
Deildarnámskrá Arakletts  - Klettur 14 mánað til 2 ára 
GRUNN 
ÞÆTTIR 
MENNTUNAR 
 

LÆSI SJÁLFBÆRNI OG 
VÍSINDI 

HEILBRIGÐI OG 
VELFERÐ 

LÝÐRÆÐI OG 
MANNRÉTTINDI 

JAFNRÉTTI SKÖPUN 

Fjölgreindir 
Gardners. 

Málgreind,  rök- og 
stærðfræði-greind  
 

Umhverfis-
greind 

Líkams- og hreyfi-
greind 

Samskiptagreind 
sjálfsþekkingar-greind 

Samskiptagreind 
sjálfsþekkingargreind 

Rýmisgreind   
tónlistargreind   
umhverfisgreind 

Þroskaþættir Málþroski, 
vitsmunaþroski, 
félagsþroski og 
fagurþroski 
líkams- og 
hreyfiþroski. 

Vitsmunaþroski, 
hreyfiþroski og 
fagurþroski 

Líkams- og 
hreyfiþroski, 
vitsmuna- og 
félagsþroski 

Vitsmunaþroski, 
félagsþroski, málþroski, 
líkams- og hreyfiþroski. 

Vitsmunaþroski, 
tilfinningaþroski, 
líkams- og hreyfiþroski 

Fagurþroski, 
hreyfiþroski, 
vitsmunaþroski, 
félagsþroski, 
málþroski og 
tilfinningarþrosk
i 

HÆFNI 
(Almennt) 

      

 Hæfileikinn til að 
vinna með 
tungumál. Öðlast 
mikinn orðaforða, 
skrifar góðan texta, 
á auðvelt með að 
flytja ræður og að 
læra erlend 
tungumál. 

Hæfileikinn til 
að greina og 
meta hluti í 
náttúrunni. Fólk 
með háa 
umhverfisgrein
d er næmt fyrir 
umhverfi sínu: 
Jurtum, dýrum, 
fjöllum, 
skýjafari og svo 
framvegis. 

Hreyfigeta og færni 
til líkamstjáningar, 
dans- og 
íþróttaiðkunar 

Hæfileikinn til að hafa 
samskipti við og skilja 
aðra, svo sem að ráða í 
látbragð þeirra og 
raddblæ. Þekking á 
sjálfum sér, svo sem að 
þekkja styrk sinn og 
veikleika, tilfinningar 
sínar, hugsanir og 
langanir, og hæfni til 
að nýta þessa þekkingu 
sér til framdráttar. 

Hæfileikinn til að hafa 
samskipti við og skilja 
aðra, svo sem að ráða í 
látbragð þeirra og 
raddblæ.  
Þekking á sjálfum sér, 
svo sem að þekkja styrk 
sinn og veikleika, 
tilfinningar sínar, 
hugsanir og langanir, og 
hæfni til að nýta þessa 
þekkingu sér til 
framdráttar. 
Hæfni til að setja sig í 
spor annarra. 

Hæfileikinn til 
sjón- og 
rúmskynjunar, 
auðvelt með 
störf þar sem 
unnið er með 
liti, lögun, 
form.   
Hæfileikinn til 
að vinna með, 
meta og skapa 
tónlist.  

MARKMIÐ       

 Að barnið auki 
orðaforða sinn og 
leiki sér með 
tungumálið. Heyri 
fjölbreytt og vandað 
mál. Tjái sig við aðra 
og taki þátt í 
samræðu. Eigi 
jákvæð samskipti 
við einstaklinga sem 
eru hluti af 
samfélagi þess. 
Kynnist 
bókmenntum, 
þulum, sögum og 
ævintýrum. Læri 
texta og taki þátt í 
söng. Fái tækifæri til 
að greina á milli 
leiks og alvöru. 

Að barnið 
upplifi 
fjölbreytni 
náttúrunnar og 
njóti útiveru í 
íslenskri 
veðráttu. Njóti 
lífríkisins í 
nánasta 
umhverfi. 
Umgangist 
náttúruna af 
virðingu. 

Að barnið finni fyrir 
öryggi í 
leikskólanum. Að 
barnið fái fullnægt 
hreyfiþörf sinni og 
efli með því 
hreyfiþroska, 
hreyfigetu og 
samhæfingu og þrói 
með sér jákvæða 
líkamsvitund. Það 
eigi kost á alhliða 
hreyfingu, fái að 
reyna á sig og slaka 
á. Barnið finni til 
öryggis  í umhverfi 
sínu og finni til gleði. 

Að barnið finni að 
borin er virðing fyrir 
þörfum þess og að 
foreldrar og kennarar 
séu bakjarlar þess. 
Barnið skynji öryggi í 
samskiptum og treysti 
því að þörfum þess sé 
mætt. Kynnist helstu 
hátíðum í íslensku 
samfélagi og siði sem 
tengjast þeim. Æfi sig í 
að beita lýðræðislegum 
vinnubrögðum 

Að barnið treysti að 
þörfum þess sé mætt. 
Það hjálpi sér sjálft við 
daglegar athafnir og 
njóti trausts til þess að 
finna eigin lausnir. 

