hendi – vinstri hendi, hægri fótur – vinstri fótur o.s.frv. 

 

 

Leikir með prik  

Öll börnin hafa prik sem þau finna í náttúrunni. Nokkrir leikir eru til sem tengjast 

prikum. Sá fyrsti er þannig að börnin sitja í hring á miðju gólfinu. Eitt barn sest í miðjuna með 

lokuð augu og hendur fyrir aftan bak. Eitt af prikunum sem börnin söfnuðu er sett í hendur 

barnsins, sem eru enn fyrir aftan bak, og á barnið að lýsa prikinu eins vel og það getur fyrir 

hinum. Kennari spyr leiðandi spurninga eins og: „Er prikið langt eða stutt? þungt eða létt? 

slétt eða hrufótt?”. Þegar búið er að lýsa prikinu fær það að ganga milli allra barnanna í 

hópnum til að allir fái að skoða. Hægt er að láta prikið ganga á milli í hringnum á mismunandi 

vegu: 

• eins hratt og hægt er án þess að nokkur missi það. 

• í takt við óreglulegan eða reglulegan áslátt kennara á það sem hendi er næst. 

• til hægri – til vinstri, skipt um átt við ákveðið merki frá kennara. 

• án þess að nota hendurnar. 

 

Leikur 2: Kennarinn rúllar prikinu eftir jörðinni og allir hreyfa sig frjálst um, þó innan 

ákveðins svæðis, án þess að koma við prikið. Þegar kennarinn stoppar prikið, standa allir 

kyrrir, setjast í kringum það eða leggjast niður, fer eftir fyrirmælum kennara. 
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Leikur 3: Hópurinn dreifir sér um svæðið og stendur grafkyrr. Eitt barnið er með prik og má 

hreyfa sig frjálst á milli hinna þar til það lætur (sjálfviljugt) eitthvert annað barn hafa prikið 

og skiptir við það um hlutverk. Til þess að virkja börnin sem standa kyrr í að gera eitthvað er 

hægt að biðja þau um að: klappa í takt með barninu sem gengur um eða þegar prikið er rétt á 

milli, stappa niður fótunum, smella fingrum, klappa á höfuðið eða annan líkamshluta. 

Á meðan barnið gengur um syngur það eftirfarandi: 

 

 

Leikur 4: Tvö börn halda í sama prikið og ganga um eitthvað ákveðið svæði sem kennari er 

búinn að afmarka. Þau mega ekkert segja. Þetta er alls ekki einfalt því börnin verða að koma 

sér saman um leiðina án orða. Á meðan þau ganga um geta þau haldið prikinu neðarlega eða 

ofarlega svo önnur börn geti gengið undir/yfir það, þ.e.a.s. ef þau ganga ekki framhjá. Prikinu 

er haldið milli þumalfingurs og vísifingurs. Svo er hægt að spyrja börnin að því hvort að þau 

geti haldið prikinu á milli sín án þess að nota hendurnar og biðja þau um að sýna hvað þeim 

dettur í hug. 

 

Leikur 5: Prik fyrir hvert barn er haft í einhvers konar íláti sem auðvelt er að ferðast með út í 

náttúruna. Börnin setjast öll saman í hring og kennarinn situr einnig í hringnum með prikin í 

fanginu. Kennarinn kallar börnin til sín eitt í einu að sækja prik með einhverri af eftirtöldum  

leiðum: 

• segja/hvísla nafn barnsins. 

• horfa á það. 

• blikka það. 

• vinka því. 

• láta ílátið með prikunum ganga hringinn. 

• láta tilviljun ráða um hver nær sér í prik. Börnin standa þá upp þegar þau vilja, en ef 

fleiri en eitt barn stendur upp í einu þá verður annað að víkja og bíða. 
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• kennari getur valið eitt af börnunum til að útdeila prikunum. 

Öll börnin leika svo frjálst með prikin en verða að passa að trufla ekki hin börnin. Ef eitthvað 

af börnunum finnur upp á einhverju skemmtilegu verður kennarinn að örva og hvetja hin 

börnin til að skoða og herma eftir. 

