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Menntamálastofnun og fleiri aðilar mæla með því að allir leikskólar landsins nýti sér 

skimunartækið HLJÓM-2, en prófið kannar mál- og hljóðkerfisvitund elstu barnanna í 
leikskóla. Gert er ráð fyrir að prófið sé lagt fyrir við upphaf skólastarfs eða nánar tiltekið í 

september eða október. Útfrá niðurstöðun prófsins er hægt að sjá hvaða börn þurfa á 

frekari þjálfun að halda en börn sem mælast með slaka færni eru líkleg til að eiga erfitt með 
lestur og nám seinna meir (Amalía Björnsdóttir, Jóhanna T. Einarsdóttir og Ingibjörg 

Símonardóttir, 2013). Mikilvægt er því að grípa strax inn í og þjálfa mál- og hljóðkerfisvitund 

barna en kennsluáætlun þessi er hugsuð sem slíkt verkfæri. Hér fyrir neðan verður fjallað 
nánar um kennsluáætlunina, hvernig hún varð til, á hverju hún byggir og hvernig ætlast er til 

að hún sé notuð. 

 

Um kennsluáætlunina 

Við undirbúning þessa verkefnis hafði höfundur samband við Ingibjörgu Símonardóttur, 

talmeinafræðing en hún er ein af þremur höfundum prófsins HLJÓM-2. Ingibjörg sýndi 
höfundi áætlun með verkefnum sem lögð höfðu verið fyrir hóp barna sem mældust slök á 
HLJÓM-2 prófinu fyrir um það bil 20 árum. Efnið hafði ekki verið gefið út en það byggði á 

erlendu og íslensku kennsluefni og var unnið af Ingibjörgu og Jóhönnu T. Einarsdóttur, sem 
er einnig höfundur af HLJÓM-2. Kennsluáætlun sú sem hér birtist er byggð á efni Ingibjargar 

og Jóhönnu með leyfi frá þeim. 

 

Uppbygging kennsluáætlunarinnar og fyrirlögn 

Eins og áður hefur komið fram er þessi kennsluáætlun ætluð börnum sem mælast með slaka 

færni á HLÓM-2. Ætlast er til að gripið sé strax inn í með því að fylgja þessari kennsluáætlun 

en hún samanstendur af 20 kennslustundum. Hver stund inniheldur þrjú til fjögur verkefni 

sem þjálfa mismunandi þætti mál- og hljóðkerfisvitundar. Kennsluáætlunin er sett saman í 

erfiðleikaröð með stigbundna þróun hljóðkerfisvitundar í huga. Mælt er með því að byrjað 

sé á fyrstu kennslustundinni og þaðan unnið áfram að þeirri síðustu. Einnig er hægt að sjá í 

sérstökum kafla yfirlit yfir öll verkefnin en þar væri hægt að velja verkefni sem henta 

barnahópnum að hverju sinni. Æskilegt er að verkefnin séu lögð fyrir þrisvar til fjórum 

sinnum í viku en hver stund ætti að taka í kringum 10–20 mínútur. Íhlutunartímabilið tekur 

þá u.þ.b. fjórar til sex vikur en heppilegast væri ef það stæði yfir í október og nóvember. Í 

janúar árinu eftir er svo HJÓM-2 lagt aftur fyrir slakasta hópinn en þá kemur í ljós hvort um 

frekara inngrip þurfi.  
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Starfsmaður sem sér um að leggja fyrir verkefnin ætti að geta það óháð menntun því 

öllum verkefnum fylgja nákvæmar leiðbeiningar og áhersla er lögð á að þau séu einföld, 
auðveld í notkun og krefjist lítils undirbúnings. Verkefnin eru í formi leikja en ætlast er til að 

börnin upplifi verkefnin sem skemmtilega leiki eða þrautir og hafi gaman af.  

 

Áður en hafist er handa 

Mælt er með að sá starfsmaður sem mun leggja verkefnin fyrir lesi yfir hverja kennslustund 

áður en hafist er handa. Þó verkefnin séu einföld og krefjist lítils undirbúnings eru þó 

sumstaðar verkefni sem krefjast hjálpargagna eins og t.d. kubba, hljóðfæra, lista yfir nöfn 

barnanna o.fl. Auk þess sem gæði stundanna ættu að vera betri ef starfsmaður er vel 

undirbúinn.  

Verkefnin byggja mikið á samskiptum kennara og barna þ.e.a.s. að kennarinn spyrji 
spurninga eða leggi fyrir þraut sem börnin þurfa að svara munnlega. Best væri að virkja öll 

börnin með því að spyrja hvert og eitt þeirra í stað þess að spyrja allan hópinn því annars 
gætu einhverjir komið sér undan að svara og þjálfunin þá ekki nógu markviss. Að hverju sinni 
þarf starfsmaður þó að meta aðstæður og passa að þvinga ekkert barn til að taka þátt. Gott 

er að hafa það markmið að leiðarljósi að þessar stundir séu ánægjulegar og að börnin upplifi 
þær á jákæðan hátt. Starfsmaður þarf því að veita börnunum stuðning, skapa afslappað og 

gott lærdómsumhverfi og hrósa þegar vel gengur.  
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Kennslustundir 1-20  
Hér fyrir neðan má líta á kennslustundir 1–20 í erfiðleikaröð. Gangi ykkur vel og góða 
skemmtun!  

 

Kennslustund 1  

1. Að hlusta á umhverfishljóð                                                       

Börnin loka augunum og hlusta á umhverfishljóð í eina mínútu. Kennarinn biður börnin 
um að segja frá því sem þau heyrðu.  

• Kennarinn getur bent á að hægt er að heyra ýmislegt eins og t.d. í veðrinu úti, í 
einhverjum að tala, í einhverjum hlut, í dýri, í líkamanum sínum o.s.frv. 

• Hægt er að fara aftur í leikinn og sjá hvort börnin heyra eitthvað annað en í fyrra 
skiptið. 

2. Úllen dúllen doff 

Börnin setjast í hring og setja báðar hendur fram með kreppta hnefa. Kennarinn slær laust 
á hnefa barnanna um leið og hann segir þuluna, eitt orð fyrir hvern hnefa. Sá sem á 
hnefann sem síðasta orðið (doff) lendir á setur þá hendi fyrir aftan bak. Svo byrjar 
kennarinn aftur á vísunni og gerir það sama þangað til að aðeins einn hnefi er eftir.  

 

Úllen dúllen dofff: 

Úllen dúllen doff 

Kikke lane koff  

Koffe lane bikke bane  

Úllen dúllen doff 
 

• Kennarinn hvetur börnin til að taka undir vísuna með sér.  

• Sá sem er síðastur úr getur t.d. fengið að vera fyrstur að svara í næsta leik. 

3. Örsaga 

Kennarinn segir börnunum stutta sögu og spyr spurninga úr henni. Kennarinn minnir 
börnin á að hlusta rosalega vel áður en hann les söguna.   
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Örsaga:  

Sunna bjó til snjókarl á fimmtudaginn. 

a. Hvað heitir stelpan í sögunni? 
b. Hvað bjó hún til? 
c. Hvenær bjó hún til snjókarlinn? 
d. Hvort heldur þú að það hafi verið sumar eða vetur? 
e. Hvernig er veðrið á sumrin/veturna? 

4. Vísa um líkamann 

Kennarinn fer með vísu um líkamann. Vísan virkar þannig að kennarinn spyr spurninga um 
líkamann og bendir á þá staði sem koma fyrir í vísunni. Börnin svara með rímorði. 

Dæmi:  

Kennarinn: Er þetta penni? (bendir á ennið á sér) 

Börnin: Nei, þetta er enni. 

 

Vísa um líkamann: 

Er þetta penni? – Nei, þetta er enni. 

Er þetta kaka? – Nei, þetta er haka. 

Er þetta Stebbi? – Nei, þetta er nebbi. 

Er þetta Unnur? – Nei, þetta er munnur. 

Er þetta tár? – Nei, þetta er hár. 

Er þetta lunga? – Nei, þetta er tunga. 

Er þetta skinn? – Nei, þetta er kinn. 

Er þetta önd? – Nei, þetta er hönd. 

Er þetta slingur? – Nei, þetta er fingur. 

Er þetta hagi? – Nei, þetta er magi. 

Eru þetta skæri? – Nei, þetta er læri. 

Er þetta tré? – Nei, þetta er hné. 

Er þetta gil? – Nei, þetta er il. 

Er þetta ká? – Nei, þetta er tá. 

Er þetta skass? - Nei, þetta er rass. 
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Kennslustund 2 

1. Að klappa nöfn 

Kennarinn segir börnunum hvernig hægt er að klappa samstöfur. Kennarinn byrjar á sínu 
nafni og biður svo hvert og eitt barn að klappa sitt nafn. Kennarinn spyr hversu mörg 
klöpp eru í hverju nafni.  

Dæmi:  

Ég heiti Svan-hild-ur. Hvað voru þetta mörg klöpp? Þrjú.  

 

• Kennarinn klappar með og hjálpar börnunum ef þau eru óörugg. 

• Hægt er að klappa fleiri orð í umhverfinu.  

Ath. Ekki skiptir mestu máli hvernig orðunum er skipt upp (Svan-hild-ur/Sva-nhi-ldur). 
Aðalreglan er eitt klapp fyrir hvern sérhljóða og tvíhljóðin ei/ey og au.   

2. Að fara eftir fyrirmælum 

Kennarinn segir nafn á einu barni í einu og biður það um að fara eftir ákveðnum 
fyrirmælum.  

Dæmi:  

Pétur, stattu upp, snúðu þér í hring og klappaðu svo tvisvar.   

 

Að fara eftir fyrirmælum: 

_____ stattu upp, settu báðar hendur upp í loft og snúðu þér í hring.   

_____ stattu upp, settu aðra hendina á höfuðið og hoppaðu svo einu sinni. 

_____ Stattu upp, heilsaðu mér með handabandi og segðu góðan daginn. 

_____ stattu upp, gakktu að glugganum og hoppaðu á einum fæti svo til baka.  

_____ stattu upp, taktu fimm hænuskref og svo áttu að þykjast hnerra.  

 

• Hægt er að breyta og aðlaga fyrirmælin eftir því sem hentar staði og stund. 

3. Örsaga 

Kennarinn segir börnunum stutta sögu og spyr spurninga úr henni. Kennarinn minnir 
börnin á að hlusta rosalega vel áður en hann les söguna.   
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Örsaga: 

Á morgun ætlar Jens að kaupa nýjan rauðan bíl. 

a. Hvað ætlar hann að kaupa? 
b. Hvað heitir strákurinn í sögunni? 
c. Hvernig er bílinn á litinn? 
d. Hvenær ætlar Jens að kaupa bílinn? 
e. Hvaða dagur er á morgun? 
f. Hvaða dagur er í dag?  

4. Fingravísa 

Kennarinn fer með vísuna og sýnir hvað fingur er verið að tala um þegar orðin koma fyrir í 
vísunni. 

Dæmi:  

„þumalfingur er mamma“ kennainn réttir þumalfingurinn upp í loft.  

 

Fingravísa: 

Þumalfingur er mamma 

sem var mér vænst og best 

vísifingur er pabbi 

sem gaf mér rauðan hest 

langatöng er bróðir 

sem býr til falleg gull 

baugfingur er systir 

sem prjónar sokka úr ull 

litli fingur er barnið 

sem leikur að skel 

litli pínu anginn 

sem stækkar svo vel 

Hér er allt fólkið 

svo fallegt og nett 

fimm eru í bænum 

ef talið er rétt. 

Ósköp væri gaman 
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í þessum heim 

ef öllum kæmi saman 

jafn vel og þeim. 

 

• Hægt er að tala um hvaða orð ríma í textanum 
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Kennslustund 3  

1. Úllen dúllen doff  

Börnin leggjast á grúfu. Kennarinn snertir bakið á hverju barni þegar hann fer með vísuna. 
Sá sem kennarinn snertir þegar hann segir síðasta orðið (doff) reisir sig upp og er þá úr 
leik. Svo byrjar kennarinn aftur á vísunni og gerir það sama þangað til að eitt barn er eftir. 

 

Úllen dúllen dofff: 

Úllen dúllen doff 

Kikke lane koff  

Koffe lane bikke bane  

Úllen dúllen doff 
 

• Kennarinn hvetur börnin til að taka undir vísuna með sér.  

• Sá sem er síðastur úr getur t.d. fengið að vera fyrstur í næsta leik. 

2. Að klappa nöfn 

Kennarinn rifjar upp með börnunum hvernig hægt er að klappa samstöfur. Kennarinn 
byrjar á sínu nafni og biður svo hvert og eitt barn að klappa sitt nafn. Kennarinn spyr 
hversu mörg klöpp eru í hverju nafni.  

Dæmi:  

Ég heiti Svan-hild-ur. Hvað voru þetta mörg klöpp? Þrjú.  

 

• Kennarinn klappar með og hjálpar börnunum ef þau eru óörugg. 

• Hægt er að klappa fleiri orð í umhverfinu.  

Ath. Ekki skiptir mestu máli hvernig orðunum er skipt upp (Svan-hild-ur/Sva-nhi-ldur). 
Aðalreglan er eitt klapp fyrir hvern sérhljóða og tvíhljóðin ei/ey og au.   

3. Rímsaga 

Kennarinn útskýrir hvað rím er (orð sem hljóma líkt). Kennarinn les söguna skýrt með 
viðeigandi áherslum. Kennarinn les svo söguna aftur og fær börnin til að botna 
setningarnar með réttu rímorði. 
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Rímsaga: 

Það var einu sinni stelpa sem hét Berta 

uppáhaldsmaturinn hennar var súkkulaðiterta  

Berta borðaði líka stundum fisk 

hún sauð hann og setti á matardisk 

Berta keyrði hvítan bíl 

og hún átti líka risastóran fíl 

fíllinn vildi bara borða sápu 

og klæddi sig alltaf í græna kápu  

Berta og fíllinn áttu hús  

en undir húsinu bjó mús 

músin klæddi sig í kjól 

og settist á pínulítinn stól 

nú var músin orðið mjög lúin 

og þessi saga er löngu búin! 

 

• Hægt er að spyrja spurninga úr sögunni. 
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Kennslustund 4 

1. Örsaga  

Kennarinn segir börnunum stutta sögu og spyr spurninga úr henni. Kennarinn minnir 
börnin á að hlusta rosalega vel áður en hann les söguna.   

