
Deildarnámskrá Arakletts - Kot 4 til 5 ára 
GRUNNÞÆTTIR 

MENNTUNAR 

 

LÆSI SJÁLFBÆRNI OG 
VÍSINDI 

HEILBRIGÐI 
OG VELFERÐ 

LÝÐRÆÐI OG 
MANNRÉTTINDI 

JAFNRÉTTI SKÖPUN  

NÁMSGREINAR  LÆSI OG SAMSKIPTI SJÁLFBÆRNI OG 
VÍSINDI 

HEILBRIGÐI 
OG VELLÍÐAN 

  SKÖPUN OG 
MENNING 

Fjölgreindir 
Gardners. 

Málgreind,  rök- og 
stærðfræði-greind  
 

Umhverfis-greind Líkams- og 
hreyfi-greind 

Samskiptagreind 
sjálfsþekkingar-
greind 

Samskiptagrein
d 
sjálfsþekkingar
greind 

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. 

Vitsmunaþros
ki, 
tilfinningaþros
ki, líkams- og 
hreyfiþroski 

Fagurþroski, 
hreyfiþroski, 
vitsmunaþroski, 
félagsþroski, 
málþroski og 
tilfinningarþroski 

HÆFNI  (Almennt)      
 Hæfni til að vinna 

með tungumál. 
Góður orðaforði og 
málskiliningur.Leikni 
og lipurð með texta 
og tungumál. 

Hæfni til að 
greina og meta 
það sem 
nátturan hefur 
upp á að bjóða. 
Næmni fyrir 
umhverfinu, 
jurtum,dýrum,fj
öllum o.fl. Hæfni 
til rökhugsunar. 
Leikni með tölur 
og magn.  

Hæfni til að 
vinna með 
líkamann og 
hugann.Hryfi
geta og 
færni til 
líkamstjáning
ar.  

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. 

Hæfni til að 
setja sig í spor 
annara og 
horfa 
gagrýnum 
augum á 
veruleikann. 

Hæfni til sjón-
,heyrnar- og 
rúmskynjunar. 
Næmni fyrir litum 
lögun og formum. 
Hæfni til að vinna 
með, meta og 
skapa tónlist, 

MARKMIÐ       

 Að börn noti málið 
til að tjá hugmyndir 
sínar og  
tilfinningar taki þátt 
í samræðum og færi 
rök fyrir máli sínu. 
Þau hlusti á íslenska 
tungu í máli og riti. 
Að börn kynnist 
rituðu máli við 
margvíslegar 
aðstæður og öðlist 
skilning á að ritað 
mál og tákn hafi 
merkingu. Að þau 
auki orðaforða sinn 
og leiki sér með 
tungumálið. 
Börn noti málið til 
að afla sér 
þekkingar. Þau 
kynnist því að það 
finnast mismunandi 
tungumál og þrói 
jákvætt viðhorf til 
margbreytileikans. 

Að börn kynnist 
undrum 
náttúrunnar og 
njóti útiveru í 
íslenskri 
veðráttu. 
Kynnist lífríki 
umhverfisins og 
tengi það árstíð-
unum. Læri að 
bera virðingu 
fyrir náttúru og 
umhverfi. Þau 
upplifi 
sjálfbærni sem 
hluta af 
skólastarfinu. 
Börnin kynnist 
mismunandi 
eiginleikum efna 
og hluta. Þau 
læri að nota 
ólíkar leiðir og 
margvíslega 
tækni til að 
nálgast 
upplýsingar og 
setja fram 
hugmyndir. 

Að börn eigi 
kosta á 
alhliða 
hreyfingu 
sem 
fullnægir 
hreyfiþörf, 
efli 
hreyfigetu 
og 
samhæfingu 
hreyfinga. 
Þau reyna á 
sig og slaki á. 
Börnin verði 
sem mest 
sjálfbjarga 
við athafnir 
daglegs lífs. 
Þau tengi 
heilbrigða 
lifnaðarhætti 
við holla 
fæðu og 
nægan 
svefn. 