 

Leikur 6: Börnin ganga um svæðið með prik í hönd á meðan kennarinn klappar takt. Þegar 

kennarinn hættir að klappa, leggja börnin prikin niður þar sem þau standa. Um leið og 

kennarinn byrjar að klappa aftur mega þau taka prikin upp aftur og ganga um. 

 

Leikur 7: Kennarinn spyr: „Hver getur staðið fyrir framan, fyrir aftan, við hliðina á sínu 

priki?” og „Hver getur hoppað yfir sitt prik? Hvernig? Hvað getið þið fundið margar leiðir til 

að hoppa yfir prikið?”. Börnin eru ótrúlega lunkin að hoppa yfir prikin og finna ótrúlegustu 

leiðir til þess. Hvert barn velur svo þrjár mismunandi leiðir til að hoppa yfir prikið og sýnir 

hinum hvernig það gerir. Það er hægt að sýna hoppin frjálst eða hoppa í takt við þessa laglínu: 

 

 

 

 

Leikur 8: Prikin liggja á gólfinu, eitt hjá hverju barni. Kennari spyr svo: „Hver getur lagt 

eyrað, olnbogann, hælana, ennið, magann o.s.frv. á prikið?”. Börnin verða að passa að prikið 

þeirra rúlli ekki í burtu. 
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Hljóðgjafar og 

hljóðfæri 
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„Barn skynjar smám saman og greinir margvísleg hljóð úr umhverfi sínu og 

breytileika þeirra. Það lærir að skynja hæð, lengd og styrk hljóðs í leik með 

hljóðgjafa. Með aukinni reynslu og hvatningu fer barn að hlusta betur og vinna úr 

tónlistarreynslu sinni. Ýmsa hljóðgjafa er hægt að nota í tónlistaruppeldi barna. 

Barn þarf að hafa aðgang að margbreytilegum hljóðfærum og leggja ber áherslu á 

hljómgæði þeirra. Sögur og ævintýri öðlast meira líf þegar hljóðfæri eru notuð til að 

túlka ýmsar persónur sögunnar. Leikur barna á hljóðfæri verður að byggjast á áhuga 

þeirra og löngun til að gera tilraunir með hljóð og tjá sig með þeim“. 

 (Aðalnámskrá leikskóla 1999:25). 

 

Hljóðfæri eru spennandi hlutir í augum barnanna. Það er freistandi fyrir barnið að 

pota, strjúka og fikta aðeins í hljóðfæri sem það sér. Öll börn ættu að fá tækifæri til að læra á 

eitthvað hljóðfæri á lífsleiðinni, það er krefjandi og krefst metnaðar og sjálfsaga af barninu. 

 

Einföld hljóðfæri/hljóðgjafar úr náttúrulegum efnivið 

 

Hljóðgjafar í náttúrunni eru fjölmargir og ótrúlegustu hluti hægt að nota. Í rauninni er 

hægt að framkalla hljóð með öllu sem fyrirfinnst í náttúrunni, grasi, steinum, laufblöðum, 

greinum, trjám, könglum o.fl. Ímyndunaraflið þarf að fara á flug. 

  

Mikið er til af hljóðfærum sem gerð eru að öllu leyti eða hluta til úr tré. Leikskólabörn 

eru fær um að búa til sín eigin hljóðfæri úr alls konar efnivið og að hluta til eða alfarið úr 

efnivið sem þau finna sér úti í náttúrunni. Sköpunargleðin er mikil og hugmyndaflugið líka. 

Laufblöð, steinar, greinar af öllum stærðum og gerðum og nánast það sem börnunum dettur í 

hug getur verið til þess fallið að nota sem hljóðgjafa. Til dæmis er hægt að hengja mislangar 

greinar upp á vír og börnin geta svo slegið í greinarnar með grein eða öðru sem þau finna úti í 

náttúrunni. Jafnvel er hægt að hengja eitthvað neðan í greinarnar til að mynda mismunandi 

hljóð. Það er mikilvægt fyrir kennara að hvetja börnin til skapandi hugsunar og spyrja opinna 

og leiðandi spurninga í vinnu með efnivið náttúrunnar í stað þess að segja börnunum hreint út 

hvað hægt er að gera þó kennararnir hjálpi þeim örlítið af stað og ýti undir hugmyndirnar.  
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Leikir með hljóðfæri/hljóðgjafa 

Leikir með hljóðfæri eða heimatilbúin hljóðgjafa reyna mikið á samhæfingu barnsins. 