 

Örsaga: 

Amma gaf Láru bláa ullarsokka með gulum doppum í jólagjöf.  

a. Afhverju fékk Lára gjöf? 

b. Hver gaf henni jólagjöfina? 

c. Hvað fékk Lára í jólagjöf? 

d. Hvernig voru ullarsokkarnir á litinn? 

e. Hvernig voru doppurnar á ullarsokkunum á litinn? 

f. Í hvaða mánuði eru jólin? 

g. Hvort er vetur eða sumar í desember? 

2. Ugla sat á kvisti 

Kennarinn bendir á eitt barn í einu á meðan hann fer með vísuna. Eitt orð fyrir hvert barn. 
Það barn sem kennarinn bendir á þegar hann segir síðasta orðið í vísunni (úr), dettur úr 
leiknum. Svo byrjar kennarinn aftur á vísunni og gerir það sama þangað til að eitt barn er 
eftir.  

 

Ugla sat á kvisti: 

Ugla sat á kvisti  

átti börn og misti 

eitt, tvö, þrjú  

og það varst þú 

sem ert úr! 

 

• Kennarinn hvetur börnin til að taka undir vísuna með sér.  

• Sá sem er síðastur úr getur t.d. fengið að vera fyrstur í næsta leik. 

3. Þrjú orð 
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Kennarinn segir þrjú orð í röð með einni til tveimur sekúndum á milli orða. Kennarinn 
endurtekur orðin svo strax aftur en sleppir einu. Börnin eiga að nefna orðið sem 
kennarinn sleppti.  

Dæmi:  

Bolti – skófla – fata  bolti – fata. Hvaða orði gleymdi ég? (skófla). 

 

Þrjú orð: 

Skór – sokkur – húfa  sokkur – húfa (sleppa skór) 

Penni – bók – blað   penni – blað (sleppa bók) 

Fótur – magi – nef   magi – nef (sleppa fótur) 

Fugl – köttur – mús   Fugl – köttur (sleppa mús) 

Sími – sjónvarp – tölva  Sími – tölva (sleppa sjónvarp) 

Tré – lauf – mold  tré – mold (sleppa lauf) 

Strætó – bíll – þyrla   þyrla – bíll (sleppa strætó) 

Hnífur – gaffall – skeið Gafall – hnífur (sleppa skeið) 

4. Rímsaga 

Kennarinn biður börnin um að hjálpa sér að botna setningarnar með réttu rímorði. 

Dæmi:  

Það var einu sinni stelpa sem hét ____ 

Uppáhaldsmaturinn hennar var súkkulaði____ 

 

Rímsaga:  

Það var einu sinni stelpa sem hét Berta 

uppáhaldsmaturinn hennar var súkkulaðiterta  

Berta borðaði líka stundum fisk 

hún sauð hann og setti á matardisk 

Berta keyrði hvítan bíl 

og hún átti líka risastóran fíl 

fíllinn vildi bara borða sápu 

og klæddi sig alltaf í græna kápu  
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Berta og fíllinn áttu hús  

en undir húsinu bjó mús 

músin klæddi sig í kjól 

og settist á pínulítinn stól 

nú var músin orðið mjög lúin 

og þessi saga er löngu búin! 

 

• Hægt er að spyrja spurninga úr sögunni. 
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Kennslustund 5 

1. Hvísluleikur 

Kennarinn og börnin setjast saman í hring. Kennarinn byrjar á að velja orð eða setningu og 
hvíslar að barninu sem situr sér á hægri hönd, sem gerir slíkt hið sama og hvíslar að næsta 
og svo koll af kolli. Sá sem er síðastur segir orðið eða setninguna upphátt. 
 

Nokkrar tillögur: 

Kleinuhringur  

Flugvél 

Á eftir ætla ég út að róla 

Ásta á rauðan bíl  

Mér finnst gaman að fara í strætó 
 

• Kennarinn aðstoðar börnin við að finna setningu eða orð ef þau eru feimin eða 
óörugg. 

2. Rímleikur 

Kennarinn rifjar upp með börnunum hvað rím er. Kennarinn les svo stuttar setningar og 
biður börnin um að hjálpa sér að ríma. 

Dæmi:  
Ívari finnst gott að drekka kók 

En Haukur vil frekar lesa ____ (bók). 

 

Rímleikur: 

Ég sá litla mús 
Hún hljóp inn í ____ (hús) 

Þegar Íris var búin að lita 
vildi hún fá köku____ (bita) 

Óli borðar egg 
En hann er með sítt ____ (skegg) 

Elín þvoði þvott 
og setti kartöflur í ___ (pott) 
Það var rosalega ____ (flott, gott). 
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Mamma þurfti að fara á fundinn 
En pabbi fór út að ganga með ____ (hundinn) 

Linda vildi fara út að róla 
En Ragga vildi frekar fara að ____ (hjóla) 
Þær ákváðu þá að klæða sig í fína ___ (kjóla). 

3. Að fara eftir fyrirmælum 

Kennarinn finnur eitthvað sem lýsir hverju og einu barni og biður það svo um að fara eftir 
ákveðnum fyrirmælum. 

Dæmi:  
Sá sem er í bláum sokkum á að standa upp og hoppa tvisvar. 

Sá sem er með teygju í hárinu á að standa upp og teygja hendur upp í loft og klappa 
tvisvar. 

 

Að fara eftir fyrirmælum: 

Sá sem er ___ á að standa upp og setja báðar hendur á höfuðið og snúa sér í hring. 

Sá sem er ___ á að standa upp og halda fyrir augun og telja upphátt upp á fimm.  

Sá sem er ___ á standa upp og hoppa á einum fæti og ekki taka í eyrað á sér.  

Sá sem er ___ á að standa upp og klóra sér í höfðinu og setja svo báðar hendur á hnén. 

Sá sem er ___ á að standa upp og ganga fimm hænuskref en ekki fela sig undir borði. 

Sá sem er ___ á að standa upp og þykjast hnerra og klípa svo laust í nefið. 

 
• Hægt er að breyta og aðlaga fyrirmælin eftir því sem hentar staði og stund. 

 

  



 
 
 

 18 

Kennslustund 6 

1. Fagur fiskur í sjó  

Kennarinn fer með vísuna Fagur fiskur í sjó. Leikurinn gengur út á það að strjúka 
handabakið á öðrum á meðan farið er með vísuna. Þegar komið er að síðasta orðinu í 
vísunni (detta) á að reyna að slá létt á handabakið. 

  

Fagur fiskur í sjó: 

Fagur, fagur fiskur í sjó 

brettist upp á halanum 

með rauða kúlu á maganum 

vanda, banda 

gættu þinna handa 

vingur, slingur 

ég vara þína fingur 

fetta, bretta 

brátt skal högg á hendi þína  

detta!  

 

• Kennarinn hvetur börnin til að taka undir vísuna með sér.  

• Hægt er að strjúka handabakið á sjálfum sér eða vera tveir og tveir saman. 

• Hægt er að fara nokkrum sinnum í leikinn. 

2. Hvað gerir þú ef..? 

Kennarinn spyr börnin um viðbrögð þeirra í mismunandi aðstæðum. Kennarinn reynir að 
fá börnin til að lýsa því hvernig þeim líður eða hvað þau gera í aðstæðunum.  

Dæmi: 

Kennarinn: Hvenær langar þig að fara að sofa? (Hvernig líður þér þegar þú vilt fara að 
sofa?). 

Mögulegt svar: Þegar ég er syfjaður/þreyttur. Þegar ég geispa. Þegar það er komið kvöld.  

 

Hvað gerir þú ef..? 



 
 
 

 19 

Hvað gerir þú þegar þú ert að fara í afmælisveislu? 

Hvað gerir þú þegar þú ert að fara að sofa? 

Hvað gerir þú þegar þér verður kalt þegar þú ert úti að leika? 

Hvað gerir þú þegar þú sest inn í bíl? 

Hvað gerir þú þegar þú ert að fara að leika úti í snjónum? 

Hvað gerir þú þegar þú ferð í sund? 

Hvenær langar þig að fá þér að drekka?  

Hvenær þarft þú að fara í snjógalla? 

Hvenær þarft þú að setja á þig sólgleraugu? 

Hvenær þarft þú að fara í stígvél? 

 

• Kennarinn reynir að búa til skemmtilegar umræður og reynir að fá börnin til að 
nota orð sem þau nota kannski ekki oft. 

3. Að klappa nöfn 

Kennarinn rifjar upp með börnunum hvernig hægt er að klappa samstöfur. Kennarinn 
byrjar á sínu nafni og biður svo hvert og eitt barn að klappa sitt nafn. Kennarinn spyr 
hversu mörg klöpp eru í hverju nafni.  

Dæmi:  

Ég heiti Svan-hild-ur. Hvað voru þetta mörg klöpp? Þrjú.  

 

• Kennari klappar með og hjálpar börnunum ef þau eru óörugg. 

• Hægt er að klappa fleiri orð í umhverfinu.  

Ath. Ekki skiptir mestu máli hvernig orðunum er skipt upp (Svan-hild-ur/Sva-nhi-ldur). 
Aðalreglan er eitt klapp fyrir hvern sérhljóða og tvíhljóðin ei/ey og au.   
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Kennslustund 7 

1. Nöfn og fyrirmæli 

Kennarinn ræðir við börnin um nöfn. Sumir eru með tvö, þrjú eða fjögur nöfn. Nöfnin 
okkar enda á -son eða dóttir og sumir eru með ættarnafn o.s.frv. Kennarinn notar kubba 
til að útskýra fyrir börnunum, einn kubbur táknar eitt nafn. Jón Jónsson þarf þá tvo kubba.  
Kennarinn bendir á eitt barn í einu og biður það um að segja sér fullt nafn og svo á það að 
fara eftir ákveðnum fyrirmælum. 

Dæmi:  

Nú átt þú að segja mér hvað þú heitir fullu nafni og svo áttu að standa upp og stappa 
niður fótunum. 

 

Nöfn og fyrirmæli: 

Nú átt þú að segja mér hvað þú heitir fullu nafni og svo áttu að Klappa saman lófunum.  

Nú átt þú að segja mér hvað þú heitir fullu nafni og svo áttu að Klóra þér í höfðinu. 

Nú átt þú að segja mér hvað þú heitir fullu nafni og svo áttu að klípa laust í nefið. 

Nú átt þú að segja mér hvað þú heitir fullu nafni og svo áttu að klípa laust í bæði eyrun. 

Nú átt þú að segja mér hvað þú heitir fullu nafni og svo áttu að halda fyrir annað augað.  

Nú átt þú að segja mér hvað þú heitir fullu nafni og svo áttu að setjast eins og indjáni. 

Nú átt þú að segja mér hvað þú heitir fullu nafni og svo áttu að ulla út í loftið. 

Nú átt þú að segja mér hvað þú heitir fullu nafni og svo áttu að standa upp og snúa þér í 
einn hring. 

Ath. Gott að hafa lista yfir nöfn barnanna til að hjálpa þeim ef þau lenda í vandræðum. 

2. Bullsetningar 

Kennarinn segir setningu sem inniheldur eitt vitlaust orð. Börnin eiga að finna orð sem 
rímar og passar við merkingu setningarinnar. 

Dæmi:  

Finnur þvær sér um hendurnar með kápu (sápu) 

 

Bullsetningar: 

Gunnlaugur keyrir rosalega flottan rauðan fíl (bíl). 

Brynhildur borðar stóran súkkulaðilita (bita). 
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Þorbjörg prjónaði hlýja ullarlokka (sokka). 

Ég vil fara út að leika þagði Natalía (sagði). 

Rakel vildi fá soðinn fisk, kartöflur og hveiti (feiti). 

Unnur hengdi kind í ramma á vegginn (mynd). 

Karen setti græna dúfu á höfuðið (húfu). 

3. Örsaga  

Kennarinn segir börnunum stutta sögu og spyr spurninga úr henni. Kennarinn minnir 
börnin á að hlusta rosalega vel áður en hann les söguna.   

 

Örsaga: 

Óskar og Auður fara saman á fótboltaæfingu klukkan fimm.  

a. Hvað heitir strákurinn í sögunni? 

b. Hvað heitir stelpan í sögunni? 

c. Hvernig æfingu fara Óskar og Auður á? 

d. Klukkan hvað fara þau á fótboltaæfingu? 

e. Hvernig lítur fótbolti út? Hvernig er hann í laginu? Hvernig er að koma við hann? 

f. Er einhver hér að æfa fótbolta?  
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Kennslustund 8 

1. Fagur fiskur í sjó 

Kennarinn fer með vísuna Fagur fiskur í sjó. Leikurinn gengur út á það að strjúka 
handabakið á öðrum á meðan farið er með vísuna. Þegar komið er að síðasta orðinu í 
vísunni (detta) á að reyna að slá létt á handabakið. 

  

Fagur fiskur í sjó: 

Fagur, fagur fiskur í sjó 

brettist upp á halanum 

með rauða kúlu á maganum 

vanda, banda 

gættu þinna handa 

vingur, slingur 

ég vara þína fingur 

fetta, bretta 

brátt skal högg á hendi þína  

detta!  

 

• Kennarinn hvetur börnin til að taka undir vísuna með sér.  

• Hægt er að strjúka handabakið á sjálfum sér eða vera tveir og tveir saman. 

• Hægt er að fara nokkrum sinnum í leikinn. 

2. Hljóðfæraleikur 

Kennarinn kynnir heiti þriggja hljóðfæra og hljóðin sem í þeim heyrast. Börnin eiga að 
grúfa við borð eða á gólfinu. Kennarinn spilar á hljóðfærin og börnin eiga að hlusta eftir 
því í hvaða röð kennarinn spilar á þau eða hvaða hljóði hann sleppti.  

Dæmi: 

Kennarinn spilar á tvö hljóðfæri. Hvaða hljóðfæri sleppti ég? Hvaða hljóðfæri spilaði ég 
fyrst á? 

 

Hljóðfæraleikur: 

Kennarinn spilar á eitt hljóðfæri – Í hverju heyrðist núna? 
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Kennarinn spilar á tvö hljóðfæri – hvaða hljóði sleppti ég? 

Kennarinn spilar á öll þrjú hljóðfærin, eitt í einu – Í hverju heyrðist fyrst? Síðast? 
Miðjunni? 

 

Ath. Hægt er að nota hvað sem er sem býr til hljóð.  

3. Rímleikur 

Kennarinn segir setningu og börnin endurtaka setninguna alveg eins nema skipta út 
síðasta orðinu fyrir orð sem rímar. 