Að börn eigi 
jákvæð, viður- 
kennandi og 
uppbyggileg 
samskipti, sjái 
sjónarmið annara 
og sýni þeim 
virðingu. Læri að 
temja með sér 
tillitssemi, 
hjálpsemi og að 
deila með öðrum. 
Fái að bera 
ábyrgð, meti 
starfið og verði 
með í 
ákvarðanatöku 
um mál varðandi  
þau. Temji sér 
lýðræðisleg 
vinnubrögð og 
geti unnið 
sjálfstætt. Virði 
annara verk. 
Umhverfi 
þeirrastuðli að 
námi og vellíðan. 
Fái innsýn í starf 
grunnskóla. 
 

Að öll kyn eiga 
sömu réttindi 
og bera sömu 
ábyrgð. 
Börnin kynnist 
mismunandi 
menningu 
annarra þjóða 
og temji sér 
jákvæð viðhorf 
til fólks af 
ýmsum 
upruna. 
Börnin kynnist 
líka 
fjölbreyttum 
fjölskyldugerð
um. 
Stuðlað að 
sjálfsbjörg 
barnanna við 
daglegar 
athafnir. 

Að börnin vinni 
með fjölbreyttan 
efnivið og kynnist 
ýmsum áhöldum. 
Þau tjái 
hugmyndir sínar 
og skapi útfrá 
eigin upplifunum 
t.d myndlist, 
tónlist, leiklist og 
upplýsingatækni. 
Þau vandi verk 
sín, fullvinni þau 
og gangi frá eftir 
sig. 
Börn þroski með 
sér næmi fyrir 
hljóðum, 
hreyfingu og 
hrynjanda. 
Þekki helstu 
hátíðir í íslensku 
samfélagi og siði  
sem tengjast 
þeim. 
Þau læri að vinna í 
hóp að 
sameiginlegu 
markmiði. 

LEIÐIR       

LEIKUR       
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 Aðgangur að 
bókum,texta og 
bókstöfum sem  
leikefni er greiður. 
Stuðlað er að 
jákvæðum 
samskiptum við 
önnur börn og 
fullorðna og hvatt 
til samvinnu. 
Leikefni sem stuðlar 
að og hvetur til 
læsis er fjölbreytt. 
Orð er sett í 
athafnir og hugtök 
og orð æfð í 
leiknum. 

Börnin hafa 
aðgang að 
náttúrulegu 
leikefni 
(telja,raða 
flokka, greina) 
og leika sér með 
stærðfræðilega 
hugtök. Þau fá 
tækifæri til að 
leika sérmeð 
magn og 
mælingar. Leika 
í kubba- vísinda- 
og 
tilraunaleikjum 
og með ljós og 
skugga. 

Börnin hafa 
aðgang að 
krefjandi 
hreyfisvæðu
m úti og inni 
og fá 
tækifæri til 
að velja sér 
leiki og 
þrautir sem 
stuðla að 
vellíðan og 
gleði. 

Börnin hafi 
raunverulegt val 
um leiksvæði, 
viðfangsefni og 
geti tekið 
sjálfstæðar 
ákvarðanir 
varðandi leik sinn. 

Börnunum er 
leiðbeint með 
að allir hafi 
jafnan rétt til 
leiksvæða, 
leikja og 
leikefnis og 
þau fá 
hvatningu til 
að leika sér og 
reyna sig við 
fjölbreytt 
viðfangsefni 
óháð 
hefðbundnum 
kynhlutverku
m. 

Að börnin hafi 
aðgang að 
fjölbreyttu efni og 
áhöldum til 
sköpunar. 
Þau fái að leika 
með hljóðgjafa og 
hjóðfæri á sínum 
forsendum og 
tækifæri til að 
hlusta á 
fjölbreytta tónlist. 
Börnin hafi 
aðgang að 
skapandi umhverfi 
úti sem inni. Þau 
fá tækifæri til að 
ganga frá eftir 
vinnu sína.. 
Noti kímni. 

HÓPAVINNA       

 
 
 

Börnin taka þátt í 
sam- og hópavinnu 
sem leiða til 
jákvæðra samskipta 
og vináttu. Þau 
vinna saman að 
sögugerð, skráning, 
ljóðagerð og taki 
þátt í að búa til og 
leika í leikritum. Þau 
fara eftir 
munnlegum 
fyrirmælum sem 
þátttakendur í hóp 
og taka virkan þátt í 
tiltekt og frágangi. 

