
Lota 5: Vinátta                                                         Leikskólinn Völlur  

 

Vika 1            Læsi 
 
Lotulykill: Félagsskapur 
Orðaforðalisti: Tilfinningar 
Tákn með tali: Glaður, leiður 
Lubbi: Kk 
Lotumynd: Vinamynd 
Orðatiltæki: Vera tryggur eins og tröll 
Þula: Baggalútur 
Söngvar: Vinalag, Nammilagið, Tilfinningablús 
 

Kennslutilhögun: 
-Setja orð á athafnir: Nota vinahendur, frábært hvað þú ert góður vinur/vinkona að aðstoða 

-Skemmtifundir: Syngja Tilfinningablús, Gaman saman-umræður, bækur um tilfinningar, nota 
hróskortin 

-Við matarborðið: Segja sögur eða lesa bækur sem tengjast vinkonum og vinum. Hvað er kærleikur? 

-Í forstofu: Umræða: Það er svo gaman að leika með vinkonum og vinum úti. En hvað ef einhver er 
leiður á útisvæði? Verum kærleiksrík við vinkonur og vini. 
-Í hópatímum: Mikilvægt að fara í vinahópatíma-félagsskapur, lesa skrímslabækurnar,  lesa 
Tilfinninga Tómas. Hvað er vinátta? Hvernig erum við góð við vinkonur og vini okkar? 
-Málörvun og hreyfing: Kennari fer með barnahópinn í hreyfistund. 

 

Orðaforðalisti: Tilfinningar 
Yngri kjarnar 
Glöð/glaður, leið-ur, reið-ur, spennt-ur, hrædd-ur, kát-ur, hissa, ánægð-ur, yndisleg-ur, sorgmædd-ur, 
svöng/svangur, södd/saddur, þyrst-ur 

Mið kjarnar 
Glöð/glaður, leið-ur, reið-ur, spennt-ur, hrædd-ur, kát-ur, hissa, ánægð-ur, yndisleg-ur, sorgmædd-ur, 
svöng/svangur, södd/saddur, þyrst-ur, traust, von, virðing, kærleikur, hamingjusöm/samur, 
hugrökk/hugrakkur, jákvæð/jákvæður, neikvæð/neikvæður,  

Eldri kjarnar 
Glöð/glaður, leið-ur, reið-ur, spennt-ur, hrædd-ur, kát-ur, hissa, ánægð-ur, yndisleg-ur, sorgmædd-ur, 
svöng/svangur, södd/saddur, þyrst-ur, traust, von, virðing, kærleikur, hamingjusöm/samur, 
hugrökk/hugrakkur, jákvæð/jákvæður, neikvæð/neikvæður, ást, elska, kvíðin/n, döpur/dapur, 
þolinmóð-ur, einmana, umhyggja, sár, fegin/n, sakna, langa, hlakka til, söknuður, stolt 

 

 

HLJÓM-2 Sjá hugmyndir: 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 2            Læsi 

Lotulykill: Umhyggja  
Orðaforðalisti: Lýsing 
Tákn með tali: Duglegur, góður 
Lubbi: Öö 
Lotumynd: Vinamynd 
Orðatiltæki: Sá er vinur sem í raun reynist 
Þula: Baggalútur 
Söngvar: Vinátta, Skýin, Vikivaki 
 

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 umhyggju. Hvernig sýnir maður umhyggju? 
-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 

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

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

 

Orðaforðalisti: Lýsing 
Yngri kjarnar 
Góð, vond, blaut, kaldur, skítug, brosandi, skemmtilegt, leiðinlegt, duglegur, sterk 
Mið kjarnar                                                                                                                                                         

Fallegur, góð, vond, blaut, kaldur, skítug, fullur, þæg, hlýðinn, feit, breiður, mjór, hörð, gömul, 

brosandi, skemmtilegt, leiðinlegt, duglegur, hættuleg, fljótur, sterk, þungur, týnt                                

Eldri kjarnar                                                                                                                                                   

Fallegur, góð, vond, blaut, kaldur, skítug, fullur, þæg, hlýðinn, feit, breiður, mjór, hörð, gömul, 

brosandi, skemmtilegt, leiðinlegt, duglegur, hættuleg, fljótur, sterk, þungur, týnt, blíðleg, dásamlegur, 

kærleiksrík, vingjarnlegt, hjálplegur, hjálpsöm, frábært, friðsæll, snjöll, kjarkmikill, ljúffengt, björt, 

ljós, varkár, alvarleg, feiminn, einmana, frekur, eigingjörn, dónalegur, furðulegt, ókurteis, 

skömmustuleg, glæfraleg, sekur, auðvelt, lágvaxin, hávaxin, erfitt, ljúf, beittur, þorna, breytileg, líkur, 

brothætt, hættulegt, hávaði, vanta, seinn, gegnblaut, óhreint, grunnur, birta, oft, aftur, 

endurvinnanlegt 

 