Dæmi:  
Kennarinn: Ég á mús   

Barn: Ég á hús 

 

Rímleikur: 

Ég á disk – ég á fisk 

Ég á kápu – ég á sápu 

Ég á bíl – ég á fíl  

Ég á kind – ég á mynd  

Ég á flösku – ég á tösku 

Ég á kjól – ég á stól 

Ég á skegg – ég á egg 

Ég á tening – ég á pening 
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Kennslustund 9 

1. Nafnaleikur 

Kennarinn byrjar umræðu um nöfn. Sumir eru með tvö, þrjú eða fjögur nöfn. Nöfnin okkar 
enda á -son eða dóttir og sumir eru með ættarnafn o.s.frv. Kennarinn notar kubba til að 
útskýra fyrir börnunum, einn kubbur táknar eitt nafn. Jón Jónsson þarf þá tvo kubba. 

Kennarinn biður hvert og eitt barn um að segja fullt nafn á einhverjum sem hann þekkir 
t.d. vini, mömmu, pabba, bróðir, systir, ömma, afa o.s.frv. Börnin nota kubba til að tákna 
hvert nafn.  

Dæmi: 

Vinkona mín heitir Þórdís Jónsdóttir. Þá þarf ég tvo kubba.  

 

• Kennarinn hjálpar þeim sem eiga í erfiðleikum með þetta. 

• Það má líka segja sitt eigið nafn.  

2. Ugla sat á kvisti 

Kennarinn bendir á eitt barn í einu á meðan hann fer með vísuna. Eitt orð fyrir hvert barn. 
Það barn sem kennarinn bendir á þegar hann segir síðasta orðið í vísunni (úr), dettur úr 
leiknum. Svo byrjar kennarinn aftur á vísunni og gerir það sama þangað til að eitt barn er 
eftir.  

 

Ugla sat á kvisti: 

Ugla sat á kvisti  

átti börn og misti 

eitt, tvö, þrjú  

og það varst þú 

sem ert úr! 

 

• Kennarinn hvetur börnin til að taka undir vísuna með sér.  

• Sá sem er síðastur úr getur t.d. fengið að vera fyrstur í næsta leik. 

3. Hvísluleikur  

Kennarinn og börnin setjast saman í hring. Kennari byrjar á að velja orð eða setningu og 
hvíslar að barninu sem situr sér á hægri hönd, sem gerir slíkt hið sama og hvíslar að næsta 



 
 
 

 25 

og svo koll af kolli. Sá sem er síðastur segir orðið eða setninguna upphátt. 
 

Nokkrar tillögur: 

Sundlaug 

Hamborgari  

Á morgun ætla ég í bíó 

Í gær fór ég í fótbolta 

Mér finnst gaman að búa til snjókarl 

 

• Kennarinn aðstoðar börnin við að finna setningu eða orð ef þau eru feimin eða 
óörugg. 

4. Örsaga 

Kennarinn segir börnunum stutta sögu og spyr spurninga úr henni. Kennarinn minnir 
börnin á að hlusta rosalega vel áður en hann les söguna.   

 

Örsaga: 

Pétur bjó til eplaköku á laugardaginn. Á mánudag var búið að borða hana alla!  

a. Hvað bjó pabbi til? 

b. Hvenær bjó hann til eplakökuna? 

c. Hvaða dag var búið að borða hana alla? 

d. Hvort þurfti að baka eða sjóða kökuna? 
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Kennslustund 10 

1. Hvort orðið er lengra? 

Kennarinn ræðir um löng og stutt orð. Kennarinn útskýrir að orð sem eru löng eru með 
mörgun stöfum og orð sem eru stutt eru með fáum stöfum. Við erum lengur að segja og 
skrifa löng orð og fljótari að segja og skrifa sutt orð. Kennarinn segir tvö orð og börnin eiga 
að segja hvort orðið er lengra. 

Dæmi:  

Hvort orðið er lengra? 

Leikskólabarn – sól 

 

Hvort orðið er lengra? 

Sími – stuttermabolur  

Súkkulaðikaka – kex 

Hús – sultukrukka 

Risaeðla – ís 

Fíll - býfluga 

Skyr – jógúrt  

 

Ath. Ef erfiðlega gengur er hægt að nota kubba, stóran eða langan kubb fyrir löng orð og 
stuttan eða lítinn kubb fyrir stutt orð. Einnig er hægt að skrifa orðin niður til að hjálpa 
börnunum að átta sig á þessu. 

2. Hvað gerir þú ef..? 

Kennarinn spyr börnin um viðbrögð þeirra í mismunandi aðstæðum. Kennarinn reynir að 
fá börnin til að lýsa því hvernig þeim líður eða hvað þau gera í aðstæðunum.  

Dæmi: 

Kennarinn: Hvenær langar þig að fara að sofa? (Hvernig líður þér þegar þú vilt fara að 
sofa?). 

Mögulegt svar: Þegar ég er syfjaður/þreyttur. Þegar ég geispa. Þegar það er komið kvöld.  

 

Hvað gerir þú ef..? 

Hvað gerir þú þegar þú ætlar að elda mat? 

Hvað gerir þú ef þér verður heitt? 

Hvað gerir þú ef þú vilt leika við einhvern? 

Hvenær kemur snjór?  
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Hvenær er hægt að vera úti á stuttbuxum? 

Hvenær þurfum við að greiða hárið okkar?  

Hvenær þurfum við að bursta tennurnar? 

Hvernig borðum við súpu? 

Hvenær hlærð þú? 

Hvað gerist ef maður kreistir blöðru? 

 

• Kennarinn reynir að búa til skemmtilegar umræður og reynir að fá börnin til að 
nota orð sem þau nota kannski ekki oft. 

3. Fagur Fiskur í sjó 

Kennarinn fer með vísuna Fagur fiskur í sjó. Leikurinn gengur út á það að strjúka handabakið 
á öðrum á meðan farið er með vísuna. Þegar komið er að síðasta orðinu í vísunni (detta) á 
að reyna að slá létt á handabakið. 

  

Fagur fiskur í sjó: 

Fagur, fagur fiskur í sjó 

brettist upp á halanum 

með rauða kúlu á maganum 

vanda, banda 

gættu þinna handa 

vingur, slingur 

ég vara þína fingur 

fetta, bretta 

brátt skal högg á hendi þína  

detta!  

 

• Kennarinn hvetur börnin til að taka undir vísuna með sér.  

• Hægt er að strjúka handabakið á sjálfum sér eða vera tveir og tveir saman. 

• Hægt er að fara nokkrum sinnum í leikinn. 

 

  



 
 
 

 28 

Kennslustund 11 

1. Heyrist meira hávaði í..? 

Kennarinn spyr hvort heyrist meiri hávaði/ hvort er háværara/ hvort heyrist meira í 
tveimur ákveðnum hlutum.  

Dæmi:  

Hvort heyrist meiri hávaði í fugli eða býflugu? 

 

Heyrist meiri hávaði í..? 

Kónguló – Þvottavél  

Gítar – mús  

Brunabjöllu – þegar einhver smellir fingrum    

Blöðru sem springur – kisu að mjálma 

Brauðrist – ryksugu 

Síma að hringja – Hundi að gelta 

2. Að setja saman orð 

Kennarinn spyr börnin hvaða orð verður til þegar tvö stutt orð eru sett saman. Kennarinn 
notar tvo kubba til að tákna orðin sem sett eru saman.  

Dæmi:  

Hvaða orð verður til ef við setjum saman snjór og bolti = snjóbolti. 

 

Að setja saman orð: 

Leikur – skóli = Leikskóli 

Túss – litur = Tússlitur 

Pollur – galli = Pollagalli 

Mynd – vél = Myndavél 

Gos – flaska = Gosflaska 

Gler – augu = Gleraugu 

Ís – skápur = Ísskápur 

Heyrn – tól = Heyrnartól 

Nær – buxur = Nærbuxur 

Risi – eðla = Risaeðla 

Lauf – blað = Laufblað 
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3. Ugla sat á kvisti 

Kennarinn bendir á eitt barn í einu á meðan hann fer með vísuna. Eitt orð fyrir hvert barn. 
Það barn sem kennarinn bendir á þegar hann segir síðasta orðið í vísunni (úr), dettur úr 
leiknum. Svo byrjar kennarinn aftur á vísunni og gerir það sama þangað til að eitt barn er 
eftir.  

 

Ugla sat á kvisti: 

Ugla sat á kvisti  

átti börn og misti 

eitt, tvö, þrjú  

og það varst þú 

sem ert úr! 
 

• Kennarinn hvetur börnin til að taka undir vísuna með sér.  

• Sá sem er síðastur úr getur t.d. fengið að vera fyrstur í næsta leik. 

4. Hverju er ég að lýsa? 

Kennarinn lýsir ákveðnum hlut og börnin eiga að giska á hvað það er sem hann er að lýsa.  

Dæmi:  

Þetta er dýr með fjóra fætur, fax, tagl, hófa og það hneggjar (hestur). 

 

Hverju er ég að lýsa? 

Þetta er sætt á bragðið, maður setur þetta í poka, maður kaupir þetta í búðinni á 
laugardögum (nammi, sælgæti). 

Þetta er mjúkt, í laginu eins og ferhyrningur, maður setur þetta undir höfuðið þegar 
maður fer að sofa (koddi, púði). 

Maður setur þetta á hendurnar þegar manni er kalt (vettlingar). 

Þetta er glært á litinn og maður drekkur þetta þegar maður er þyrstur (vatn). 

Þetta er leikfang. Það getur verið alls konar á litinn. Maður getur byggt hús úr þessu 
(kubbar). 

 

• Hægt er að breyta, bæta við og aðlaga eftir því sem hentar staði og stund. 
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Kennslustund 12  

1. Að klappa nöfn 

Kennarinn rifjar upp með börnunum hvernig hægt er að klappa samstöfur. Kennarinn 
byrjar á sínu nafni og biður svo hvert og eitt barn að klappa sitt nafn. Kennarinn spyr 
hversu mörg klöpp eru í hverju nafni.  

Dæmi:  

Ég heiti Svan-hild-ur. Hvað voru þetta mörg klöpp? Þrjú.  

 

• Kennari klappar með og hjálpar börnunum ef þau eru óörugg. 

• Hægt er að klappa fleiri orð í umhverfinu.  

Ath. Ekki skiptir mestu máli hvernig orðunum er skipt upp (Svan-hild-ur/Sva-nhi-ldur). 
Aðalreglan er eitt klapp fyrir hvern sérhljóða og tvíhljóðin ei/ey og au.   

2. Orð sem byrja eins 

Kennarinn biður börnin um að finna orð sem byrja öll eins eða á sama orðinu. Kennarinn 
notar kubba til að tákna orðin. Einn kubbur táknar fyrsta orðið eins og t.d. snjó, svo 
bætast við fleiri kubbar eins og t.d. snjógalli, snjókall o.sfrv. 

Dæmi:  

Snjó – Snjógalli – snjókall – snjóbolti – snjóengill – snjókast 

 

Orð sem byrja eins: 

Sund – sundlaug – sundskýla – sundbolur – sundbolti – sundgleraugu  

Jóla – jólatré – jólasveinn – jólagjafir – jólabók – jólasokkar – jólaföt – jólamatur  

Skóla – skólataska – skólapeysa – skólastjóri – skólabjalla – skólabók 

Bóka – búð – safn – ormur – hilla – bókaskápur  

kaffi – bolli – kanna – vél – hús – baun – tími 

3. Fingravísa 

Kennarinn fer með vísuna og sýnir hvað fingur er verið að tala um þegar orðin koma fyrir í 
vísunni. 

Dæmi:  

„þumalfingur er mamma“ kennarinn réttir þumalfingurinn upp í loft.  

 

Fingravísa: 
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Þumalfingur er mamma 

sem var mér vænst og best 

vísifingur er pabbi 

sem gaf mér rauðan hest 

langatöng er bróðir 

sem býr til falleg gull 

baugfingur er systir 

sem prjónar sokka úr ull 

litli fingur er barnið 

sem leikur að skel 

litli pínu anginn 

sem stækkar svo vel 

Hér er allt fólkið 

svo fallegt og nett 

fimm eru í bænum 

ef talið er rétt. 

Ósköp væri gaman 

í þessum heim 

ef öllum kæmi saman 

jafn vel og þeim. 

 

• Hægt er að tala um hvaða orð ríma í textanum 

4. Örsaga  

Kennarinn segir börnunum stutta sögu og spyr spurninga úr henni. Kennarinn minnir 
börnin á að hlusta rosalega vel áður en hann les söguna.   

 

Örsaga:  

Allir krakkarnir á leikskólanum borða hádegismat klukkan tólf. Þau fá sér soðinn fisk, 
kartöflur og feiti.  

a. Hvað er í matinn á leikskólanum? 

b. Klukkan hvað borða börnin matinn? 

c. Hvað er feiti? 
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d. Eru börnin að borða morgunmat, hádegismat eða kvöldmat?  

e. Klukkan hvað fá börnin hádegismat? 

f. Borðar maður kvöldmat á leikskólanum? 

g. Hvenær borðar maður kvöldmat? 

h. Hvar borðar maður kvöldmat? 
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Kennslustund 13 

1. Ugla sat á kvisti 

Kennarinn bendir á eitt barn í einu á meðan hann fer með vísuna. Eitt orð fyrir hvert barn. 
Það barn sem kennarinn bendir á þegar hann segir síðasta orðið í vísunni (úr), dettur úr 
leiknum. Svo byrjar kennarinn aftur á vísunni og gerir það sama þangað til að eitt barn er 
eftir.  

 

Ugla sat á kvisti: 

Ugla sat á kvisti  

átti börn og misti 

eitt, tvö, þrjú  

og það varst þú 

sem ert úr! 

 

• Kennarinn hvetur börnin til að taka undir vísuna með sér.  

• Sá sem er síðastur úr getur t.d. fengið að vera fyrstur í næsta leik. 

2. Að botna orð   

Kennarinn segir orð og börnin eiga að finna orð sem hægt er að bæta við svo það myndi 
samsett orð. Kennarinn notar kubba til að útskýringar, einn kubb fyrir hvert orð. Börnin 
þurfa ekki að segja orðin sem standa hér fyrir neðan, bara svo lengi sem það myndar 
samsett orð. 

Dæmi:  

Kennarinn:tré  

Börnin: litir  

 

Að botna orð: 

Geim – flaug 

Stutt – buxur  

Körfu – bolti 

Snjó – galli 

Gler – augu  

Sjón – varp  

Kókó – mjólk  
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• Kennarinn gæti fundið önnur eða fleiri orð. 

• Vekja mætti athygli á því hvort það sé hægt að búa til bullorð.  

Dæmi: Hús – bók, hunda – tölva o.s.frv. 

