
Lota 4: Jákvæðni                                                     Leikskólinn Völlur  

 

Vika 1            Læsi 

Lotulykill: Ákveðni  
Orðaforðalisti: Veðurfar 
Tákn með tali: Sól, rigning 
Lubbi: Ss 
Lotumynd: Gleðimynd 
Orðatiltæki: Oft er logn á undan stormi 
Þula: Þulan um Þorrann 
Söngvar: Í rigningu ég syng, Dropalagið (Drippidídropp), Þungt ymur Þorrinn 
 

Kennslutilhögun: 

-Setja orð á athafnir: Ræða um veðrið, blautt eins og rigning, kalt eins og klaki 
-Skemmtifundir: Söngvar, veðurfræðingur, uppáhaldsveður 
-Við matarborðið: Segja sögur eða lesa bækur sem tengjast veðrinu. 
-Í forstofu: Hvernig er veðrið í dag? Hvernig eigum við að klæða okkur fyrir útiveru? Hvaða 
fatnað notum við í rigningu, sól, snjó? 

-Í hópatímum: Vettvangsferðir, skoða hvernig veður er úti, finna vindinn í hárinu, bleytuna á 
fingrum 
-Málörvun og hreyfing: Kennari fer með barnahópinn í hreyfistund.  
 

Orðaforðalisti: Veðurfar 
Yngri kjarnar 
Gott veður, vont veður, sól, rigning, snjór, snjókoma, rok, vindur, regnbogi 
Mið kjarnar 
Gott veður, vont veður, sól, rigning, snjór, snjókoma, rok, vindur, regnbogi, sólskin, logn, 
gola, skýjað, úði, hellidemba, slydda, þoka, haglél, él, hríð, fönn, stormur 
Eldri kjarnar 
Gott veður, vont veður, sól, rigning, snjór, snjókoma, rok, vindur, regnbogi, sólskin, logn, 
gola, skýjað, úði, hellidemba, slydda, þoka, haglél, él, hríð, fönn, stormur, hálfskýjað, 
heiðskírt, þrumur, eldingar, slabb, skafrenningur, snjóbylur, hundslappadrífa, hvasst, óveður, 
ófærð, rökkur, dimmt 
 

 

HLJÓM-2 Sjá: Þjálfun hljóðkerfisvitundar í leikskóla 

Yngri kjarnar: Klappa atkvæði orða og ríma 

Miðkjarnar: Klappa atkvæði orða, ríma, vinna með samsett orð. 
Eldri kjarnar: Klappa atkvæði orða, ríma, samsett orð, margræð orð, orðhlutaeyðing, 
hljóðgreining og hljóðtenging 
 

 

 

 



Lota 4: Jákvæðni                                                     Leikskólinn Völlur  

Vika 2             Læsi 

Lotulykill: Hreinskiptni  
Orðaforðalisti: Umhverfi - Úti 
Tákn með tali: Stóll, borð 
Lubbi: Ii-Yy 
Lotumynd: Gleðimynd 
Orðatiltæki: Sannleikurinn er sagna bestur 
Þula: Þulan um Þorrann 
Söngvar: Skýin, Vikivaki, Nú er úti norðanvindur 
 

Kennslutilhögun: 

-Setja orð á athafnir: Nú ætlum við að renna niður rennibrautina, ganga upp á hólinn, ganga 
yfir götuna 

-Skemmtifundir: Syngja lög, fara með þulu, orðaforðalisti. Æfa sig að syngja fyrir aðra eða 
koma fram. Hvatning, vinna með jákvæðni. Hvernig er maður jákvæður? 

-Við matarborðið: Umræður, hvað vita börnin um nánasta umhverfi leikskólans? Leiksvæði? 
Bílastæði? hvað er í sandkassanum? Hvernær og hvernig kviknar á ljósastaurum? Hvað er 
umhverfis leikskólann? Byggingar? Bílar? 
-Í forstofu: Tala við börnin. Hvað er úti? Gras, sandur, leikvöllur, hús, steinar, rólur. 
-Í hópatímum: Fara út og skoða nánasta umhverfið, fara í vettvangsferðir og stækka þannig 

nær umhverfið. Virða fyrir sér útsýnið frá Ásbrú, fjöllin, himininn fjöruna og sjóinn. 

-Málörvun og hreyfing: Kennari fer með barnahópinn í hreyfistund.  