Það er alls ekki auðvelt fyrir lítið barn að bæði syngja og spila á hljóðfæri í einu, hvað þá að 

hreyfa sig og spila á hljóðfæri. 

Snigladansinn 

Þessi leikur er hentugur fyrir börn frá fjögurra ára aldri og til þess að framkvæma hann 

þarf að nota hljóðfæri að eigin vali, eitthvað sem getur slegið taktinn. Kennari þarf að búa til 

tvö mismunandi stef með hljóð- færinu /gjafanum, A og B stef. Stefin þurfa alls ekki að vera 

flókin. Tillögur að hljóðgjöfum í náttúrunni: trjágreinar og steinar. 

Þessi leikur þjálfar hlustun, eftirtekt, taktskyn og ímyndunarafl svo eitthvað sé nefnt. 

 

Aðferð: Börnunum er skipt í hópa, stærð fer eftir barnafjölda. Allt frá 2-4 í hverjum hópi. 

Hóparnir mynda raðir (snigla). Barnið sem er fremst (höfuðið) byrjar að ganga eftir stefi A og 

allir hinir í hópnum fylgja á eftir. Þegar stef B tekur við af stefi A byrjar sá sem er fremstur að 

hreyfa þann líkamshluta sem hann kýs, eða jafnvel allan líkamann, á þann hátt sem hann vill 

og hinir líkja eftir. Þegar stef A kemur aftur færir „höfuðið” sig (sá fremsti) aftast í röðina og 

sá næsti í röðinni verður höfuðið. Þannig gengur þetta áfram þangað til allir hafa fengið að 

vera sniglahöfuð. 

Það er mikilvægt að leyfa börnunum að heyra stefin áður en byrjað er á leiknum svo þau átti 

sig á skiptunum milli A og B. 

 

Hægt er að útfæra þennan leik fyrir yngri börn með því að nota bara klapp og stapp 

sem stef A og B. Kennari verður þá að gefa merki um það hvenær á að skipta og hjálpa 

barninu að átta sig á því að það eigi að fara aftast í röðina. Hópaskipting er ekki nauðsynleg. 

 

Myndastyttuleikur 

 Þessi leikur hentar börnum frá þriggja ára aldri. Ef yngri börn eiga að geta tekið þátt í 

leiknum er þátttaka kennara gríðarlega mikilvæg. Einhvers konar hljóðgjafi eða hljóðfæri er 

nauðsynlegur í þennan leik.  

 

 Búin er til tónlist á staðnum með hljóðgjöfum sem finnast í náttúrunni, t.d. steinum, 

greinum, laufblöðum, heimatilbúnum hljóðfærum úr tré eða hreinlega líkamanum. Til að hafa 
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börnin sem mest með í leiknum þá er skemmtilegast að fá þau til að búa til tónlistina. Gott er 

að fá tvö börn í hljómsveitina. Allir hinir dansa frjálst um svæðið og þegar hljómsveitin hættir 

að spila þá eiga þeir sem voru að dansa að frjósa í þeirri stellingu sem þeir voru í. Þetta er 

síðan endurtekið eins oft og börnin vilja. Það er líka mikilvægt að leyfa öllum börnunum að 

spreyta sig á því að spila í hljómsveitinni. 

 Leikurinn getur líka verið þannig að börnin sitja öll í hring, hvert með sinn hljóðgjafa 

úr náttúrunni. Eitt barn dansar í miðjum hringnum á meðan hin börnin búa til tónlist með 

hljóðgjöfunum. Barnið sem dansar stoppar síðan og „frýs” í einhverri stellingu þegar því 

sýnist. Þá eiga þeir sem voru að búa til tónlistina að stoppa líka. Sá sem er síðastur eða fyrstur 

(frjálst val) að hætta að spila á sinn hljóðgjafa á að skipta um hlutverk við dansarann. 