3. Vísa um líkamann 

Kennarinn fer með vísu um líkamann. Vísan virkar þannig að kennarinn spyr spurninga um 
líkamann og bendir á þá staði sem koma fyrir í vísunni. Börnin svara með rímorði. 

Dæmi:  

Kennarinn: Er þetta penni? (bendir á ennið á sér) 

Börnin: Nei, þetta er enni. 

 

Vísa um líkamann: 

Er þetta penni? – Nei, þetta er enni. 

Er þetta kaka? – Nei, þetta er haka. 

Er þetta Stebbi? – Nei, þetta er nebbi. 

Er þetta Unnur? – Nei, þetta er munnur. 

Er þetta tár? – Nei, þetta er hár. 

Er þetta lunga? – Nei, þetta er tunga. 

Er þetta skinn? – Nei, þetta er kinn. 

Er þetta önd? – Nei, þetta er hönd. 

Er þetta slingur? – Nei, þetta er fingur. 

Er þetta hagi? – Nei, þetta er magi. 

Eru þetta skæri? – Nei, þetta er læri. 

Er þetta tré? – Nei, þetta er hné. 

Er þetta gil? – Nei, þetta er il. 

Er þetta ká? – Nei, þetta er tá. 

Er þetta skass? - Nei, þetta er rass. 

4. Örsaga 

Kennarinn segir börnunum stutta sögu og spyr spurninga úr henni. Kennarinn minnir 
börnin á að hlusta rosalega vel áður en hann les söguna.   

 

Örsaga: 
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Hafdís á eitt gæludýr. Hún á lítinn svartan kött sem heitir Brandur.  

a. Hvaða gæludýr á hún? 

b. Hvað heitir stelpan sem á köttinn? 

c. Hvað heitir kötturinn? 

d. Er kötturinn stór eða lítill? 

e. Hvernig er kötturinn á litinn? 

f. Hvernig er að strjúka feldinn á köttum? (mjúkt/hrjúft). 
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Kennslustund 14  

1. Úllen dúllen doff  

Börnin setjast í hring og setja báðar hendur fram með kreppta hnefa. Kennarinn slær laust 
á hnefa barnanna um leið og hann segir þuluna, eitt orð fyrir hvern hnefa. Sá sem á 
hnefann sem síðasta orðið (doff) lendir á setur þá hendi fyrir aftan bak. Svo byrjar 
kennarinn aftur á vísunni og gerir það sama þangað til að aðeins einn hnefi er eftir.  

 

Úllen dúllen dofff: 

Úllen dúllen doff 

Kikke lane koff  

Koffe lane bikke bane  

Úllen dúllen doff 
 

• Kennarinn hvetur börnin til að taka undir vísuna með sér.  

• Sá sem er síðastur úr getur t.d. fengið að vera fyrstur að svara í næsta leik. 

2. Að taka í sundur orð 

Kennarinn rifjar upp hvernig tvö orð eru sett saman í eitt orð (snjór – bolti = snjóbolti). 
Kennarinn notar kubba til að útskýra, tvo kubba sem settir eru saman. Þetta verkefni snýst 
um að taka í sundur orðin. Kennarinn spyr börnin hvaða orð verður eftir þegar fremra 
orðið er tekið í burtu. 

Dæmi:  
Hvaða orð verður eftir ef ég tek snjó úr snjóbolti = bolti 
 
Að taka í sundur orð: 

Leik – leikskóli = skóli 

Túss – tússlitur = litur  

Polla – pollagalli = galli 

Mynda – myndavél = vél 

Gos – gosflaska = flaska 

Gler – gleraugu = augu  

Ís – ísskápur = skápur  

Heyrnar – heyrnartól = tól 

Nær – nærbuxur = buxur 
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Risa – risaeðla = eðla 

Lauf – laufblað = blað 

3. Að fara eftir fyrirmælum 

Kennarinn segir fyrsta hljóðið í nafni hvers og eins barns og biður þau svo um að fara eftir 
ákveðnum fyrirmælum.  

Dæmi:  
Sá sem á nafn sem byrjar á /s/ á að standa upp og hoppa tvisvar. 

 

Að fara eftir fyrirmælum: 

Sá sem á nafn sem byrjar á ___ á að standa upp, hoppa á einum fæti og kíkja út um 
gluggann. 

Sá sem á nafn sem byrjar á ___ á að standa upp, snúa sér í tvo hringi og hoppa einu sinni. 

Sá sem á nafn sem byrjar á ___ á að standa upp, halda fyrir eyrun og reyna að láta 
tunguna snerta nefið. 

Sá sem á nafn sem byrjar á ___ á að standa upp, slökkva og kveikja ljósið og hoppa svo á 
einum fæti. 

Sá sem á nafn sem byrjar á ___ á að standa upp, kíkja hvort einhver hafi verið að banka og 
snúa sér svo í einn hring.  

Sá sem á nafn sem byrjar á ___ á að standa upp, hoppa þrisvar og heilsa kennaranum með 
handabandi.  

 

• Ef einhver tvö börn eiga nöfn sem byrja á sama hljóði þá er hægt að segja fyrstu 
tvö eða þrjú hljóðin til að aðgreina þau. 

• Hægt er að breyta og aðlaga fyrirmælin eftir því sem hentar staði og stund. 

Ath. Kennarinn segir hljóð bókstafsins, ekki heiti hans. 
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Kennslustund 15 

1. Örsaga  

Kennarinn segir börnunum stutta sögu og spyr spurninga úr henni. Kennarinn minnir 
börnin á að hlusta rosalega vel áður en hann les söguna.   

 

Örsaga:  

Erla teiknaði mynd af tveimur risaeðlum. Önnur var stór en hin var lítil. Hún litaði stóru 
risaeðluna græna og litlu risaeðluna appelsínugula. 

a. Hvað heitir stelpan í sögunni? 

b. Hvað var Erla að gera?  

c. Hvað teiknaði hún?  

d. Hvað voru risaeðlurnar margar? 

e. Hvernig var stóra risaeðlan á litinn? 

f. Hvernig var litla risaeðlan á litinn? 

2. Ugla sat á kvisti 

Kennarinn bendir á eitt barn í einu á meðan hann fer með vísuna. Eitt orð fyrir hvert barn. 
Það barn sem kennarinn bendir á þegar hann segir síðasta orðið í vísunni (úr), dettur úr 
leiknum. Svo byrjar kennarinn aftur á vísunni og gerir það sama þangað til að eitt barn er 
eftir.  

 

Ugla sat á kvisti: 

Ugla sat á kvisti  

átti börn og misti 

eitt, tvö, þrjú  

og það varst þú 

sem ert úr! 

 

• Kennarinn hvetur börnin til að taka undir vísuna með sér.  

• Sá sem er síðastur úr getur t.d. fengið að vera fyrstur í næsta leik. 

3. Rímleikur 

Kennarinn segir setningu og börnin endurtaka setninguna alveg eins nema skipta út 
síðasta orðinu fyrir orð sem rímar. 
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Dæmi:  

Kennarinn: Ég á mús  

Börnin: Ég á hús 

 

Rímleikur: 

Ég á disk – ég á fisk 

Ég á kápu – ég á sápu 

Ég á tening – ég á pening 

Ég á bíl – ég á fíl  

Ég á kind – ég á mynd  

Ég á flösku – ég á tösku 

Ég á kjól – ég á stól 

Ég á fund – ég á hund 

Ég á prest – ég á hest 

Ég á lokka – ég á sokka  

4. Að klappa samstöfur í setningum 

Kennarinn rifjar upp hvernig hægt er að klappa samstöfur. Kennarinn og börnin klappa 
samstöfur í stuttum setningum.  

Dæmi:  

Ég – hei-ti –  Ylf-a.  

 

Að klappa samstöfur í setningum: 

Mér finnst gaman að róla 

Ég fór í sund 

Það er haust 

Það er sól úti 

Ég borða hamborgara  

 

• Kennari klappar með og hjálpar börnunum ef þau eru óörugg. 

• Hægt er að  fá börnin til að búa sjálf til setningar.   

• Hægt er að enda á að klappa setninguna „takk fyrir tímann.“ 
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Ath. Ekki skiptir mestu máli hvernig orðunum er skipt upp (Svan-hild-ur/Sva-nhi-ldur). 
Aðalreglan er eitt klapp fyrir hvern sérhljóða og tvíhljóðin ei/ey og au.   
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Kennslustund 16 

1. Rímleikur 

Kennarinn segir eitt orð og börnin eiga að finna eins mörg orð og þau geta sem ríma við 
það. 

Dæmi: 

Kennarinn: Hús  

Börnin: Lús – mús – krús – fús – djús – plús  

 

Rímleikur: 

Ás – bás – lás – rás – hás  

Bók – kók – brók – djók – ók  

Leira – meira – keyra – heyra – veira – fleira  

Hjóla – bóla – dóla – fjóla – gjóla – jóla – kjóla – róla  

Hestur – lestur – bestur – prestur – mestur – sestur – gestur – vestur 

2. Fingravísa 

Kennarinn fer með vísuna og sýnir hvað fingur er verið að tala um þegar orðin koma fyrir í 
vísunni. 

Dæmi:  

„þumalfingur er mamma“ kennari réttir þumalfingurinn upp í loft.  

 

Fingravísa: 

Þumalfingur er mamma 

sem var mér vænst og best 

vísifingur er pabbi 

sem gaf mér rauðan hest 

langatöng er bróðir 

sem býr til falleg gull 

baugfingur er systir 

sem prjónar sokka úr ull 

litli fingur er barnið 

sem leikur að skel 

litli pínu anginn 
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sem stækkar svo vel 

Hér er allt fólkið 

svo fallegt og nett 

fimm eru í bænum 

ef talið er rétt. 

Ósköp væri gaman 

í þessum heim 

ef öllum kæmi saman 

jafn vel og þeim. 

 

• Hægt er að tala um hvaða orð ríma í textanum 

3. Þrjú orð 

Kennarinn segir þrjú orð í röð með einni til tveimur sekúndum á milli orða. Kennarinn 
endurtekur orðin svo strax aftur en sleppir einu. Börnin eiga að nefna orðið sem 
kennarinn sleppti.  

Dæmi: 
Bolti – skófla – fata  bolti – fata. Hvaða orði gleymdi ég? (skófla). 

 

Þrjú orð:   

Brauð – smjör – ostur   smjör – ostur (brauð) 

Leira – lita – klippa   leira – klippa (lita) 

hár – enni – augu   hár – enni (augu) 

hestur – hæna – hundur hestur – hundur (hæna) 

súkkulaði – popp – ís    súkkulaði – popp (ís) 

Stóll – borð – sófi   borð – sófi (stóll). 

4. Að telja orð í setningu  

Kennarinn ræðir við börnin um hvernig orð mynda setningar, við þurfum að raða þeim í 
rétta röð svo þær skiljist. Kennarinn segir setningar og börnin reyna að finna hversu mörg 
orð eru í hverri setningu og nota kubba til að tákna hvert orð.  

Dæmi:  

Afi prjónaði sokka – hvað eru þetta mörg orð?  
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Að telja orð í setningu: 

Pabbi eldar matinn 

Það er snjór úti 

Kata keypti ís 

Elísabet á lítinn hund  

Rut leikur sér í sandkassanum 

Guðrún spilar tölvuleiki 

Hafrún fór út í búð  

 

• Kennarinn les setningarnar skýrt og ekki of hratt 
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Kennslustund 17 

1. Hvern er ég að hugsa um? 

Kennarinn segir fyrsta hljóðið í nafni hvers og eins barns. Börnin eiga að giska á hvern 
hann er að hugsa um.  

Dæmi:  

Hvern er ég að hugsa um /k/? (Kristín). 

 

• Ef einhver tvö börn eiga nöfn sem byrja á sama hljóði þá er hægt að segja fyrstu 
tvö eða þrjú hljóðin til að aðgreina þau. 

Ath. kennarinn segir hljóð stafsins, ekki heiti stafsins 

2. Heyrið þið hljóðið? 

Kennarinn spyr börnin hvort þau heyri hljóðið /á/ í ákveðnum orðum. 

Dæmi:  

Heyrið þið /á/ í Ása? 

 

Heyrið þið hljóðið /á/ í..? 

Ármann 

Brauð 

Áðnamaðkur 

Lás 

Gítar 

Ávöxtur 

Sár 

Kaka 

Litháen 

Já 

 

• Hægt er að spyrja hvar í orðinu heyrist /á/. Fyrst, miðjunni, síðast? 

3. Er þetta sama orðið? 

Kennarinn segir tvö orð, annað hvort orð sem hljóma eins eða sama orðið tvisvar. Börnin 
eiga að hlusta eftir því hvort kennarinn segir sama orðið eða ekki.  

Dæmi:  
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Kennarinn: Er þetta sama orðið: hús, hús?   

Börnin: já/nei 

Kennarinn: En þetta, hús, fús? 

Barn svarar: já/nei 

Kennarinn: hvaða var vitlaust?  

 

Er þetta sama orðið? 

Jóhanna, jóhanna – jóhanna, jóhamma 

Rún, rúm – rún, rún  

Þú, þú – fú, þú 

Fota, þota – þota, þota  

Roði, roði – roði, rofi 

Leður, lefur – leður, leður  

4. Fagur fiskur í sjó 

Kennarinn fer með vísuna Fagur fiskur í sjó. Leikurinn gengur út á það að strjúka 
handabakið á öðrum á meðan farið er með vísuna. Þegar komið er að síðasta orðinu í 
vísunni (detta) á að reyna að slá létt á handabakið. 

  

Fagur fiskur í sjó: 

Fagur, fagur fiskur í sjó 

brettist upp á halanum 

með rauða kúlu á maganum 

vanda, banda 

gættu þinna handa 

vingur, slingur 

ég vara þína fingur 

fetta, bretta 

brátt skal högg á hendi þína  

detta!  

 

• Kennarinn hvetur börnin til að taka undir vísuna með sér.  
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• Hægt er að strjúka handabakið á sjálfum sér eða vera tveir og tveir saman. 

• Hægt er að fara nokkrum sinnum í leikinn. 
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Kennslustund 18 

1. Hvaða hljóð er fremst? 

Kennarinn segir þrjú orð sem byrja öll á sama hljóðinu. Börnin eiga að segja hvað fyrsta 
hljóðið er. Börnin þurfa ekki að segja hvað bókstafurinn heitir heldur er nóg að segja hljóð 
stafsins.  

Dæmi:  

Hvaða hljóð heyrum við fyrst/fremst í öllum orðunum? Kisa, kaffi, klósett. /K/ 

 

Hvaða hljóð er fremst?  