Börnintaka þátt í 
samvinnu með 
fjölbreyttan, 
náttúrulegan 
efnivið og læra 
að nota ýmis tól 
og tæki. Þau 
læra að vinna 
með 
endurvinnslu og 
sjálfbærni. Leysa 
þrautir 
ísameiningu, 
fara í 
stærðfræðileiki 
og vinna með 
hugtök. 

Börnin taka 
þátt í 
hringleikjum, 
dansi og 
leikjum sem 
reyna á og 
nota 
líkamann. 
Unnið er 
með 
fínhreyfifærn
i í 
mismunandi 
samvinnuver
kefnum . 

Börnin eru hvött 
til lýðræðislegrar 
þátttöku í 
ákvarðanatöku 
sem hefur áhrif á 
leikskólsstarfið. 
Þau taka þátt í vali 
og fá tækifæri til 
að láta skoðanir 
sínar í ljós. 

Gætt er þess 
að börnin hafi 
jöfn tækifæri 
til þátttöku í 
daglegu starfi 
og umhverfið 
og námsefnið 
aðlagað ef 
þörf er á. 

Börnin vinna í hóp 
að sameiginlegri 
listsköpun á 
fjölbreyttan hátt. 
Þau fá tækifæri til 
að skrá, flytja, 
ræða  og sýna 
verk sín. Þau taka 
þátt í dans- hreyfi- 
og söngleikjum 

AÐ KOMA OG 
FARA,  

KLÆÐASIG Í OG ÚR, ÚTIVERA OG VETTVANGS
FERÐIR 

   

 Rætt er um 
umhverfið, veður og 
árstíðir ásamt því að 
unnið er með 
orðaforða er tengist 
umhverfismenntBör
nin sýna samhjálp, 
samvinnu og þiggja 
hjálp frá öðrum. Þau 
læra að ganga 
snyrtilega um 
fataklefann. Börnin 
eru boðin velkomin í 
skólann á 
morgnanna og þau 
kvödd hlýlega í 
dagslok. 
 

Vakin er athygli á 
dýrum, plöntum 
og öðru í 
umhverfinu og 
unnin verkefni er 
því tengist. 

Börnin fá 
tækifæri til 
að hreyfa sig 
í 
mismunandi 
landslagi og 
að klæða sig 
eftir veðri. 
Markvisst er 
unnið að 
eflingu 
hreyfifærni í 
umhverfinu 
með leikjum 
á útisvæði 
og 
skipulögðum 
göngutúrum. 
Börnin eru 
hvött til 
sjálfsbjargar í  

Börnin taka þátt í 
umræðu um 
veðurfar og 
klæðnað sem 
hentar og er hvatt 
til að taka 
ákvörðun um 
klæðnað sinn 
samkvæmt því.  

Í samræðu við 
börnin er lagt 
upp með 
jafræðissjónar
mið þar sem 
börnin fá jöfn 
tækifæri til 
þátttöku og 
umhverfi eða 
leikefni 
aðlagað til 
þess að 
jafnræðis sé 
gætt. 

Börnin heimsækja 
bókasafnið og 
sýningar sem eru í 
boði í bænum Þau 
læra um íslenska 
fánann og aðra 
þjóðfána. Þau 
heimsækja 
grunnskólann.  
Hlusta á 
umhverfishljóð og 
fari í 
vettvangsferðir 
sem bjóða upp á 
fjölbreytta 
upplifun. 



GRUNNÞÆTTIR 

MENNTUNAR 

 

LÆSI SJÁLFBÆRNI OG 
VÍSINDI 

HEILBRIGÐI 
OG VELFERÐ 

LÝÐRÆÐI OG 
MANNRÉTTINDI 

JAFNRÉTTI SKÖPUN  

SAMVERA       

 Börnin hlusta á sögur 
og upplestur úr 
bókum með og án 
mynda. Farið er með 
þulur og rímað. 
Unnið er með stöðu 
hljóða í orðum, 
erlend tungumál 
kynnt og rædd. 
Börnin lærar 
krefjandi lög, ljóð og 
þulur og hlusta á  
þjóðsögur og sagnir. 