HLJÓM-2 Sjá hugmyndir: 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: Nálægð  
Orðaforðalisti: Heilsa 
Tákn með tali: Veikur, plástur 
Lubbi: Áá 
Lotumynd: Vinamynd 
Orðatiltæki: Vinnan gerir vænan svefn 
Þula: Baggalútur 
Söngvar: Við erum góð, Lítið lasið skrímsli, Dómar heimsins 
 

 

Kennslutilhögun: 
-Setja orð á athafnir: Við ætlum í strætó í vettvangsferð. Sestu á hjólið og hjólaðu hringinn. 
-Skemmtifundir: Syngja lagið „ég er lítið lasið skrímsli. Ræða orð úr Orðaforðalistanum. 
-Við matarborðið: Ræða um hollustu matar, hvað finnst ykkur gott/vont að borða? Af 
hverju?Hver er uppáhaldsmaturinn? Í leikskólanum, heima? 
-Í forstofu: Á leið í vettvangsferð, langar okkur að taka nesti með? Hvernig er hollt nesti? 

-Í hópatímum: Nálægðaræfingar-sbr. bls. 81 í Handbók. Hvað er hollur matur? 
-Málörvun og hreyfing: Kennari fer með barnahópinn í hreyfistund.  
 

 

Orðaforðalisti: Heilsa 

Yngri kjarnar 
Veik, lasin, illt, plástur, hress, tannbursti 
Mið kjarnar 
Veik, óhress, lasin, illt, plástur, hress, tannbursti, tannkrem, hraust-ur, slöpp/slappur, frísk-ur 
Eldri kjarnar 
Veik, óhress, lasin, illt, plástur, hress, tannbursti, tannkrem, hraust-ur, slöpp/slappur, frísk-ur, 
sjúklingur, beinbrot, gifs, haltur/hölt, heyrnarlaus, fatlaður/fötluð, blind-ur, kröftug-ur, 
hækja, spelka 
 

 

 
HLJÓM-2 Sjá hugmyndir: 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 4             Læsi 

Lotulykill: Kærleikur  
Orðaforðalisti: Samfélag 
Tákn með tali: Leikskóli, búð 
Lubbi: ÞþUppskeruvika: Pp 
Lotumynd: Vinamynd 
Orðatiltæki: Vinagjöf skal virða og vel hirða 
Þula: Baggalútur 
Söngvar: Vinir gegnum þykkt og þunnt, Gull og perlur 
 

Kennslutilhögun: 

-Setja orð á athafnir: Nú förum við í heimsókn á bókasafnið, á lögreglustöðina, í 
Íþróttahúsið, en fyrst förum við í strætó. 
-Skemmtifundir: Ræða um hvaða grunnskóli/leikskólar eru á Ásbrú. Ræða um okkar hverfi.  
-Við matarborðið: Hvaðan kemur maturinn? Ræða verslanir, bakarí, frystihús, sjóinn o.s.fr. 
-Í forstofu: Hvað ætlum við að gera í vettvangsferð? Skoða það sem er í okkar samfélagi, t.d. 
hárgreiðslustofa, grunnskóli, leikskóli, Sporthúsið, stoppustöð, flugvélar, Keilir o.fl. 
-Í hópatímum: Hlutverkaleikir: Strætóferð um bæinn hvað sjáum við? Nota 
orðaforðalista.Vinahópatímar: Vinna saman að einhverju verkefni, senda fallegar hugsanir, 
búa til gjafir fyrir vini. Ræða um vináttu, lesa bækur saman um samskipti, vináttu og kærleik. 
Syngja Tomma og Jenna lagið (Við eigum hvor annan að). 
-Málörvun og hreyfing: Kennari fer með barnahópinn í hreyfistund.  
 

Orðaforðalisti: Samfélag 

Yngri kjarnar 
Vinir, leikskóli, búð, bókasafn, bakarí, flugvöllur, íþróttahús, sundlaug 
Mið kjarnar 
Vinir, leikskóli, búð, bókasafn, bakarí, flugvöllur, íþróttahús, sundlaug, bær, sveit, skóli, slökkvistöð, 
lögreglustöð, bensínstöð, Ísland, útlönd, bíó, leikhús, stoppistöð, safn, apótek, heilsugæsla, reglur 
Eldri kjarnar 
Vinir, leikskóli, búð, bókasafn, bakarí, flugvöllur, íþróttahús, sundlaug, bær, sveit, skóli, slökkvistöð, 
lögreglustöð, bensínstöð, Ísland, útlönd, bíó, leikhús, stoppistöð, safn, apótek, heilsugæsla, reglur, 
borg, lýðræði, einræði, ákvörðun, fátækt, grunnskóli, framhaldsskóli, háskóli, elliheimili, spítali, 
bæjarskrifstofur, banki, pósthús, fangelsi, kirkja, sorpeyðingarstöð, höfn, frystihús, kaffihús, 
matvöruverslun, viti, hótel, nágrenni, verkstæði, bílaþvottastöð, þorp, félagsheimili 

 

HLJÓM-2 Sjá hugmyndir: 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 