Tær, tennur, tunna /t/ 

Rós, runni, renna /r/ 

Ása, Árni, Ásgeir /á/ 

Síli, sól, samloka /s/ 

Lóa, lás, lús /l/ 

Úr, úlfur, úti /ú/ 

Epli, Emma, elgur /e/    

 

• Kennari hvetur börnin til að segja hljóð stafana. Ef börnin segja hvað bókstafurinn 
heitir er hægt að spyrja hvað hann segir. Leggja áherslu á að stafurinn heitir t.d. 
ess en segir /s/.  

2. Örsaga 

Kennarinn segir börnunum stutta sögu og spyr spurninga úr henni. Kennarinn minnir 
börnin á að hlusta rosalega vel áður en hann les söguna.   

 

Örsaga:  

Alltaf á fimmtudögum fara Jón og María í sund. Þeim finnst skemmilegt að kafa í 
sundlauginni og að renna í rennibrautinni. 

a. Hvað heitir stelpan í sögunni? 

b. Hvað heitir strákurinn í sögunni? 

c. Hvað ætla þau gera?  

d. Hvaða dag fara þau alltaf í sund? 

e. Hvaða dagur er í dag? 

f. Hvað finnst þeim skemmtilegt að gera í sundi? 
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g. Hvað þarf maður að taka með sér í sund? 

h. Hvað er fyrsta hljóðið í orðinu sund? 

i. Hvað heitir stafurinn? 

3. Hvaða orð bættist við? 

Kennarinn segir tvö orð í röð með einni til tveimur sekúndum á milli orða. Kennarinn 
endurtekur orðin svo strax aftur en bætir við einu. Börnin eiga að nefna orðið sem 
kennarinn bætti við.  

Dæmi:  

Bolti – fata  bolti – skófla – fata. Hvaða orði bætti ég við? (skófla). 

 

Hvaða orð bættist við? 

Mjólk – vatn  djús – vatn – mjólk  

Hjóla – moka   hjóla – moka – renna 

Eyra – hné   hné – tennur – eyra  

Fugl – mús   fugl – mús – hani 

Epli – banani  pera – banani - epli   

Tölva – sími   tölva – völva – sími  

Risaeðla – hákarl  hákarl – kónguló – risaeðla  

4. Er þetta sama orðið? 

Kennarinn segir tvö orð, annað hvort orð sem hljóma eins eða sama orðið tvisvar. Börnin 
eiga að hlusta eftir því hvort kennarinn segir sama orðið eða ekki.  

Dæmi:  

Kennarinn: Er þetta sama orðið, hús, hús?   

Börnin: já/nei 

Kennarinn: En þetta, hús, fús? 

Börnin: já/nei 

Kennarinn: hvaða var vitlaust?  

 

Er þetta sama orðið? 

Penni, penni – penni, pemmi 

Edda, Ebba – Edda, Edda  

Rám, rán – rán, rán 
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Þú, þú – fú, þú 

Þá, fá – þá , þá 

Raða, raða – rafa, raða 

Lóð, lóð – lóð, lóf 
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Kennslustund 19 

1. Hvaða orð rímar ekki?  

Kennarinn segir þrjú orð í röð, tvö þeirra ríma. Börnin eiga að finna út hvaða orð rímar 
ekki. 

Dæmi:  

Fiskur – hestur – diskur. Hvaða orð rímar ekki? (hestur).  

 

Hvaða orð rímar ekki? 

Bíll – fíll – síli    

Kaupa – sápa – kápa  

Hús – lás – mús  

Kjóll – bók – stóll  

Egg – vegg – dekk  

Sokkur – pottur – flottur  

Fundur – hundur – maður  

Dúfa – lóa – húfa    

Fastur – lestur – bestur  

 

• Ef barn á í erfiðleikum með að svara má spyrja: hvaða orð ríma? (fiskur, diskur). 

• Kennarinn segir orið skýrt og ekki of hratt.  

2. Heyrið þið hljóðið?  

Kennarinn spyr börnin hvort þau heyri hljóðið /s/ í ákveðnum orðum. 

Dæmi: 

Heyrið þið /s/ í sund? 

 

Heyrið þið hljóðið /s/ í..? 

Sími 

Sjór 

Bolli 

Ásta 

Lás 

Sár 
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Þór 

Snjókall 

Salt 

Austur 

Vestur 

Ormur 

Súpa 

Sósa 

 

• Hægt er að spyrja hvar í orðinu heyrist /s/. Fyrst, miðjunni, síðast? 

3. Örsaga  

Kennarinn segir börnunum stutta sögu og spyr spurninga úr henni. Kennarinn minnir 
börnin á að hlusta rosalega vel áður en hann les söguna.   

Örsaga:  

Fanney er fimm ára. Hún ætlar að fara í frí með fjölskyldunni sinni til Spánar. Þau ætla að 
vera í tvær vikur á spáni. Fanneyju hlakkar mikið til því á Spáni er rosalega gott veður og 
hægt að leika sér í sundlaug allan daginn.  

a. Hvað heitir stelpan í sögunni? 

b. Hvað er hún gömul? 

c. Hvað ert þú gömul/gamall? 

d. Hvert ætlar Fanney að fara? 

e. Með hverjum ætlar hún að fara? 

f. Hvað ætla þau að vera lengi á Spáni? 

g. Hvernig er veðrið á Spáni? 

h. Af hverju hlakkar Fanneyju til að fara til Spánar? 

i. Hvernig fer maður til Spánar? 

j. Hvað þarf maður að taka með sér til Spánar? 

4. Hvaða lit er ég að hugsa um? 

Kennarinn velur sér lit og segir fyrst hljóðið í orðinu. Börnin eiga að giska á hvaða lit hann 
er að hugsa um.  

Dæmi:  

Hvaða lit er ég að hugsa um /r/ (rauður). 



 
 
 

 52 

 

• Kennarinn segir hljóð stafsins, ekki heiti stafsins 

• Kennarinn má líka segja fyrstu tvö hljóðin eins og t.d. /gr/ (grænn). 
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Kennslustund 20  

1. Heyrið þið hljóðið? 

Kennarinn spyr börnin hvort þau heyri hljóðið /m/ í ákveðnum orðum. 

Dæmi:  

Heyrið þið /m/ í mynd? 

 

Heyrið þið hljóðið /m/ í..? 

Sími 

matur 

maur  

Amma 

Afi  

Motta  

Ormur  

Snjókall 

Malt  

Lím  

 

• Hægt er að spyrja hvar í orðinu heyrist /m/. Fyrst, miðjunni, síðast? 

2. Hvaða orð bættist við? 

Kennarinn segir tvö orð í röð með einni til tveimur sekúndum á milli orða. Kennarinn 
endurtekur orðin svo strax aftur en bætir við einu. Börnin eiga að nefna orðið sem 
kennarinn bætti við.  

Dæmi: 

Bolti – fata  bolti – skófla – fata. Hvaða orði bætti ég við? (skófla). 

 

Hvaða orð bættist við?   

Geimflaug – flugvél Flugvél – skip – geimflaug    

Bolli – glas   bolli – glas – kanna   

Fótbolti – körfubolti  körfubolti – sundbolti – fótbolti 

Tær – hendur   fætur – hendur – tær  
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Hundur – hestur  hestur – hundur – hani 

Pera – epli   melóna – epli – pera 

Teikna – lita   lita – leira – teikna  

Bangsi – dúkka  bangsi – dúkka – bolti  

3. Eintala og fleirtala  

Kennarinn spyr börnin um orð í eintölu og fleirtölu. Þegar búið er að fara yfir nokkur orð 
spyr kennari um bullorð í eintölu og fleirtölu.  

Dæmi: 

Hvernig segjum við fugl í fleirtölu? Einn fugl, margir ____? (fuglar). 

Hvernig segjum við trassi í fleirtölu? Einn trassi, margir ____? (trassar). 

 

Eintala og fleirtala: 

Strákur – strákar 

Stelpa – stelpur  

Gluggi – gluggar 

Bók – bækur 

Barn – börn  

Tölva – tölvur 

Sími – símar  

Rúm – rúm 

Köttur – kettir 

Mús – mýs  

 

Bullorð: 

Ein slóna – slónur  

Eitt skraul – skraul  

Einn vommur – vommar  

Eitt plarn – plörn  

Einn kaspi – kaspar  

Ein grölva – grölvur  

Einn pröttur – prettir  

Eitt trag – trög  
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• Þetta verkefni gæti reynst börnunum erfitt en kennarinn aðstoðar börnin ef þau 
eru óörugg. 
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Verkefnin flokkuð 
Hér fyrir neðan er búið að flokka öll verkefni kennsluáætlunarinnar eftir þeim þáttum sem 
þau reyna á. Verkefnin þjálfa ólíka þætti mál- og hljóðkerfisvitundar en þessir þættir tengjast 

innbirgðis og þjálfast gjarnan í gegnum hvor aðra. Erfitt getur því verið að setja verkefnin í 

einhvern ákeðinn flokk þar sem verkefnin gætu reynt á marga þætti í einu en reynt hefur 

verið að flokka þau eftir aðaláherslum að hverju sinni. Flokkarnir eru tveir, annars vegar 

hljóðræn úrvinnsla og hins vegar málskilningur. 

 

Hljóðræn úrvinnsla 
Undir þennan flokk raðast öll verkefni sem reyna á færni í því að hlusta og vinna með 

hljóðrænar upplýsingar. Hljóðkerfis- og hljóðavitund er mikilvægur hluti af hljóðrænni 

úrvinnslu en talið er að færni í þeim þáttum þróist á stigbundinn hátt. Samkvæmt því læra 
börn fyrst að greina rím og atkvæði, síðar geta þau greint stuðul og rímhluta og að lokum 

geta þau greint orð niður í stök hljóð (Ziegler og Goswami, 2005). Verkefni sem reyna á 

hljóðkerfis- og hljóðavitund eru t.d. að klappa samsöfur, að ríma, að greina upphafs- og 
endahljóð, að sundurgreina hljóð í orði o.fl. Gjarnan er talað um mikilvægi minnis í tengslum 

við hljóðræna úrvinnslu þ.e. að geta meðtekið málrænar upplýsingar og unnið úr þeim en 

þess vegna eru verkefni sem reyna á minni og athygli sett undir þennann flokk. Þjálfun í 
þessum þáttum getur dregið úr eða komið í veg fyrir að börn glími við lesblindu seinna á 

skólagöngunni.  

 

Málskilningur  
Undir þennan flokk raðast öll verkefni sem reyna á skilningsþátt tungumálsins. Málfræði, 
setningafræði, orðaforði og ályktunarhæfni er undirstaða góðs málskilnings (Cain og Oakhill, 

2007). Þjálfun í þessum þáttu felst t.d. í því að hlusta á sögur, svara spurningum úr sögum, 

setja saman og taka í sundur orð, raða orðum í setningar o.fl. Þeir sem eiga í erfiðleikum á 
þessu sviði eru líklegir til að kljást við lesskilningsvanda á grunnskólaárunum og því 

mikilvægt að þjálfa þessa þætti vel. Nánar má lesa um fræðilegan bakgrunn sem liggur að 
baki kennsluáætlunarinnar í greinagerðinni sem fylgir. 
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Hljóðræn úrvinnsla 
 

Hljóðkerfis- og hljóðavitund  

Hér fyrir neðan má sjá verkefni sem reyna á færni í hljóðkerfis- og hljóðavitund.  

 

Vísur og úrtalningarþulur 

Kennslustund 1 og 14  

Börnin setjast í hring og setja báðar hendur fram með kreppta hnefa. Kennarinn slær laust 
á hnefa barnanna um leið og hann segir þuluna, eitt orð fyrir hvern hnefa. Sá sem á 
hnefann sem síðasta orðið (doff) lendir á setur þá hendi fyrir aftan bak. Svo byrjar 
kennarinn aftur á vísunni og gerir það sama þangað til að aðeins einn hnefi er eftir.  

 

Úllen dúllen dofff: 

Úllen dúllen doff 

Kikke lane koff  

Koffe lane bikke bane  

Úllen dúllen doff 

Kennslustund 3  

Börnin leggjast á grúfu. Kennarinn snertir bakið á hverju barni þegar hann fer með vísuna. 
Sá sem kennarinn snertir þegar hann segir síðasta orðið (doff) reisir sig upp og er þá úr 
leik. Svo byrjar kennarinn aftur á vísunni og gerir það sama þangað til að eitt barn er eftir. 

 

Úllen dúllen dofff: 

Úllen dúllen doff 

Kikke lane koff  

Koffe lane bikke bane  

Úllen dúllen doff 

Kennslustund 4, 9, 11, 13 og 15 

Kennarinn bendir á eitt barn í einu á meðan hann fer með vísuna. Eitt orð fyrir hvert barn. 
Það barn sem kennarinn bendir á þegar hann segir síðasta orðið í vísunni (úr), dettur úr 
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leiknum. Svo byrjar kennarinn aftur á vísunni og gerir það sama þangað til að eitt barn er 
eftir.  

 

Ugla sat á kvisti: 

Ugla sat á kvisti  

átti börn og misti 

eitt, tvö, þrjú  

og það varst þú 

sem ert úr! 

Kennslustund 6, 8, 10 og 17 

Kennarinn fer með vísuna Fagur fiskur í sjó. Leikurinn gengur út á það að strjúka 
handabakið á öðrum á meðan farið er með vísuna. Þegar komið er að síðasta orðinu í 
vísunni (detta) á að reyna að slá létt á handabakið. 

  

Fagur fiskur í sjó: 

Fagur, fagur fiskur í sjó 

brettist upp á halanum 

með rauða kúlu á maganum 

vanda, banda 

gættu þinna handa 

vingur, slingur 

ég vara þína fingur 

fetta, bretta 

brátt skal högg á hendi þína  

detta!  

 

• Kennarinn hvetur börnin til að taka undir vísuna með sér.  

• Hægt er að strjúka handabakið á sjálfum sér eða vera tveir og tveir saman. 

• Hægt er að fara nokkrum sinnum í leikinn. 

Kennslustund 2, 12 og 16 
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Kennarinn fer með vísuna og sýnir hvað fingur er verið að tala um þegar orðin koma fyrir í 
vísunni. 

Dæmi:  

„þumalfingur er mamma“ kennainn réttir þumalfingurinn upp í loft.  

 

Fingravísa: 

Þumalfingur er mamma 

sem var mér vænst og best 

vísifingur er pabbi 

sem gaf mér rauðan hest 

langatöng er bróðir 

sem býr til falleg gull 

baugfingur er systir 

sem prjónar sokka úr ull 

litli fingur er barnið 

sem leikur að skel 

litli pínu anginn 

sem stækkar svo vel 

Hér er allt fólkið 

svo fallegt og nett 

fimm eru í bænum 

ef talið er rétt. 