 

Dans eftir hljóðfæraleik 

Hentar öllum aldri. Börnunum er skipt í tvo hópa, annar hópurinn spilar á 

hljóðfæri/hljóðgjafa (hljómsveitin) en hinn hópurinn dansar eftir þeirri músík sem 

hljómsveitin spilar. Gott er að kennarinn taki þátt í hljómsveitinni og reyni að fá hana til að 

halda takti, þó það sé alls ekki nauðsynlegt. 

 

Allir eru að spila 

Hentar börnum frá þriggja ára aldri. Hljóðfæri/hljóðgjafar eru nauðsynlegir. 

Börnin sitja í hring með hljóðfæri eða hljóðgjafa (eitt á mann). Öll börnin og kennarinn spila 

og syngja á sama taktinum og syngja: 

„Allir eru að spila eins vel og þeir geta”. 

Hér reynir á sköpunarhæfni kennarans, að spinna upp laglínu með mjög stuttum fyrirvara, en 

auðvitað er hægt að vera búinn að búa laglínuna til áður en farið er í þennan leik.  

Kennarinn bætir svo við og syngur: 

„En nú spilar Gunna sóló”. 

„Gunna” stendur þá upp og spilar eitthvað sem hana langar, algjörlega frjálst. Þetta er svo 

endurtekið þar til öll börnin hafa spilað einleik.  

Ef barnið vill ekki standa upp og spila er mikilvægt að ýta ekki á eftir því, það eru meiri líkur 

á að barnið taki þátt næst. En kennari getur boðist til að spila með barninu ef það er óöruggt 

og þykir þægilegra að hafa einhvern með sér. 
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Hljómsveitarstjórinn 

Þessi leikur hentar börnum fjögurra ára og eldri. Í leikinn þarf hljóðfæri eða 

hljóðgjafa. Leikurinn er góð æfing í samskiptum án orða, þ.e.a.s. að gefa bendingar og fara 

eftir slíkum bendingum. Sniðugt er að taka þennan leik upp á annað hvort diktafón eða 

vídeóupptökuvél og leyfa börnunum að horfa eða hlusta eftir á, góð hlustunaræfing. 

Leikurinn fer þannig fram að öll börnin velja sér hljóðfæri/hljóðgjafa sem tengist 

náttúrunni utan eitt þeirra. Það barn er hljómsveitarstjórinn og hans hlutverk er það að gefa 

merki með bendingum um hver eða hverjir eigi að spila í hver skipti. Hann getur einnig gefið 

bendingar um hve hátt eða lágt eigi að spila, t.d. með því að hafa höndina hátt uppi eða lágt 

o.s.frv. Það má svo skiptast á hljóðfærum/hljóðgjöfum og skipta um stjórnanda eftir þörfum. 
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Hlustun 
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„Hluti tónlistaruppeldis er að hlusta á margvísleg hljóð. Barn kannar hljóðheim 

sinn, hlustar á umhverfið og náttúruna. Í leikskóla er nauðsynlegt að leggja áherslu á 

virka hlustun barna. Vekja þarf athygli þeirra á ýmsum hljóðum í náttúrunni, t.d. 

fuglakvaki, árnið og brimhljóði, svo og alls konar hljóðum í umhverfinu eins og 

fótataki barna og fullorðinna. Börn þurfa að læra að hlusta, ekki einungis að horfa á. 

Markviss hlustun hjálpar barni að skilja tónverk og greina hugblæ þess. Einnig lærir 

það að hlusta eftir og greina mynstur, hendingar og stef. Þegar barn fær næg og 

síendurtekin tækifæri til að hlusta á tónlist, hvort heldur er lifandi tónlist eða af 

hljómdiskum, gerir það sér brátt grein fyrir mismunandi eigindum tónlistarinnar. 

Barnið lærir smám saman að greina sundur ýmis hljóðfæri, þekkja hljómblæ þeirra 

og nafngreina þau. Mikils er um vert að börn hafi aðstöðu til að hlusta á tónlist á 

eigin forsendum“. 