Að barnið finni 
að borin er 
virðing fyrir 
verkum þess og 
virði verk 
annarra. Tjái sig 
um verk 
sín.Þroski með 
sér frumkvæði 
og frjálsa, 
skapandi 
tjáningu og 
túlkun á tónlist 
myndlist og 
öðru skapandi 
starfi.  

LEIÐIR       

Aðlögun       

 Barnið nái að 
tengjast kennurum 
deildar og eigi 
jákvæð uppbyggileg 
samskipti við önnur 
börn og kennara 
sína. 

Barnið kynnist 
leikskólanum 
með foreldrum 
sínum og  tekur 
þátt í gildandi 
hefðum og 
reglum. 

Barnið skynjar 
jákvæða strauma í 
aðlöguninni, að 
foreldri er með og 
að þau séu 
velkomin.  

Barnið fær þann tíma 
sem það þarfnast og 
þörfum þess sem 
einstaklings er sinnt. 
Upplifa að á það er 
hlustað.  
 

Barnið æri að vera hluti 
af samfélagi leikskólans 
og finni sig vera hluta af 
hópi. 
 

Barnið fái 
tækifæri til að 
prófa 
fjölbreyttan 
efnivið og takast 
á við nýjar 
áskoranir. 
 

Leikur       

 Börnin fái tækifæri 
til að taka þátt í 
hlutverkaleik 
þarsem þau læra að 
greina milli leiks og 
alvöru.Hafa aðgang 
að efnivið sem 
hvetur til samskipta 
og leiks svo og 
bókum. Upplifa að 
einhver er til 
staðar sem hlustar, 
hvetur og 

Upplifi 
fjölbreytni 
náttúrunnar og 
njóti útiveru í 
íslenskri 
veðráttu. 
Kynnist lífríkinu 
í nánasta 
umhverfi. 
Umgangist 
náttúruna af 
virðingu. 

Finni fyrir öryggi í 
leikskólanum. 
Fái alhliða hreyfiþörf 
sinni fullnægt og efli 
með því 
hreyfiþroska, 
hreyfigetu, 
samhæfingu og 
jákvæða 
líkamsvitund. 
Reyni sig við 
daglegar 

Kynnist og taki þátt í 
samfélagslegum 
hefðum og 
hátíðum. 
Skynji að foreldrar og 
kennarar eru 
bakhjarlar þess og 
samherjar. Upplifi  
öryggi í 
samskiptum 
við fullorðna og börn í 
skólanum. 
Treysti að þörfum 
þeirra sé mætt. 

Hafa tækifæri til að 
eiga í samskiptum við 
jafnaldra. 
Upplifa að talað er eins 
til stráka og stelpna. 
 

Börnin hafi 
frjálsan aðgang 
að leikefni sem 
ýtir undir 
rannsóknareðli 
þeirra. 
Upplifi að borin 
er virðing fyrir 
verkum þeirra 
og þau virði 
verk annarra. 
Tjái sig um verk 
sín. 
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setur orð á hluti og 
athafnir. 
 

Búi við 
umhverfi sem 
stuðli að 
námi og 
vellíðan. 
 

athafnir og slaki á. 
Finni að borin sé 
virðing fyrir 
líkamlegri virkni og 
þörfinni að hreyfa 
sig. 
Sé  öruggt í hinu 
efnislega umhverfi. 
Upplifi gleði. Takist 
á við ögrandi 
viðfangsefni. 

Fái tækifæri til að bera 
ábyrgð í samræmi við 
þroska og getu. 
 

Þroski með sér 
frumkvæði 
og frjálsa, 
skapandi 
tjáningu og 
túlkun á tónlist, 
myndlist 
og öðru 
skapandi starfi. 
 

AÐ KOMA OG 
FARA,  

KLÆÐA Í OG ÚR, ÚTIVERA OG VETTVANGSFERÐIR    

 Aukið á orðaforða 
með orðum á 
athafnir, föt og 
veður. Sögur, ljóð, 
þulur, og ævintýri. 
Skoða og ræða 
bækur. Leggja 
áherslu á jákvæð, 
uppbyggileg 
samskipti milli 
kennara og barna. 

Vekja  athygli á 
dýrum og 
plöntum í 
náttúrunni. 

Börnin fái tækifæri 
til að hreyfa sig í 
mismunandi 
landslagi og sé 
klædd eftir veðri og 
fullnægi hreyfiþörf. 

Börnin fái góðan tíma og 
tækifæri til að hjálpa sér 
sjálft eins og þroski og 
geta gefa tilefni til. 

Rætt um og bent á að 
allir litir eru jafnhæfir  
(t. d. varðandi klæðnað) 
fyrir bæði kynin. Allir fái 
jöfn tækifæri til 
þátttöku með 
viðeigandi stuðningi og 
aðlögun fyrir hvern og 
einn. 