Ósköp væri gaman 

í þessum heim 

ef öllum kæmi saman 

jafn vel og þeim. 

 

• Hægt er að tala um hvaða orð ríma í textanum 

 

  



 
 
 

 60 

Að klappa samstöfur 

Kennslustund 2, 3, 6, 12  

Kennarinn segir börnunum hvernig hægt er að klappa samstöfur. Kennarinn byrjar á sínu 
nafni og biður svo hvert og eitt barn að klappa sitt nafn. Kennarinn spyr hversu mörg 
klöpp eru í hverju nafni.  

Dæmi:  

Ég heiti Svan-hild-ur. Hvað voru þetta mörg klöpp? Þrjú.  

 

• Kennarinn klappar með og hjálpar börnunum ef þau eru óörugg. 

• Hægt er að klappa fleiri orð í umhverfinu.  

Ath. Ekki skiptir mestu máli hvernig orðunum er skipt upp (Svan-hild-ur/Sva-nhi-ldur). 

Aðalreglan er eitt klapp fyrir hvern sérhljóða og tvíhljóðin ei/ey og au.   

Kennslustund 15 

Kennarinn rifjar upp hvernig hægt er að klappa samstöfur. Kennarinn og börnin klappa 
samstöfur í stuttum setningum.  

Dæmi:  

Ég – hei-ti –  Ylf-a.  

 

Að klappa samstöfur í setningum: 

Mér finnst gaman að róla 

Ég fór í sund 

Það er haust 

Það er sól úti 

Ég borða hamborgara  

 

• Kennari klappar með og hjálpar börnunum ef þau eru óörugg. 

• Hægt er að  fá börnin til að búa sjálf til setningar.   

• Hægt er að enda á að klappa setninguna „takk fyrir tímann.“ 

Ath. Ekki skiptir mestu máli hvernig orðunum er skipt upp (Svan-hild-ur/Sva-nhi-ldur). 
Aðalreglan er eitt klapp fyrir hvern sérhljóða og tvíhljóðin ei/ey og au.   
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Rím  

Kennslustund 1 og 13 

Kennarinn fer með vísu um líkamann. Vísan virkar þannig að kennarinn spyr spurninga um 
líkamann og bendir á þá staði sem koma fyrir í vísunni. Börnin svara með rímorði. 

Dæmi:  

Kennarinn: Er þetta penni? (bendir á ennið á sér) 

Börnin: Nei, þetta er enni. 

 

Vísa um líkamann: 

Er þetta penni? – Nei, þetta er enni. 

Er þetta kaka? – Nei, þetta er haka. 

Er þetta Stebbi? – Nei, þetta er nebbi. 

Er þetta Unnur? – Nei, þetta er munnur. 

Er þetta tár? – Nei, þetta er hár. 

Er þetta lunga? – Nei, þetta er tunga. 

Er þetta skinn? – Nei, þetta er kinn. 

Er þetta önd? – Nei, þetta er hönd. 

Er þetta slingur? – Nei, þetta er fingur. 

Er þetta hagi? – Nei, þetta er magi. 

Eru þetta skæri? – Nei, þetta er læri. 

Er þetta tré? – Nei, þetta er hné. 

Er þetta gil? – Nei, þetta er il. 

Er þetta ká? – Nei, þetta er tá. 

Er þetta skass? - Nei, þetta er rass. 

Kennslustund 3 

Kennarinn útskýrir hvað rím er (orð sem hljóma líkt). Kennarinn les söguna skýrt með 
viðeigandi áherslum. Kennarinn les svo söguna aftur og fær börnin til að botna 
setningarnar með réttu rímorði. 

 

Rímsaga: 

Það var einu sinni stelpa sem hét Berta 

uppáhaldsmaturinn hennar var súkkulaðiterta  
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Berta borðaði líka stundum fisk 

hún sauð hann og setti á matardisk 

Berta keyrði hvítan bíl 

og hún átti líka risastóran fíl 

fíllinn vildi bara borða sápu 

og klæddi sig alltaf í græna kápu  

Berta og fíllinn áttu hús  

en undir húsinu bjó mús 

músin klæddi sig í kjól 

og settist á pínulítinn stól 

nú var músin orðið mjög lúin 

og þessi saga er löngu búin! 

 

• Hægt er að spyrja spurninga úr sögunni. 

Kennslustund 4 

Kennarinn biður börnin um að hjálpa sér að botna setningarnar með réttu rímorði. 

Dæmi:  

Það var einu sinni stelpa sem hét ____ 

Uppáhaldsmaturinn hennar var súkkulaði____ 

 

Rímsaga:  

Það var einu sinni stelpa sem hét Berta 

uppáhaldsmaturinn hennar var súkkulaðiterta  

Berta borðaði líka stundum fisk 

hún sauð hann og setti á matardisk 

Berta keyrði hvítan bíl 

og hún átti líka risastóran fíl 

fíllinn vildi bara borða sápu 

og klæddi sig alltaf í græna kápu  
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Berta og fíllinn áttu hús  

en undir húsinu bjó mús 

músin klæddi sig í kjól 

og settist á pínulítinn stól 

nú var músin orðið mjög lúin 

og þessi saga er löngu búin! 

 

• Hægt er að spyrja spurninga úr sögunni. 

Kennslustund 5 

Kennarinn rifjar upp með börnunum hvað rím er. Kennarinn les svo stuttar setningar og 
biður börnin um að hjálpa sér að ríma. 

Dæmi:  
Ívari finnst gott að drekka kók 

En Haukur vil frekar lesa ____ (bók). 

 

Rímleikur: 

Ég sá litla mús 
Hún hljóp inn í ____ (hús) 

Þegar Íris var búin að lita 
vildi hún fá köku____ (bita) 

Óli borðar egg 
En hann er með sítt ____ (skegg) 

Elín þvoði þvott 
og setti kartöflur í ___ (pott) 
Það var rosalega ____ (flott, gott). 

Mamma þurfti að fara á fundinn 
En pabbi fór út að ganga með ____ (hundinn) 

Linda vildi fara út að róla 
En Ragga vildi frekar fara að ____ (hjóla) 
Þær ákváðu þá að klæða sig í fína ___ (kjóla). 

Kennslustund 7 
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Kennarinn segir setningu sem inniheldur eitt vitlaust orð. Börnin eiga að finna orð sem 
rímar og passar við merkingu setningarinnar. 

Dæmi:  

Finnur þvær sér um hendurnar með kápu (sápu) 

 

Bullsetningar: 

Gunnlaugur keyrir rosalega flottan rauðan fíl (bíl). 

Brynhildur borðar stóran súkkulaðilita (bita). 

Þorbjörg prjónaði hlýja ullarlokka (sokka). 

Ég vil fara út að leika þagði Natalía (sagði). 

Rakel vildi fá soðinn fisk, kartöflur og hveiti (feiti). 

Unnur hengdi kind í ramma á vegginn (mynd). 

Karen setti græna dúfu á höfuðið (húfu). 

Kennslustund 8 

Kennarinn segir setningu og börnin endurtaka setninguna alveg eins nema skipta út 
síðasta orðinu fyrir orð sem rímar. 

Dæmi:  
Kennarinn: Ég á mús   

Barn: Ég á hús 

 

Rímleikur: 

Ég á disk – ég á fisk 

Ég á kápu – ég á sápu 

Ég á bíl – ég á fíl  

Ég á kind – ég á mynd  

Ég á flösku – ég á tösku 

Ég á kjól – ég á stól 

Ég á skegg – ég á egg 

Ég á tening – ég á pening 

Kennslustund 15 

Kennarinn segir setningu og börnin endurtaka setninguna alveg eins nema skipta út 
síðasta orðinu fyrir orð sem rímar. 
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Dæmi:  

Kennarinn: Ég á mús  

Börnin: Ég á hús 

 

Rímleikur: 

Ég á disk – ég á fisk 

Ég á kápu – ég á sápu 

Ég á tening – ég á pening 

Ég á bíl – ég á fíl  

Ég á kind – ég á mynd  

Ég á flösku – ég á tösku 

Ég á kjól – ég á stól 

Ég á fund – ég á hund 

Ég á prest – ég á hest 

Kennslustund 16 

Kennarinn segir eitt orð og börnin eiga að finna eins mörg orð og þau geta sem ríma við 
það. 

Dæmi: 

Kennarinn: Hús  

Börnin: Lús – mús – krús – fús – djús – plús  

 

Rímleikur: 

Ás – bás – lás – rás – hás  

Bók – kók – brók – djók – ók  

Leira – meira – keyra – heyra – veira – fleira  

Hjóla – bóla – dóla – fjóla – gjóla – jóla – kjóla – róla  

Hestur – lestur – bestur – prestur – mestur – sestur – gestur – vestur 

Kennslustund 19 

Kennarinn segir þrjú orð í röð, tvö þeirra ríma. Börnin eiga að finna út hvaða orð rímar 
ekki. 

Dæmi:  

Fiskur – hestur – diskur. Hvaða orð rímar ekki? (hestur).  
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Hvaða orð rímar ekki? 

Bíll – fíll – síli    

Kaupa – sápa – kápa  

Hús – lás – mús  

Kjóll – bók – stóll  

Egg – vegg – dekk  

Sokkur – pottur – flottur  

Fundur – hundur – maður  

Dúfa – lóa – húfa    

Fastur – lestur – bestur  

 

• Ef barn á í erfiðleikum með að svara má spyrja: hvaða orð ríma? (fiskur, diskur). 

• Kennarinn segir orið skýrt og ekki of hratt. 
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Að greina hljóð 

Kennslustund 17 

Kennarinn segir tvö orð, annað hvort orð sem hljóma eins eða sama orðið tvisvar. Börnin 
eiga að hlusta eftir því hvort kennarinn segir sama orðið eða ekki.  

Dæmi:  

Kennarinn: Er þetta sama orðið: hús, hús?   

Börnin: já/nei 

Kennarinn: En þetta, hús, fús? 

Barn svarar: já/nei 

Kennarinn: hvaða var vitlaust?  

 

Er þetta sama orðið? 

Jóhanna, jóhanna – jóhanna, jóhamma 

Rún, rúm – rún, rún  

Þú, þú – fú, þú 

Fota, þota – þota, þota  

Roði, roði – roði, rofi 

Leður, lefur – leður, leður 

Kennslustund 18 

Kennarinn segir tvö orð, annað hvort orð sem hljóma eins eða sama orðið tvisvar. Börnin 
eiga að hlusta eftir því hvort kennarinn segir sama orðið eða ekki.  

Dæmi:  

Kennarinn: Er þetta sama orðið, hús, hús?   

Börnin: já/nei 

Kennarinn: En þetta, hús, fús? 

Börnin: já/nei 

Kennarinn: hvaða var vitlaust?  

 

Er þetta sama orðið? 

Penni, penni – penni, pemmi 

Edda, Ebba – Edda, Edda  

Rám, rán – rán, rán 
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Þú, þú – fú, þú 

Þá, fá – þá , þá 

Raða, raða – rafa, raða 

Lóð, lóð – lóð, lóf 

Kennslustund 17  

Kennarinn segir fyrsta hljóðið í nafni hvers og eins barns. Börnin eiga að giska á hvern 
hann er að hugsa um.  

Dæmi:  

Hvern er ég að hugsa um /k/? (Kristín). 

 

• Ef einhver tvö börn eiga nöfn sem byrja á sama hljóði þá er hægt að segja fyrstu 
tvö eða þrjú hljóðin til að aðgreina þau. 

Ath. kennarinn segir hljóð stafsins, ekki heiti stafsins 

Kennslustund 17 

Kennarinn spyr börnin hvort þau heyri hljóðið /á/ í ákveðnum orðum. 

Dæmi:  

Heyrið þið /á/ í Ása? 

 

Heyrið þið hljóðið /á/ í..? 

Ármann 

Brauð 

Áðnamaðkur 

Lás 

Gítar 

Ávöxtur 

Sár 

Kaka 

Litháen 

Já 

 

• Hægt er að spyrja hvar í orðinu heyrist /á/. Fyrst, miðjunni, síðast? 

Kennslustund 18 
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Kennarinn segir þrjú orð sem byrja öll á sama hljóðinu. Börnin eiga að segja hvað fyrsta 
hljóðið er. Börnin þurfa ekki að segja hvað bókstafurinn heitir heldur er nóg að segja hljóð 
stafsins.  

Dæmi:  

Hvaða hljóð heyrum við fyrst/fremst í öllum orðunum? Kisa, kaffi, klósett. /K/ 

 

Hvaða hljóð er fremst?  

Tær, tennur, tunna /t/ 

Rós, runni, renna /r/ 

Ása, Árni, Ásgeir /á/ 

Síli, sól, samloka /s/ 

Lóa, lás, lús /l/ 

Úr, úlfur, úti /ú/ 

Epli, Emma, elgur /e/    

 

• Kennari hvetur börnin til að segja hljóð stafana. Ef börnin segja hvað bókstafurinn 
heitir er hægt að spyrja hvað hann segir. Leggja áherslu á að stafurinn heitir t.d. 
ess en segir /s/. 

Kennslustund 19 

Kennarinn spyr börnin hvort þau heyri hljóðið /s/ í ákveðnum orðum. 

Dæmi: 

Heyrið þið /s/ í sund? 

 

Heyrið þið hljóðið /s/ í..? 

Sími 

Sjór 

Bolli 

Ásta 

Lás 

Sár 

Þór 

Snjókall 

Salt 
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Austur 

Vestur 

Ormur 

Súpa 

Sósa 

• Hægt er að spyrja hvar í orðinu heyrist /s/. Fyrst, miðjunni, síðast? 

Kennslustund 19 

Kennarinn velur sér lit og segir fyrst hljóðið í orðinu. Börnin eiga að giska á hvaða lit hann 
er að hugsa um.  

Dæmi:  

Hvaða lit er ég að hugsa um /r/ (rauður). 

 

• Kennarinn segir hljóð stafsins, ekki heiti stafsins 

• Kennarinn má líka segja fyrstu tvö hljóðin eins og t.d. /gr/ (grænn). 

Kennslustund 20 

Kennarinn spyr börnin hvort þau heyri hljóðið /m/ í ákveðnum orðum. 

Dæmi:  

Heyrið þið /m/ í mynd? 

 

Heyrið þið hljóðið /m/ í..? 