 (Aðalnámskrá leikskóla 1999:26). 

 

Hljóð í umhverfinu 

 

Náttúran er yfirfull af alls konar hljóðum sem við tökum ekki eftir í daglegu lífi nema að 

einbeita okkur sérstaklega að þeim. Þegar farið er í gönguferð með börnin er tilvalið að stoppa 

á góðum stað og spyrja börnin hvað þau heyra. Börnunum finnst flestum mjög skemmtilegt að 

segja frá þeim hljóðum sem þau heyra og mikilvægt er að allir þeir sem vilja geti sagt frá. Til 

að börnin fái smá hvatningu er gott að kennarinn byrji að segja frá. 

Dæmi um það sem hægt er að hlusta eftir í umhverfinu: 

• ár- eða lækjarnið 

• fuglasöng 

• fótatak – heyrist eins hjá öllum? 

• vindurinn – er hann alltaf eins? 

• hvininn í trjánum í roki – heyrist eins í öllum trjám? Af hverju ekki? 

 

Hlustunaræfingar 

 

• Hvísluleikur. Allir sitja saman í hring. Kennarinn velur eitthvað orð í huganum, hvíslar 

að þeim sem situr honum á vinstri hönd sem hvíslar svo að næsta manni. Svona 

gengur þetta koll af kolli þar til búið er að hvísla að þeim sem sat hægra megin við 

kennarann. Hann segir orðið upphátt og þá kemur í ljós hvort orðið komst rétt til skila 
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alla leið eða hvort það breyttist eitthvað á leiðinni. Mjög skemmtilegur leikur og 

gaman að heyra bullorðin sem verða til. Reynir á einbeitingu. 

• Þekkirðu hljóðið? Eitt barn er valið til að koma til kennarans sem bindur fyrir augun á 

barninu með trefli. Hin börnin í hópnum dreifa sér um eitthvað ákveðið svæði sem 

kennarinn hefur afmarkað áður en leikurinn hefst. Börnin standa svo kyrr á staðnum 

sem þau völdu sér á meðan kennarinn snýr barninu sem er með bundið fyrir augun í 

nokkra hringi. Hin börnin gefa svo frá sér lítið tíst eða einhvers konar hljóð, ekki hátt, 

til að hjálpa barninu sem er með trefilinn að finna sig. Það barn sem er fundið fyrst og 

nefnt rétt á nafn skiptir um hlutverk við þann sem var að leita. Þessi leikur reynir 

mikið á einbeitinguna og sýnir hvað börnin þekkja hvort annað vel. 

• Paraðu hljóðin. Þessi æfing þarfnast smá undirbúningsvinnu. Kennarinn þarf að safna 

saman 10 nákvæmlega eins plastboxum sem ekki sést í gegnum. Svo finnur hann 5 

mismunandi hluti sem hægt er að setja í boxin, tvennt af öllu. Hægt er að nota t.d. 

kubba, sand, einhvern glerhlut eða bara eitthvað sem gefur frá sér mismunandi hljóð 

þegar það rekst utan í plastboxin. Hvert barn fær eitt box í hendurnar til að hrista. Hver 

og einn hristir sitt box á meðan hinir hlusta. Þegar allir eru búnir að hrista sitt box eru 

börnin beðin um að para saman hljóðin, þ.e.a.s. þeir sem eru með eins hljóð í sínu boxi 

eiga að standa upp og haldast í hendur. Þegar allir eru búnir að finna það hljóð sem 

þau halda að sé eins og sitt eru boxin opnuð og athugað hvort börnin höfðu rétt fyrir 

sér. Ef svo er þá er boxunum ruglað og farin önnur umferð. Ef einhverjir hafa ekki hitt 

á rétt hljóð eru allir beðnir um að hrista boxin sín aftur og finna sitt hljóð. 