 

Orðaforðalisti: Umhverfi - Úti 
Yngri kjarnar 
Leikvöllur, rennibraut, vegasalt, sandur, sandkassi, gras, hóll, brekka, mói, blóm, tré, laufblað, gata, 
gangbraut, stétt, steinar, hús, bílskúr, blokk, búð, fjara, sjór, ljósastaur 
Mið kjarnar 
Leikvöllur, rennibraut, vegasalt, sandur, sandkassi, gras, hóll, brekka, mói, blóm, tré, grein, laufblað, 
skógur,gata, gangbraut, stétt, steinar, hús, bílskúr, blokk, búð, fjara, sjór, ljósastaur, umferðaskilti, 
umferðaljós, kofi, parís, garður, girðing, mosi, tún, runni, grjót, kirkjugarður, gangstígur, gangstétt, 
tröppur, verslun, sjoppa, veitingastaður, apótek, bílastæði, bryggja, brú, hellir, klettar 
Eldri kjarnar 
Leikvöllur, rennibraut, vegasalt, sandur, sandkassi, gras, hóll, brekka, mói, blóm, tré, grein, laufblað, 
skógur ,gata, gangbraut, stétt, steinar, hús, bílskúr, blokk, búð, fjara, sjór, ljósastaur, umferðaskilti, 
umferðaljós, kofi, parís, garður, girðing, mosi, tún, runni, grjót, kirkjugarður, gangstígur, gangstétt, 
tröppur, verslun, sjoppa, veitingastaður, apótek, bílastæði, bryggja, brú, hellir, klettar, viti, þúfa, 
heiði, á, lækur, jökull, öldur, foss, dalur, fjörður, strönd, rafmagnskassi, einbýlishús, raðhús, 
fjölbýlishús, parhús, kastali, fótboltavöllur, róluvöllur, rólur, sumarbústaður, fjall, heitur pottur, svalir, 
tjaldstæði, höll, útsýni 

 

HLJÓM-2 Sjá: Þjálfun hljóðkerfisvitundar í leikskóla 

Yngri kjarnar: Klappa atkvæði orða og ríma 

Miðkjarnar: Klappa atkvæði orða, ríma, vinna með samsett orð. 
Eldri kjarnar: Klappa atkvæði orða, ríma, samsett orð, margræð orð, orðhlutaeyðing, 
hljóðgreining og hljóðtenging 
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Vika 3           Læsi 

Lotulykill: Bjartsýni  
Orðaforðalisti: Farartæki 
Tákn með tali: Bíll, flugvél 
Lubbi: Oo Óó 
Lotumynd: Gleðimynd 
Orðatiltæki: Morgunstund gefur gull í mund 
Þula: Þulan um Þorrann 
Söngvar: Um landið bruna bifreiðar, Sigling (hafið bláa hafið), Þorraþræll, Krummavísur 
 

Kennslutilhögun: 

-Setja orð á athafnir: Við ætlum í strætó í vettvangsferð. Sestu á hjólið og hjólaðu hringinn. 
-Skemmtifundir: Fara yfir umferðarreglur, syngja lög sem tengjast farartækjum, setja upp 
leikþátt um umferðina, flokka farartæki (í lofti, á landi, á sjó) 
-Við matarborðið: Umræður um farartæki, hve mörg dekk eru á bílum? Hver er munurinn á 
þyrlum og flugvélum? Hvað er kafbátur? Loftbelgur? 
-Í forstofu: Hvernig þurfum við að vera klædd í strætó? En á hjólinu, í bílnum, í flugvél? 

-Í hópatímum: Nefna þau ökutæki sem fara framhjá, litir á farartækjum, telja bíla 
-Málörvun og hreyfing: Kennari fer með barnahópinn í hreyfistund.  
 

Orðaforðalisti: Farartæki 
Yngri kjarnar 
Bíll, vörubíll, slökkviliðsbíll, sjúkrabíll, lögreglubíll, grafa, strætó, lest, hjól, þríhjól, snjósleði, 
bátur, skip, flugvél, jeppi, traktor 
Mið kjarnar 
Bíll, jeppi, vörubíll, slökkviliðsbíll, sjúkrabíll, lögreglubíll, hjólhýsi, traktor, grafa, rúta, strætó, 
lest, hjól, þríhjól, mótorhjól, snjósleði, bátur, skip, flugvél, strætisvagn, dráttarvél., skíði, 
skemmtiferðaskip, kajak, árabátur, björgunarbátur, loftbelgur, geimfar, þyrla 
Eldri kjarnar 
Bíll, jeppi, vörubíll, slökkviliðsbíll, sjúkrabíll, lögreglubíll, hjólhýsi, traktor, grafa, rúta, strætó, 
lest, hjól, þríhjól, mótorhjól, snjósleði, bátur, skip, flugvél, strætisvagn, dráttarvél., skíði, 
skemmtiferðaskip, kajak, árabátur, björgunarbátur, loftbelgur, geimfar, þyrla, sportbíll, 
olíubíll, kranabíll, ruslabíll, húsbíll, fjórhjól, skúta, fólksbíll, torfærubíll, kappakstursbíll, 
sendiferðabíll, járnbrautarlest, fellihýsi, tjaldvagn, kerra, snjóbretti, sjóskíði, ferja 
 