Sími 

matur 

maur  

Amma 

Afi  

Motta  

Ormur  

Snjókall 

Malt  

Lím  

 

• Hægt er að spyrja hvar í orðinu heyrist /m/. Fyrst, miðjunni, síðast? 
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Minni og athygli 

Hér fyrir neðan má sjá verkefni sem reyna á minni og athygli.  

 

Kennslustund 1 

Börnin loka augunum og hlusta á umhverfishljóð í eina mínútu. Kennarinn biður börnin 
um að segja frá því sem þau heyrðu.  

• Kennarinn getur bent á að hægt er að heyra ýmislegt eins og t.d. í veðrinu úti, í 
einhverjum að tala, í einhverjum hlut, í dýri, í líkamanum sínum o.s.frv. 

• Hægt er að fara aftur í leikinn og sjá hvort börnin heyra eitthvað annað en í fyrra 
skiptið. 

Kennslustund 2  

Kennarinn segir nafn á einu barni í einu og biður það um að fara eftir ákveðnum 
fyrirmælum.  

Dæmi:  

Pétur, stattu upp, snúðu þér í hring og klappaðu svo tvisvar.   

 

Að fara eftir fyrirmælum: 

_____ stattu upp, settu báðar hendur upp í loft og snúðu þér í hring.   

_____ stattu upp, settu aðra hendina á höfuðið og hoppaðu svo einu sinni. 

_____ Stattu upp, heilsaðu mér með handabandi og segðu góðan daginn. 

_____ stattu upp, gakktu að glugganum og hoppaðu á einum fæti svo til baka.  

_____ stattu upp, taktu fimm hænuskref og svo áttu að þykjast hnerra.  

 

• Hægt er að breyta og aðlaga fyrirmælin eftir því sem hentar staði og stund. 

Kennslustund 4 

Kennarinn segir þrjú orð í röð með einni til tveimur sekúndum á milli orða. Kennarinn 
endurtekur orðin svo strax aftur en sleppir einu. Börnin eiga að nefna orðið sem 
kennarinn sleppti.  

Dæmi:  

Bolti – skófla – fata  bolti – fata. Hvaða orði gleymdi ég? (skófla). 
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Þrjú orð: 

Skór – sokkur – húfa  sokkur – húfa (sleppa skór) 

Penni – bók – blað   penni – blað (sleppa bók) 

Fótur – magi – nef   magi – nef (sleppa fótur) 

Fugl – köttur – mús   Fugl – köttur (sleppa mús) 

Sími – sjónvarp – tölva  Sími – tölva (sleppa sjónvarp) 

Tré – lauf – mold  tré – mold (sleppa lauf) 

Strætó – bíll – þyrla   þyrla – bíll (sleppa strætó) 

Hnífur – gaffall – skeið Gafall – hnífur (sleppa skeið) 

Kennslustund 5 

Kennarinn og börnin setjast saman í hring. Kennarinn byrjar á að velja orð eða setningu og 
hvíslar að barninu sem situr sér á hægri hönd, sem gerir slíkt hið sama og hvíslar að næsta 
og svo koll af kolli. Sá sem er síðastur segir orðið eða setninguna upphátt. 
 

Nokkrar tillögur: 

Kleinuhringur  

Flugvél 

Á eftir ætla ég út að róla 

Ásta á rauðan bíl  

Mér finnst gaman að fara í strætó 
 

• Kennarinn aðstoðar börnin við að finna setningu eða orð ef þau eru feimin eða 
óörugg. 

Kennslustund 5 

Kennarinn finnur eitthvað sem lýsir hverju og einu barni og biður það svo um að fara eftir 
ákveðnum fyrirmælum. 

Dæmi:  
Sá sem er í bláum sokkum á að standa upp og hoppa tvisvar. 

Sá sem er með teygju í hárinu á að standa upp og teygja hendur upp í loft og klappa 
tvisvar. 
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Að fara eftir fyrirmælum: 

Sá sem er ___ á að standa upp og setja báðar hendur á höfuðið og snúa sér í hring. 

Sá sem er ___ á að standa upp og halda fyrir augun og telja upphátt upp á fimm.  

Sá sem er ___ á standa upp og hoppa á einum fæti og ekki taka í eyrað á sér.  

Sá sem er ___ á að standa upp og klóra sér í höfðinu og setja svo báðar hendur á hnén. 

Sá sem er ___ á að standa upp og ganga fimm hænuskref en ekki fela sig undir borði. 

Sá sem er ___ á að standa upp og þykjast hnerra og klípa svo laust í nefið. 

 

• Hægt er að breyta og aðlaga fyrirmælin eftir því sem hentar staði og stund. 

Kennslustund 8 

Kennarinn kynnir heiti þriggja hljóðfæra og hljóðin sem í þeim heyrast. Börnin eiga að 
grúfa við borð eða á gólfinu. Kennarinn spilar á hljóðfærin og börnin eiga að hlusta eftir 
því í hvaða röð kennarinn spilar á þau eða hvaða hljóði hann sleppti.  

Dæmi: 

Kennarinn spilar á tvö hljóðfæri. Hvaða hljóðfæri sleppti ég? Hvaða hljóðfæri spilaði ég 
fyrst á? 

 

Hljóðfæraleikur: 

Kennarinn spilar á eitt hljóðfæri – Í hverju heyrðist núna? 

Kennarinn spilar á tvö hljóðfæri – hvaða hljóði sleppti ég? 

Kennarinn spilar á öll þrjú hljóðfærin, eitt í einu – Í hverju heyrðist fyrst? Síðast? 
Miðjunni? 

 

Ath. Hægt er að nota hvað sem er sem býr til hljóð. 

Kennslustund 9 

Kennarinn og börnin setjast saman í hring. Kennari byrjar á að velja orð eða setningu og 
hvíslar að barninu sem situr sér á hægri hönd, sem gerir slíkt hið sama og hvíslar að næsta 
og svo koll af kolli. Sá sem er síðastur segir orðið eða setninguna upphátt. 
 

Nokkrar tillögur: 

Sundlaug 

Hamborgari  

Á morgun ætla ég í bíó 
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Í gær fór ég í fótbolta 

Mér finnst gaman að búa til snjókarl 

 

• Kennarinn aðstoðar börnin við að finna setningu eða orð ef þau eru feimin eða 
óörugg. 

Kennslustund 14 

Kennarinn segir fyrsta hljóðið í nafni hvers og eins barns og biður þau svo um að fara eftir 
ákveðnum fyrirmælum.  

Dæmi:  
Sá sem á nafn sem byrjar á /s/ á að standa upp og hoppa tvisvar. 

 

Að fara eftir fyrirmælum: 

Sá sem á nafn sem byrjar á ___ á að standa upp, hoppa á einum fæti og kíkja út um 
gluggann. 

Sá sem á nafn sem byrjar á ___ á að standa upp, snúa sér í tvo hringi og hoppa einu sinni. 

Sá sem á nafn sem byrjar á ___ á að standa upp, halda fyrir eyrun og reyna að láta 
tunguna snerta nefið. 

Sá sem á nafn sem byrjar á ___ á að standa upp, slökkva og kveikja ljósið og hoppa svo á 
einum fæti. 

Sá sem á nafn sem byrjar á ___ á að standa upp, kíkja hvort einhver hafi verið að banka og 
snúa sér svo í einn hring.  

Sá sem á nafn sem byrjar á ___ á að standa upp, hoppa þrisvar og heilsa kennaranum með 
handabandi.  

 

• Ef einhver tvö börn eiga nöfn sem byrja á sama hljóði þá er hægt að segja fyrstu 
tvö eða þrjú hljóðin til að aðgreina þau. 

• Hægt er að breyta og aðlaga fyrirmælin eftir því sem hentar staði og stund. 

Kennslustund 16 

Kennarinn segir þrjú orð í röð með einni til tveimur sekúndum á milli orða. Kennarinn 
endurtekur orðin svo strax aftur en sleppir einu. Börnin eiga að nefna orðið sem 
kennarinn sleppti.  
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Dæmi:  

Bolti – skófla – fata  bolti – fata. Hvaða orði gleymdi ég? (skófla). 

 

Þrjú orð:   

Brauð – smjör – ostur   smjör – ostur (brauð) 

Leira – lita – klippa   leira – klippa (lita) 

hár – enni – augu   hár – enni (augu) 

hestur – hæna – hundur hestur – hundur (hæna) 

súkkulaði – popp – ís    súkkulaði – popp (ís) 

Stóll – borð – sófi   borð – sófi (stóll). 

Kennslustund 18 

Kennarinn segir tvö orð í röð með einni til tveimur sekúndum á milli orða. Kennarinn 
endurtekur orðin svo strax aftur en bætir við einu. Börnin eiga að nefna orðið sem 
kennarinn bætti við.  

Dæmi:  

Bolti – fata  bolti – skófla – fata. Hvaða orði bætti ég við? (skófla). 

 

Hvaða orð bættist við? 

Mjólk – vatn  djús – vatn – mjólk  

Hjóla – moka   hjóla – moka – renna 

Eyra – hné   hné – tennur – eyra  

Fugl – mús   fugl – mús – hani 

Epli – banani  pera – banani - epli   

Tölva – sími   tölva – völva – sími  

Risaeðla – hákarl  hákarl – kónguló – risaeðla 

Kennslustund 20 

Kennarinn segir tvö orð í röð með einni til tveimur sekúndum á milli orða. Kennarinn 
endurtekur orðin svo strax aftur en bætir við einu. Börnin eiga að nefna orðið sem 
kennarinn bætti við.  

Dæmi: 
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Bolti – fata  bolti – skófla – fata. Hvaða orði bætti ég við? (skófla). 

 

Hvaða orð bættist við?   

Geimflaug – flugvél Flugvél – skip – geimflaug    

Bolli – glas   bolli – glas – kanna   

Fótbolti – körfubolti  körfubolti – sundbolti – fótbolti 

Tær – hendur   fætur – hendur – tær  

Hundur – hestur  hestur – hundur – hani 

Pera – epli   melóna – epli – pera 

Teikna – lita   lita – leira – teikna  

Bangsi – dúkka  bangsi – dúkka – bolti 
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Málskilningur 
Hugtakaskilningur 

Kennslustund 6 

Kennarinn spyr börnin um viðbrögð þeirra í mismunandi aðstæðum. Kennarinn reynir að 
fá börnin til að lýsa því hvernig þeim líður eða hvað þau gera í aðstæðunum.  

Dæmi: 

Kennarinn: Hvenær langar þig að fara að sofa? (Hvernig líður þér þegar þú vilt fara að 
sofa?). 

Mögulegt svar: Þegar ég er syfjaður/þreyttur. Þegar ég geispa. Þegar það er komið kvöld.  

 

Hvað gerir þú ef..? 

Hvað gerir þú þegar þú ert að fara í afmælisveislu? 

Hvað gerir þú þegar þú ert að fara að sofa? 

Hvað gerir þú þegar þér verður kalt þegar þú ert úti að leika? 

Hvað gerir þú þegar þú sest inn í bíl? 

Hvað gerir þú þegar þú ert að fara að leika úti í snjónum? 

Hvað gerir þú þegar þú ferð í sund? 

Hvenær langar þig að fá þér að drekka?  

Hvenær þarft þú að fara í snjógalla? 

Hvenær þarft þú að setja á þig sólgleraugu? 

Hvenær þarft þú að fara í stígvél? 

 

• Kennarinn reynir að búa til skemmtilegar umræður og reynir að fá börnin til að 

nota orð sem þau nota kannski ekki oft. 

Kennslustund 10 

Kennarinn spyr börnin um viðbrögð þeirra í mismunandi aðstæðum. Kennarinn reynir að 
fá börnin til að lýsa því hvernig þeim líður eða hvað þau gera í aðstæðunum.  

Dæmi: 

Kennarinn: Hvenær langar þig að fara að sofa? (Hvernig líður þér þegar þú vilt fara að 
sofa?). 

Mögulegt svar: Þegar ég er syfjaður/þreyttur. Þegar ég geispa. Þegar það er komið kvöld.  
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Hvað gerir þú ef..? 

Hvað gerir þú þegar þú ætlar að elda mat? 

Hvað gerir þú ef þér verður heitt? 

Hvað gerir þú ef þú vilt leika við einhvern? 

Hvenær kemur snjór?  

Hvenær er hægt að vera úti á stuttbuxum? 

Hvenær þarft þú við að greiða hárið okkar?  

Hvenær þarft þú við að bursta tennurnar? 

Hvernig borðum við súpu? 

Hvenær hlærð þú? 

Hvað gerist ef þú kreistir blöðru? 

 

• Kennarinn reynir að búa til skemmtilegar umræður og reynir að fá börnin til að 
nota orð sem þau nota kannski ekki oft. 

Kennslustund 11  

Kennarinn spyr hvort heyrist meiri hávaði/ hvort er háværara/ hvort heyrist meira í 
tveimur ákveðnum hlutum.  

Dæmi:  

Hvort heyrist meiri hávaði í fugli eða býflugu? 

 

Heyrist meiri hávaði í..? 

Kónguló – Þvottavél  

Gítar – mús  

Brunabjöllu – þegar einhver smellir fingrum    

Blöðru sem springur – kisu að mjálma 

Brauðrist – ryksugu 

Síma að hringja – Hundi að gelta 

Kennslustund 11  

Kennarinn lýsir ákveðnum hlut og börnin eiga að giska á hvað það er sem hann er að lýsa.  

Dæmi:  

Þetta er dýr með fjóra fætur, fax, tagl, hófa og það hneggjar (hestur). 
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Hverju er ég að lýsa? 

Þetta er sætt á bragðið, maður setur þetta í poka, maður kaupir þetta í búðinni á 
laugardögum (nammi, sælgæti). 

Þetta er mjúkt, í laginu eins og ferhyrningur, maður setur þetta undir höfuðið þegar 
maður fer að sofa (koddi, púði). 

Maður setur þetta á hendurnar þegar manni er kalt (vettlingar). 

Þetta er glært á litinn og maður drekkur þetta þegar maður er þyrstur (vatn). 

Þetta er leikfang. Það getur verið alls konar á litinn. Maður getur byggt hús úr þessu 
(kubbar). 

 

• Hægt er að breyta, bæta við og aðlaga eftir því sem hentar staði og stund. 
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Uppbygging orða og setninga 

Kennslustund 9  

Kennarinn byrjar umræðu um nöfn. Sumir eru með tvö, þrjú eða fjögur nöfn. Nöfnin okkar 
enda á -son eða dóttir og sumir eru með ættarnafn o.s.frv. Kennarinn notar kubba til að 
útskýra fyrir börnunum, einn kubbur táknar eitt nafn. Jón Jónsson þarf þá tvo kubba. 

