
Hugmyndin að þessu verkefni varð til þegar ég byrjaði að vinna á ungbarnaleikskóla 

fyrir tveimur árum. Það heillaði mig hversu mikið hægt er að gera með söng meira en 

bara að syngja. Þessi söngbók byggist upp þannig að á þeim síðum sem snúa að 

kennurum kemur fram texti lags, aðferðir til að syngja lagið og hugmyndir að frekari 

vinnu. 

Markmið með bókinni er að kennarar hafi aðgang að söngbók sem er jafnframt 

hugmyndabanki um hvernig hægt er að vinna með tónlist með börnum. Þar sem 

rannsóknarspurning mín beinist að því að söngur hjálpi börnum í námi þá tel ég að 

það að syngja og nota tákn með tali á sama tíma auðveldi börnum og kennurum að 

ná góðu valdi á tákn með tali.  

Mikilvægt er að hafa í huga að þessar kennsluleiðbeiningar eru einungis til 

viðmiðunar og gott er að hafa í huga mismunandi þroska barna og aðlaga stundirnar 

að því. Ástæðan fyrir aldurskiptingunni er sú að mér finnst betra að hafa skiptinguna 

milli aldursára heldur en einungis í stigum eitt, tvö og þrjú. Þar sem mörg börn eru 

farin að tjá sig og tala eftir átján mánaða aldur þá ætti markmið kennara að vera að 

auka þátttöku barnanna í söngstundum. Með bókinni fylgir prjónabrúða sem börnin 

geta skipst á að halda á þegar þau eru að svara spurningum kennara. Ágætis regla er 

að sá megi tala sem heldur á brúðunni. 
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Tekið úr bókinni „Tákn með tali 2“ eftir Björk Alfreðsdóttir og 
Sigrún Grendal, (2005), bls. „skýringar við táknmyndir“
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Dansi dúkkan mín 

 

Dansi, dansi dúkkan mín. 

Dæmalaust er stúlkan fín. 

Voða fallegt hrokkið hár, 

hettan rauð og kjóllinn blár. 

Svo er hún með silkiskó, 

sokka hvíta eins og snjó. 

Heldurðu’ ekki’ að hún sé fín? 

Dansi, dansi dúkkan mín. 
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Einn lítill, tveir litlir, þrír litlir fingur 

 

Einn lítill, tveir litlir, þrír litlir fingur, 

fjórir litlir, fimm litlir, sex litlir fingur, 

sjö litlir, átta litlir, níu litlir fingur, 

tíu litlir fingur á börnum. 

 

Ein lítil, tvær litlar, þrjár litlar tásur, 

fjórar litlar, fimm litlar, sex litlar tásur, 

sjö litlar, átta litlar, níu litlar tásur, 

tíu litlar tásur á börnum. 
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Hjólin á strætó 

 

Hjólin á strætó snúast hring, hring, hring 

hring, hring, hring, hring, hring, hring 

Hjólin á strætó snúast hring, hring, hring 

út um allan bæinn. 

 

Hurðin á strætó opnast út og inn 

út og inn, út og inn 

Hurðin á strætó opnast út og inn 

út um allan bæinn. 

 

Peningarnir í strætó... 

Fólkið í strætó... 

Börnin í strætó... 

Bílstjórinn í strætó... 

Flautan á strætó... 
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Í leikskóla er gaman 

 

Í leikskóla er gaman 

þar leika allir saman. 

Leika úti og inni 

og allir eru með. 

 

Hnoða leir og lita, 

þið ættuð bara að vita 

hvað allir eru duglegir 

í leikskólanum hér. 
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Lagið um litina 

 

Gulur, rauður, grænn og blár, 

svartur, hvítur, fjólublár. 

Brúnn, bleikur, banani, 

appelsína talandi. 

Gulur, rauður, grænn og blár, 

svartur, hvítur, fjólublár. 
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Leit ég litla mús 

 

Leit ég litla mús 

læðast inn í hús. 

Kötturinn að krækja í hana 

kannski verður fús. 

 

Músin fékk sér mat, 

matinn við hún sat. 

Þegar kisi þarna birtist 

þaut hún o'n um gat. 

 

"Heyrðu heillin smá" 

hvæsti kisi þá. 

"Í þig hef ég heillin góða 

hugsað mér að ná". 

 

Hopp og hopp og hí, 

hann varð samt af því. 

Þótt fljótur væri að finna gatið 

festi hann sig í því. 
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Litlu andarungarnir 

 

Litlu andarungarnir 

:,:allir synda vel:,: 

:,:Höfuð hneigja í djúpið 

og hreyfa lítil stél.:,: 

 

Litlu andarungarnir 

:,:ætla út á haf:,: 

:,:fyrst í fjarlægð skima 

og fara svo í kaf.:,: 
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Sofðu, unga ástin mín 

 

Sofðu, unga ástin mín, 

úti regnið grætur. 

Mamma geymir gullin þín, 

gamla leggi’ og völuskrín. 

Við skulum ekki vaka’ um dimmar nætur. 
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Stóra brúin 

 

Stóra brúin fer upp og niður, 

upp og niður, upp og niður. 

Stóra brúin fer upp og niður, 

allan daginn. 

 

Bílarnir aka yfir brúna, 

yfir brúna, yfir brúna. 

Bílarnir aka yfir brúna, 

allan daginn. 

 

Skipin sigla undir brúna... 

Flugvélarnar fljúga yfir brúna... 

Fiskarnir synda undir brúna... 

Fuglarnir fljúga yfir brúna... 

Börnin hlaupa yfir brúna...  
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Upp, upp, upp á fjall 

 

Upp, upp, upp á fjall, 

upp á fjallsins brún. 

Niður, niður, niður, niður 

alveg niður’ á tún. 

 

  



Upp, upp, upp á fjall 
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Upp á grænum grænum 

 

Upp á grænum grænum, 

himinháum hól 

sá ég hérahjónin ganga. 

Hann með trommu bomm bomm 

bomm boromm bomm bomm, 

hún með fiðlu sér við vanga. 

 

Þá læddist að þeim ljótur byssukarl 

og miðaði í hvelli, 

en hann hitti bara trommuna sem small 

og þau hlupu og héldu velli. 
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Það var gömul ugla 

 

Það var gömul ugla 

með oddhvasst nef, 

tvö lítil eyru 

og átta litlar klær. 

 

Hún sat uppi' í tré 

og svo komst þú, 

Þá flaug hún í burtu' 

og sagði: "Ú-ú-ú". 
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