Í boði verði að 
vinna með 
ýmsan efnivið 
tengdan náttúru 
og umhverfi og 
vekja athygli á 
litum, formum 
og hljóðum í 
umhverfinu. 

SAMVERA       

 Að börnin fái 
tækifæri til að tjá 
hugsanir og athafnir 
sínar á margvíslegan 
máta. 
 

Hlustað er á 
sögur og í boði 
að skoða bækur 
með kennurum 
um dýrin, 
plönturnar og 
umhverfið og 
vakin athygli á 
árstíðunum og 
veðrinu. Sungnir 
eru söngvar um 
og farið í leiki 
um sömu hluti 
og farið í tölur, 
stærðir og 
fjölda. 

Farið er í  ýmsa 
hreyfi- og dansleiki 
sem efla alhliða 
þroska og einnig er 
börnunum kennt að 
koma sér  þægilega 
fyrir og slaka á.  
Hreyfiþörf 
barnannaer virt og 
þeim ekki ætlað að 
sitja of lengi kyrr. 

Að börnin finni til 
vellíðunar og nálægðar 
og að það sé hluti af 
hópnum. Börnin hvött til 
að að velja og tjá sig 
frjálslega. 

Í barnahópnum er rætt 
um margbreytileika 
mannlífsins og 
börnunum hjálpað að 
átta sig á honum t.d. er 
varðar. fötlun, hæfni, 
menningu, litarhátt og 
fjölskyldugerðir. 

Hlustað er á 
fjölbreytta 
tónlist, klappað, 
stappað og 
slegið í takt. 
Sungnir eru 
söngvar, 
hreyfisöngvar, 
farið með þulur 
og ljóð. 

MATARTÍMI       

 Lagt er upp með að 
matartímar séu góð 
samverustund þar 
sem nálægð við 
starfsfók er mikil Orð 
sett á athafnir og 
börnin hvött til að 
taka þátt í 
samræðum um 
matinn og annað  
sem ber á góma.  

Rætt er um 
hvaðan 
maturinn kemur 
og að við viljum 
fara vel með 
hann. Skapa 
tækifæri til að 
matast 
utandyra. Parað 
er saman eitt 
barn, einn 
diskur, ein 
hnífapör.  

Matartíminn á að 
vera róleg og 
notaleg stund, og 
barnið fái sinn tíma 
til að matast og efla 
sjálfsbjörg. Að 
börnin fái að matast 
sjálf, smyrja og hella 
í glas eftir atvikum. 
Barnið hjálpar til við 
að leggja á borð og 
ganga frá. 

Börnin hafa hvert sitt 
sæti við matarborðið til 
að skapa öryggi. Þau fá 
að ráða hve mikið er sett 
á disk þeirra. Börnin 
kynnist því að sumir 
mega ekki borða allan 
mat vegna t.d. óþols eða 
ofnæmis. 

Lagt er upp með að 
börnin fái jöfn tækifæri 
til að tjá sig við 
matarborðið og hver og 
einn fái að borða sig 
mettan. 

Rætt er um liti, 
áferð, lykt og 
bragð. Börnin 
læra fallega 
borðsiði og að 
stundum þarf 
að bíða og sýna 
tillitssemi. 

SVEFN       

 Hlustað er á rólega 
tónlist, raulað er við 
börnin eða lesnar 
sögur. Sköpuð ró og 
notalegheit. 

Hlustað er á 
hljóðin í húsinu, 
eða í sjónum og 
vindinum og 
önnur 
umhverfishljóð. 

Að börnin skynji 
hvíldartímann sem 
rólega og notalega 
stund þar sem þau 
ná að hvílast og 
endurhlaða og finni 
að þau eru örugg. 

Að börnin fái að sofa 
eins lengi og þau þurfa. 

Allir fá jöfn tækifæri til 
að hvílast, hlustað er á 
og unnið eftir 
persónulegum þörfum 
hvers og eins. 

Að hlusta á 
þögnina eða 
rólega tónlist 
eða annað se, 
verkar róandi á 
börnin í 
aðlaðandi 
umhverfi. 

LÍKAMLEG  UMHIRÐA      

 Rætt er notalega við 
barnið við 
bleyjuskipti og á 
salerninu, þar sem 
m.a. er rætt um 
líkamshluta og orð 
sett á athafnir. 

Börnin þvo sér 
sjálf eftir útiveru 
og fyrir máltíðir 
eins og þroski og 
aðstæður leyfa. 
Telja fingur og 
tær. 

Börnin fá áðrúm til 
sjálfshjálpar, t.d. að 
klæða sig sjálf og að 
þvo sér.  

Börnin fá tækifæri til að 
tjá sig um þarfir sínar t.d. 
er varðar salernisferðir 
og fá viðeigandi aðstoð. 

Tekið er tillit til 
mismunandi þarfa 
einstaklingsins og lagt 
upp með að allir fái jöfn 
tækifæri til 
sjálfshjálpar. 

Börnin nota 
svuntur við 
málun og fl.  
Þau ganga frá 
eins og aldur og 
þroski leyfir 

  