 

HLJÓM-2 Sjá: Þjálfun hljóðkerfisvitundar í leikskóla 

Yngri kjarnar: Klappa atkvæði orða og ríma 

Miðkjarnar: Klappa atkvæði orða, ríma, vinna með samsett orð. 
Eldri kjarnar: Klappa atkvæði orða, ríma, samsett orð, margræð orð, orðhlutaeyðing, 
hljóðgreining og hljóðtenging 
 

 



Lota 4: Jákvæðni                                                     Leikskólinn Völlur  
 

Vika 4            Læsi 

Lotulykill: Gleði  
Orðaforðalisti: Iðja 
Tákn með tali: Borða, drekka 
Lubbi: Pp Uppskeruvika: Tt 
Lotumynd: Gleðimynd 
Orðatiltæki: Að leika á alls oddi 
Þula: Þulan um Þorrann 
Söngvar: Við klöppum öll í einu, Það var einu sinni api 
 

Kennslutilhögun: 

-Setja orð á athafnir: Hvað erum við að gera? Standa, liggja, klæða í, renna niður, moka, tala 

-Skemmtifundir: Fara í leiki og nota orðin, segja hvað er að gerast í smáatriðum, syngja og 
leika lögin 

-Við matarborðið: Ræða um fleiri orð sem merkja það sama, samheiti. T.d borða, snæða, éta 
-Í forstofu: Að klæða sig í útifötin. Að klæða sig úr útifötunum. Renna upp, renna niður. 
-Í hópatímum: Fjölbreytt iðja, nota orðin í orðaforðalistanum til að stækka orðaforðann og 
auka fjölbreytni. 
-Málörvun og hreyfing: Kennari fer með barnahópinn í hreyfistund.  
 

Orðaforðalisti: Iðja 

Yngri kjarnar 
Gráta, hlæja, brosa, borða, drekka, sofa, vakna, sitja, standa, liggja, skríða, ganga, hoppa, hlaupa, 
detta, rúlla, halda, pissa, kúka, prumpa, leika, syngja, lesa, teikna, klippa, byggja, mála, púsla, leira, 
lita, föndra, líma, moka, hjálpa, laga, gera við, koma, fara, bíða, hlustua, tala, horfa, muna 
Mið kjarnar 
Gráta, hlæja, brosa, borða, drekka, sofa, vakna, sitja, standa, liggja, skríða, ganga, hoppa, hlaupa, 
detta, rúlla, halda, pissa, kúka, prumpa, leika, syngja, lesa, teikna, klippa, byggja, mála, púsla, leira, 
lita, föndra, líma, moka, hjálpa, laga, gera við, koma, fara, bíða, hlustua, tala, horfa, muna, draga, ýta, 
kasta, grípa, hvísla, spyrja, svara, skoða, raða, þakka fyrir, klæða sig í, klæða sig úr, renna niður, renna 
upp, renna sér, ganga frá, þvo sér, þurrka sér, sturta niður, fylgjast með 
Eldri kjarnar 
Gráta, hlæja, brosa, borða, drekka, sofa, vakna, sitja, standa, liggja, skríða, ganga, hoppa, hlaupa, 
detta, rúlla, halda, pissa, kúka, prumpa, leika, syngja, lesa, teikna, klippa, byggja, mála, púsla, leira, 
lita, föndra, líma, moka, hjálpa, laga, gera við, koma, fara, bíða, hlusta, tala, horfa, muna, draga, ýta, 
kasta, grípa, hvísla, spyrja, svara, skoða, raða, þakka fyrir, klæða sig í, klæða sig úr, renna niður, renna 
upp, renna sér, ganga frá, þvo sér, þurrka sér, sturta niður, fylgjast með, heilsa, kveðja, hrósa, gleðja, 
uppgötva, vilja, vita, aðstoða, útskýra, breyta, deila, reyna, hugsa, dreyma, skoppa, grafa, stafla, bera, 
spyrna, klifra, leita, lyfta, smíða, toga, benda, snerta, stökkva, læra, valhoppa, gróðursetja, fá leyfi 

 

HLJÓM-2 Sjá: Þjálfun hljóðkerfisvitundar í leikskóla 

Yngri kjarnar: Klappa atkvæði orða og ríma 

Miðkjarnar: Klappa atkvæði orða, ríma, vinna með samsett orð. 
Eldri kjarnar: Klappa atkvæði orða, ríma, samsett orð, margræð orð, orðhlutaeyðing, 
hljóðgreining og hljóðtenging 