 

 

Klassísk verk tengd náttúrunni 

Undirbúningsvinnan fer augljóslega fram innan leikskólans en þarf ekki að taka langan 

tíma, 10-15 mín. Eftir það er hægt að fara út í náttúruna og halda áfram með vinnuna. Börnin 

fara út í náttúruna og umhverfið til þess að greina hljóð og athuga hvort þau heyri hljóð sem 

líkjast tónverkinu. Einnig finna þau óhefðbundna hljóðgjafa sem þau geta notað til þess að 

túlka tónverkið. Fleiri hugmyndir að verkefnavinnu má sjá fyrir neðan kynninguna á klassísku 

verkunum. 
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Árstíðirnar  (Four seasons) eftir Antonio Vivaldi (1678-1741). Þetta verk er samsett úr 

fjórum fiðlukonsertum sem heita vor, sumar, haust og vetur. Allir konsertarnir skipast í þrjá 

hluta og byggjast eins upp – hratt, rólegt, hratt. Vivaldi sá þetta svona fyrir sér: 

Í fyrsta fiðlukonsertinum, vorinu, má ímynda sér að maður heyri fuglahljóð, finni fyrir 

mildum andvara, heyri hund gelta og sjái smábónda dansa við undirleik sekkjapípu.  

Í öðrum konsertinum, sumrinu, má ímynda sér heita sólina, svo nálgast stormur með 

hávaðasömum þrumum, og eldingum. Stormurinn skellur svo á með þrumum, eldingum, 

hagléli og mikilli rigningu. 

Í þriðja konsertinum, haustinu, má ímynda sér veisluhöld; söng og dans, kaldan vind, slökun 

og veiðar. 

Í fjórða og síðasta konsertinum, vetrinum, má ímynda sér að maður skjálfi úr kulda, tennurnar 

glamri, fæturna stappa niður í jörðina til að halda á sér hita; maður heyrir ýlfrið í ísköldum 

vindinum og brakið í arineldinum. Maður sér einhvern fikra sig varlega yfir ís, en svo fer 

hann að hlaupa og dettur aftur og aftur í vetrarvindinum.  

 

Pétur og úlfurinn eftir Sergei Prokofiev (1891-1953). Þetta er sígilt ævintýri sem samið var 

árið 1936 og bæði börn og fullorðnir hafa gaman af að hlusta á. Tónlistin er einstaklega falleg 

og skemmtileg og bíður verkið upp á fjölbreytta möguleika til kennslu leikskólabarna. Í 

ævintýrinu eiga dýrin hvert sitt hljóðfæri og með endurtekinni hlustun geta börnin lært að 

þekkja heiti hljóðfæranna og geta einnig náð þeirri færni að geta greint einstaka hljóðfæri frá 

hinum. Hljóðfærin spila með mismunandi tónhæð, styrk, hryn, blæ og hraða. Þetta væri hægt 

að kynna fyrir börnunum og æfa þau í að greina frum- og túlkunarþættina í hlustun.  

Hljóðfæri dýranna eru: 

• Fuglinn – Flauta 

• Öndin – Óbó 

• Kötturinn – Klarinett 

• Afinn – Básúna 

• Úlfurinn – 3 frönsk horn 

• Veiðimennirnir – Bassatrommur og kettle trommur 

• Pétur – Strengjahljóðfæri, t.d. fiðla. 

 

Karnival dýranna eftir Camille Saint-Säens (1835-1921). Þetta verk var samið árið 1886  og 

skiptist í 14 hluta. Höfundur notar hljóðfæri til að tákna dýr. Í verkinu birtast dýrin í 
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tónmyndum sem tónskáldið hefur skapað á kankvísan hátt, hvert með sínu sniði. Verkinu 

fylgir ekki saga en mörg dæmi eru um að það hafi verið sett í leikrænan búning og þá saminn 

söguþráður kringum það. Bókin Tónsaga eftir Edil Wallen er um Karnival dýranna og hentar 

leikskólabörnum vel því hún er litrík með fallegum myndum. Sú saga er einnig til á 

hljóðsnældu. Frægasti hluti verksins er þáttur númer 8, Svanurinn. Hér fyrir neðan má sjá 

upptalningu á þáttunum 14, hvað hver þáttur táknar og hvaða hljóðfæri eru notuð: 

• 1. þáttur – Inngangur og ljónamars. Tvö píanó og strengjahljóðfæri. 