Kennarinn biður hvert og eitt barn um að segja fullt nafn á einhverjum sem hann þekkir 
t.d. vini, mömmu, pabba, bróðir, systir, ömma, afa o.s.frv. Börnin nota kubba til að tákna 
hvert nafn.  

Dæmi: 

Vinkona mín heitir Þórdís Jónsdóttir. Þá þarf ég tvo kubba.  

 

• Kennarinn hjálpar þeim sem eiga í erfiðleikum með þetta. 

• Það má líka segja sitt eigið nafn. 

Kennslustund 10  

Kennarinn ræðir um löng og stutt orð. Kennarinn útskýrir að orð sem eru löng eru með 
mörgum stöfum og orð sem eru stutt eru með fáum stöfum. Við erum lengur að segja og 
skrifa löng orð og fljótari að segja og skrifa sutt orð. Kennarinn segir tvö orð og börnin eiga 
að segja hvort orðið er lengra. 

Dæmi:  

Hvort orðið er lengra? 

Leikskólabarn – sól 

 

Hvort orðið er lengra? 

Sími – stuttermabolur  

Súkkulaðikaka – kex 

Hús – sultukrukka 

Risaeðla – ís 

Fíll - býfluga 

Skyr – jógúrt  

 

Ath. Ef erfiðlega gengur er hægt að nota kubba, stóran eða langan kubb fyrir löng orð og 
stuttan eða lítinn kubb fyrir stutt orð. Einnig er hægt að skrifa orðin niður til að hjálpa 
börnunum að átta sig á þessu. 
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Kennslustund 11   

Kennarinn spyr börnin hvaða orð verður til þegar tvö stutt orð eru sett saman. Kennarinn 
notar tvo kubba til að tákna orðin sem sett eru saman.  

Dæmi:  

Hvaða orð verður til ef við setjum saman snjór og bolti = snjóbolti. 

 

Að setja saman orð: 

Leikur – skóli = Leikskóli 

Túss – litur = Tússlitur 

Pollur – galli = Pollagalli 

Mynd – vél = Myndavél 

Gos – flaska = Gosflaska 

Gler – augu = Gleraugu 

Ís – skápur = Ísskápur 

Heyrn – tól = Heyrnartól 

Nær – buxur = Nærbuxur 

Risi – eðla = Risaeðla 

Lauf – blað = Laufblað 

Kennslustund 12  

Kennarinn biður börnin um að finna orð sem byrja öll eins eða á sama orðinu. Kennarinn 
notar kubba til að tákna orðin. Einn kubbur táknar fyrsta orðið eins og t.d. snjó, svo 
bætast við fleiri kubbar eins og t.d. snjógalli, snjókall o.sfrv. 

Dæmi:  

Snjó – Snjógalli – snjókall – snjóbolti – snjóengill – snjókast 

 

Orð sem byrja eins: 

Sund – sundlaug – sundskýla – sundbolur – sundbolti – sundgleraugu  

Jóla – jólatré – jólasveinn – jólagjafir – jólabók – jólasokkar – jólaföt – jólamatur  

Skóla – skólataska – skólapeysa – skólastjóri – skólabjalla – skólabók 

Bóka – búð – safn – ormur – hilla – bókaskápur  

kaffi – bolli – kanna – vél – hús – baun – tími 

Kennslustund 13 
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Kennarinn segir orð og börnin eiga að finna orð sem hægt er að bæta við svo það myndi 
samsett orð. Kennarinn notar kubba til að útskýringar, einn kubb fyrir hvert orð. Börnin 
þurfa ekki að segja orðin sem standa hér fyrir neðan, bara svo lengi sem það myndar 
samsett orð. 

Dæmi:  

Kennarinn: tré  

Börnin: litir  

 

Að botna orð: 

Geim – flaug 

Stutt – buxur  

Körfu – bolti 

Snjó – galli 

Gler – augu  

Sjón – varp  

Kókó – mjólk  

 

• Kennarinn gæti fundið önnur eða fleiri orð. 

• Vekja mætti athygli á því hvort það sé hægt að búa til bullorð.  

Dæmi: Hús – bók, hunda – tölva o.s.frv. 

Kennslustund 14  

Kennarinn rifjar upp hvernig tvö orð eru sett saman í eitt orð (snjór – bolti = snjóbolti). 
Kennarinn notar kubba til að útskýra, tvo kubba sem settir eru saman. Þetta verkefni snýst 
um að taka í sundur orðin. Kennarinn spyr börnin hvaða orð verður eftir þegar fremra 
orðið er tekið í burtu. 

Dæmi:  
Hvaða orð verður eftir ef ég tek snjó úr snjóbolti = bolti 
 
Að taka í sundur orð: 

Leik – leikskóli = skóli 

Túss – tússlitur = litur  

Polla – pollagalli = galli 

Mynda – myndavél = vél 

Gos – gosflaska = flaska 
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Gler – gleraugu = augu  

Ís – ísskápur = skápur  

Heyrnar – heyrnartól = tól 

Nær – nærbuxur = buxur 

Risa – risaeðla = eðla 

Lauf – laufblað = blað 

Kennslustund 16 

Kennarinn ræðir við börnin um hvernig orð mynda setningar, við þurfum að raða þeim í 
rétta röð svo þær skiljist. Kennarinn segir setningar og börnin reyna að finna hversu mörg 
orð eru í hverri setningu og nota kubba til að tákna hvert orð.  

Dæmi:  

Afi prjónaði sokka – hvað eru þetta mörg orð?  

 

Að telja orð í setningu: 

Pabbi eldar matinn 

Það er snjór úti 

Kata keypti ís 

Elísabet á lítinn hund  

Rut leikur sér í sandkassanum 

Guðrún spilar tölvuleiki 

Hafrún fór út í búð  

Kennarinn les setningarnar skýrt og ekki of hratt 

Kennarinn spyr börnin um orð í eintölu og fleirtölu. Þegar búið er að fara yfir nokkur orð 
spyr kennari um bullorð í eintölu og fleirtölu.  

Dæmi: 

Hvernig segjum við fugl í fleirtölu? Einn fugl, margir ____? (fuglar). 

Hvernig segjum við trassi í fleirtölu? Einn trassi, margir ____? (trassar). 

 

Eintala og fleirtala: 

Strákur – strákar 

Stelpa – stelpur  

Gluggi – gluggar 

Bók – bækur 
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Barn – börn  

Tölva – tölvur 

Sími – símar  

Rúm – rúm 

Köttur – kettir 

Mús – mýs  

 

Bullorð: 

Ein slóna – slónur  

Eitt skraul – skraul  

Einn vommur – vommar  

Eitt plarn – plörn  

Einn kaspi – kaspar  

Ein grölva – grölvur  

Einn pröttur – prettir  

Eitt trag – trög  

 

• Þetta verkefni gæti reynst börnunum erfitt en kennarinn aðstoðar börnin ef þau 
eru óörugg. 
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Örsögur 

Kennslustund 1  

Kennarinn segir börnunum stutta sögu og spyr spurninga úr henni. Kennarinn minnir 
börnin á að hlusta rosalega vel áður en hann les söguna.   

 

Örsaga: 

Sunna bjó til snjókarl á fimmtudaginn. 

a. Hvað heitir stelpan í sögunni? 
b. Hvað bjó hún til? 
c. Hvenær bjó hún til snjókarlinn? 
d. Hvort heldur þú að það hafi verið sumar eða vetur? 
e. Hvernig er veðrið á sumrin/veturna? 

Kennslustund 2  

Kennarinn segir börnunum stutta sögu og spyr spurninga úr henni. Kennarinn minnir 
börnin á að hlusta rosalega vel áður en hann les söguna.   

 

Örsaga: 

Á morgun ætlar Jens að kaupa nýjan rauðan bíl. 

a. Hvað ætlar hann að kaupa? 
b. Hvað heitir strákurinn í sögunni? 
c. Hvernig er bílinn á litinn? 
d. Hvenær ætlar Jens að kaupa bílinn? 
e. Hvaða dagur er á morgun? 
f. Hvaða dagur er í dag? 

Kennslustund 7  

Kennarinn segir börnunum stutta sögu og spyr spurninga úr henni. Kennarinn minnir 
börnin á að hlusta rosalega vel áður en hann les söguna.   

 

Örsaga: 

Óskar og Auður fara saman á fótboltaæfingu klukkan fimm.  

a. Hvað heitir strákurinn í sögunni? 

b. Hvað heitir stelpan í sögunni? 
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c. Hvernig æfingu fara Óskar og Auður á? 

d. Klukkan hvað fara þau á fótboltaæfingu? 

e. Hvernig lítur fótbolti út? Hvernig er hann í laginu? Hvernig er að koma við hann? 

f. Er einhver hér að æfa fótbolta?  

Kennslustund 9  

Kennarinn segir börnunum stutta sögu og spyr spurninga úr henni. Kennarinn minnir 
börnin á að hlusta rosalega vel áður en hann les söguna.   

 

Örsaga: 

Pétur bjó til eplaköku á laugardaginn. Á mánudag var búið að borða hana alla!  

a. Hvað bjó pabbi til? 

b. Hvenær bjó hann til eplakökuna? 

c. Hvaða dag var búið að borða hana alla? 

d. Hvort þurfti að baka eða sjóða kökuna? 

Kennslustund 12 

Kennarinn segir börnunum stutta sögu og spyr spurninga úr henni. Kennarinn minnir 
börnin á að hlusta rosalega vel áður en hann les söguna.   

 

Örsaga: 

Allir krakkarnir á leikskólanum borða hádegismat klukkan tólf. Þau fá sér soðinn fisk, 
kartöflur og feiti.  

a. Hvað er í matinn á leikskólanum? 

b. Klukkan hvað borða börnin matinn? 

c. Hvað er feiti? 

d. Eru börnin að borða morgunmat, hádegismat eða kvöldmat?  

e. Klukkan hvað fá börnin hádegismat? 

f. Borðar maður kvöldmat á leikskólanum? 

g. Hvenær borðar maður kvöldmat? 

h. Hvar borðar maður kvöldmat? 

Kennslustund 13 
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Kennarinn segir börnunum stutta sögu og spyr spurninga úr henni. Kennarinn minnir 
börnin á að hlusta rosalega vel áður en hann les söguna.   

 

Örsaga: 

Hafdís á eitt gæludýr. Hún á lítinn svartan kött sem heitir Brandur.  

a. Hvaða gæludýr á hún? 

b. Hvað heitir stelpan sem á köttinn? 

c. Hvað heitir kötturinn? 

d. Er kötturinn stór eða lítill? 

e. Hvernig er kötturinn á litinn? 

f. Hvernig er að strjúka feldinn á köttum? (mjúkt/hrjúft). 

Kennslustund 15 

Kennarinn segir börnunum stutta sögu og spyr spurninga úr henni. Kennarinn minnir 
börnin á að hlusta rosalega vel áður en hann les söguna.   

 

Örsaga: 

Erla teiknaði mynd af tveimur risaeðlum. Önnur var stór en hin var lítil. Hún litaði stóru 
risaeðluna græna og litlu risaeðluna appelsínugula. 

a. Hvað heitir stelpan í sögunni? 

b. Hvað var Erla að gera?  

c. Hvað teiknaði hún?  

d. Hvað voru risaeðlurnar margar? 

e. Hvernig var stóra risaeðlan á litinn? 

f. Hvernig var litla risaeðlan á litinn? 

Kennslustund 18 

Kennarinn segir börnunum stutta sögu og spyr spurninga úr henni. Kennarinn minnir 
börnin á að hlusta rosalega vel áður en hann les söguna.   

 

Örsaga: 

Alltaf á fimmtudögum fara Jón og María í sund. Þeim finnst skemmilegt að kafa í 
sundlauginni og að renna í rennibrautinni. 
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a. Hvað heitir stelpan í sögunni? 

b. Hvað heitir strákurinn í sögunni? 

c. Hvað ætla þau gera?  

d. Hvaða dag fara þau alltaf í sund? 

e. Hvaða dagur er í dag? 

f. Hvað finnst þeim skemmtilegt að gera í sundi? 

g. Hvað þarf maður að taka með sér í sund? 

h. Hvað er fyrsta hljóðið í orðinu sund? 

i. Hvað heitir stafurinn? 

Kennslustund 19 

Kennarinn segir börnunum stutta sögu og spyr spurninga úr henni. Kennarinn minnir 
börnin á að hlusta rosalega vel áður en hann les söguna.   

 

Örsaga: 

Fanney er fimm ára. Hún ætlar að fara í frí með fjölskyldunni sinni til Spánar. Þau ætla að 
vera í tvær vikur á spáni. Fanneyju hlakkar mikið til því á Spáni er rosalega gott veður og 
hægt að leika sér í sundlaug allan daginn.  

a. Hvað heitir stelpan í sögunni? 

b. Hvað er hún gömul? 

c. Hvað ert þú gömul/gamall? 

d. Hvert ætlar Fanney að fara? 

e. Með hverjum ætlar hún að fara? 

f. Hvað ætla þau að vera lengi á Spáni? 

g. Hvernig er veðrið á Spáni? 

h. Af hverju hlakkar Fanneyju til að fara til Spánar? 

i. Hvernig fer maður til Spánar? 

j. Hvað þarf maður að taka með sér til Spánar? 
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Lokaorð 
Verkefnin í þessari kennsluáætlun eru byggð á eldra efni sem má m.a. finna í kennsluefni á 
borð við Markviss málörvun (Helga Friðfinnsdóttir, Sigrún Löve og Þorbjörg Þóroddsdóttir, 

2000) og Leggðu við hlustir (Arnheiður Borg, Áslaug Hartmannsdóttir, Eiríkur Ellertsson og 

Ingibjörg Símonardóttir, 2003). Verkefnin þjálfa ólíka þætti mál- og hljóðkerfisvitundar en 

þessir þættir tengjast innbirgðis og þjálfast gjarnan í gegnum hvor aðra. Það er von höfundar 

að þessi kennsluáætlun reynist öflugt verkfæri fyrir starfsmenn í leikskóla og eigi þátt í því að 

draga úr eða koma í veg fyrir að börn með slaka mál- og hljóðkerfisvitund þurfi að glíma við 

lestrar- og námserfiðleika síðar á skólagöngunni. Höfundur hvetur alla þá sem koma að 

málörvun barna að kynna sér það góða kennsluefni sem við eigum hér á landi og nýta það 

sem best í daglegu leikskólastarfi því gildi málörvunnar er óumdeilt.  
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