• 2.þáttur – Hanar og hænur. Strengjahljóðfæri, án kontrabassa, tvö píanó og klarinett. 

• 3.þáttur – Villtir asnar. Tvö píanó. 

• 4.þáttur – Skjaldbökur. Strengjahljóðfæri og píanó. 

• 5.þáttur – Fíllinn. Píanó og kontrabassi. 

• 6.þáttur – Kengúrur. Tvö píanó. 

• 7.þáttur – Fiskar í fiskabúri. Strengjahljóðfæri, án kontrabassa þó. Píanó, flauta og 

munnharpa. 

• 8.þáttur – Persónur með löng eyru. Tvær fiðlur. 

• 9.þáttur – Gaukurinn. Tvö píanó og klarinett. 

• 10.þáttur – Fuglabúr. Strengjahljóðfæri, píanó og flauta. 

• 11.þáttur – Píanóleikarar. Strengjahljóðfæri og tvö píanó. 

• 12.þáttur – Steingervingar. Strengjahljóðfæri, tvö píanó, klarinett og stafspil 

(xýlófónn). 

• 13.þáttur – Svanurinn. Tvö píanó og selló. 

• 14.þáttur – Endirinn. Píanó, strengjahljóðfæri, munnharpa, stafspil 

  

Morgunstemming eftir Edward Grieg (1843-1907): Grieg samdi Morgunstemmingu fyrir 

sinfóníuhljómsveit en tónverkið er hluti af tónlistinni sem hann samdi við leikritið Pétur Gaut 

eftir Ibsen. Morgunstemming er fyrsti hluti af fjórum í svítu númer 1. Þessi hluti tónverksins á 

að lýsa sólarupprás. 

Í höllu Dofra konungs eftir Edward Grieg (1843-1907): Þetta er fjórði hluti svítu númer 1 í 

tónverkinu sem Grieg samdi við leikritið Pétur Gaut eftir Ibsen. Verkið byrjar á hægum og 

veikum básúnuleik með stefi sem er gegnum gangandi í gegnum allan þennan hluta 

tónverksins. Þessi hluti er endurtekinn af strengjahljóðfærum sem spila í hærri tóntegund. 

Hljóðfæri spila til skiptis og púlsinn í verkinu verður hraðari og hærri þangað til öll hljóðfærin 
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sameinast í sömu tónhæð. Púlsinn verður hraðari og tónlistin sterkari uns hún endar allt í einu 

á nokkrum slögum á málmgjöll (simbala). 

 

Hugmyndir að spurningum og verkefnavinnu í sambandi við tónverkin: 

• Hvað var að gerast? 

• Heyrðist hratt, hátt, lágt, dimmt eða bjart? 

• Var verkið sorglegt eða glaðlegt? 

• Í hvaða hljóðfærum heyrðist? 

• Börnin leita í bókum að hljóðfærunum sem þau heyrðu í. 

• Getur líkaminn/röddin búið til þessi hljóð? 

• Geta prik, steinar, laufblöð og járn búið til þessi hljóð (það sem við finnum úti í 

náttúrunni)? 

• Börnin klappa, stappa og hoppa takt og hryn í verkinu í tónlistarstundum úti í 

náttúrunni eða í gönguferðum. 

• Hvaða dýr haldiði að þetta sé? Getum við fundið það úti? 

• Pétur og úlfurinn getur orðið að leikverki úti í náttúrunni þar sem börnin taka að sér 

hlutverk hljóðfæranna. 

• Túlka dýrin í Karnivalinu eftir að hafa hlustað á hvert dýr fyrir sig. 

 

Með markvissri hlustun eykst hæfileikinn til þess að taka á móti hljóðáreiti og móta 

hugsun um það. Barnið skynjar, hlustar og greinir. Þegar börnin klappa takt og hryn á 

líkamann læra þau hugtökin í leiðinni og þá er mikilvægt að kennarinn setji orð á þá 

líkamshluta sem börnin klappa á.  
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Ítarefni 

 

Annað hlustunarefni með tengingu í náttúruna og umhverfið 

 

Móðir og barn. Slökunardiskur sem Friðrik Karlsson gaf út árið 2006 og er ætlaður bæði 

móður og barni. Söngkonan Sessí ljær barnahlutanum rödd sína. Á plötunni má finna lög eins 

og Frost er úti, Fljúga hvítu fiðrildin og Dvel ég í draumahöll. 

 

Barnagælur – söngvar um dýrin. Barnaplata gefin út árið 1995. Flytjendur eru fjölmargir og 

má þar helsta nefna Bessa Bjarnason, Kötlu Maríu, Ómar Ragnarsson, Svanhildi Jakobsdóttur 

og Ladda. Lög eins og Litla flugan, Krummavísur, Búkolla, Litlu andarungarnir og Lóan er 

komin má finna á þessum geisladiski ásamt fleiri bráðskemmtilegum lögum um dýrin.  

Það er gaman fyrir börnin að heyra lög sem þau kunna sungin á geisladiski, getur hjálpað til 

við að kenna þeim laglínuna. 

 

Dýrin í Hálsaskógi. Eitt þekktasta barnaleikrit samtímans gefið út á geisladiski árið 1994. 

Hægt er að vinna mikið í kringum þetta leikrit úti í náttúrunni, jafnvel hægt að setja upp 

leiksýningu úti í náttúrunni byggða á þessu leikriti. Efniviðurinn getur verið eins náttúrulegur 

og börnin vilja. 

 

Leggur og skel. Barnaplata gefin út árið 1999. Flest lögin eru samin af Magnúsi Þór 

Sigmundssyni við texta Margrétar Jónsdóttur fyrrum ritstjóra Æskunnar, en titillagið er samið 

af Rafni Jónssyni. Flytjendur eru t.d. Hreimur Örn Heimisson, Kristjana Stefánsdóttir og 

Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir. Meðal laga eru Bí,bí og blaka, Maístjarnan, Árstíðirnar, 

Vetrarljóð og Lambið mitt. Skemmtileg plata með fullt af lögum sem eiga tengingu í 

náttúruna. 

 

Berrössuð á tánum! Þessi plata er eftir Önnu Pálínu Árnadóttur og var valin plata ársins árið 

1998. Platan inniheldur lög, ljóð og sögur og á mest allt efnið á plötunni tengingu í náttúruna 

á einhvern hátt. 

 

Vísnabókin – Lög úr vísnabók Iðunnar. Gefin út árið 2000. Á þessari plötu er sunginn lítill 

hluti af þeim vísum sem koma fyrir í vísnabók Iðunnar. Helstu flytjendur eru Ragnhildur 
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Gísladóttir, Bergþór  Pálsson og Ólafur Kjartan Sigurðsson. Vísur eins og Vorið góða grænt 

og hlýtt, Siggi var úti og Fyrr var oft í koti kátt má heyra á plötunni. 

 

Icelandic folksongs. Hágæða rammíslensk þjóðlagatónlist sem Islandica sendi frá sér árið 

2000. Á plötunni má t.d. finna lögin Kall sat undir kletti, Krummi krunkar úti og Álfareiðin. 

 

Þjóðlög. Plata sem Ragnheiður Gröndal gaf út árið 2006. Á plötunni er safn íslenskra 

þjóðlaga sem Ragnheiður útsetti ásamt Hauki bróður sínum og Huga Guðmundssyni. Lögin 

eru fjölbreytt og má t.d. hlýða á Allt eins og blómstrið eina og Haustljóð ásamt fleirum 

fallegum þjóðlögum. 

 

Hljómfagra Ísland – Instrumental Iceland. Jón Ólafsson og hljómsveit gaf út þessa fallegu 

plötu árið 2006. Hljómsveitin leikur mörg af þekktustu og ástkærustu lögum okkar Íslendinga 

og má þar nefna lög eins og Smaladrengurinn, Dagný, Kvæðið um fuglana og Vísur 

Vatnsenda-Rósu. Mjög falleg og róandi plata. 

 

 

 