Börnin taka þátt í 
„veðurfræðingi 
dagsins“. Rætt er 
um veðurfar 
árstíðir, 
dagatalið, 
klukkuna, 
tímann, tölur og 
stærð-
fræðihugtök. Þau 
fræðast um 
umhverfið; dýr, 
plöntur og rætt 
er um heimspeki, 
vísindi og 
rökhugsun. 

Farið er í 
leiki sem 
bjóða bæði 
upp á fín- og 
grófhreyfing
ar. Börnin 
finna sér 
þægilega 
stellingu í lok 
stundar og 
slaka á. 

Börnin ræða og 
taka ákvarðanir 
sem hafa áhrif á 
leikskólastarfið.  

Rætt er um að 
allir eiga sama 
rétt  burt séð 
frá kyni, 
litarhætti, trú, 
aldri og getu. 
Lesnar eru 
bækur eða 
sagðar sögur 
sem fjalla 
umóhefðbundi
n kynhlutverk 
og störf sem 
vísa til þess 
sama. 

Börnunum gefst 
tækifæri til að 
skoða og ræða 
listaverkabækur. 
Teknar eru til 
umfjöllunar 
myndskreytingar í 
bókum. Börnin 
hlusta á 
fjólbreytta tónlist 
og vinna með takt 
og hljómfall, styrk 
og áferð. 
Umræður „ég 
sjálf/ur og 
umhverfi mitt“ 

MATARTÍMI       

 
 
 
 
 
 

Matartíminn er róleg 
og notaleg stund. 
Þar gefst góður tími 
til samræðna um 
næringu og almenn 
viðfangsefni. Stuðst 
er við lesmál er 
tengist matseðli, 
þjónum o.þ.h. og 
það er sýnilegt 
börnunum. Orð eru 
sett á athafnir. 

Umræða um 
fjölbreytt fæði, 
hvaðan fæðan 
kemur og hvað 
hún gerir fyrir 
okkur. Börnin 
fræðast um 
flokkun, 
endurvinnslu og 
moltugerð. 

Börnin nota 
hnífapör, 
smyrja og 
skammta sér 
sjálf og hella í 
glas. Rætt er 
um 
mismunandi 
fæðutegundir 
og hollustu. 
Matartíminn 
er róleg 
stund sem 
stuðlar að 
vellíðan. 
Áhersla er á 
góða borðsiði 

 Börnin skammta 
sér sjálf. Þau eru 
hvött til að smakka 
á öllum réttum en 
ráða sjálf hversu 
mikið þau borða af 
hverju. 

Allir fá 
tækifæri til að 
mettast og 
rætt er um 
mismunandi 
þarfir og 
venjur. Til 
dæmis er 
vaðrar 
fæðuofnæmi 
og óþol. 

Matur er fallega 
fram borinn. 
Kynntar eru 
gamlar og nýjar 
matarhefðir sem 
og hefðir frá 
öðrum löndum. 

Hvíld       

 Hlustað er á rólega 
tónlist, lesnar sögur 
t.d framhaldssögur. 
Farið í rólega leiki. 

Börnin hlusta á 
umhverfishljóð, 
náttúruhljóð eða 
rólega tónlist. 

Börnin taka 
þátt í 
slökun/nuddi
. Þau upplifa 
vellíðan með 
vinum 
sínum. 

Mismunandi 
hlustun er í boði; 
sögur, leikrit, 
róandi tónlist ofl. 
og fá tækifæri til að 
tjá óskir sínar hvað 
það varðar. 

Börnin fá 
tækifæri til að 
hvílast eins og 
hver og einn 
hefur þörf 
fyrir. Þá er 
umhverfið 
aðlagað að 
þeim sem þess 
þurfa.  
 

Boðið er upp á 
fjölbreytta tónlist 
og aðlaðandi 
rólegt umhverfi. 

LÍKAMLEG  UMHIRÐA      

 Starfsmenn ræða 
líkamlega umhirðu, 
hreinlæti og 
heilbrigði og setja 
orð á athafnir. 

Börnin eru 
frædd um gildi 
hreinlætis, 
líkamsumhirðu 
og sýkingavarna. 

Rætt er um 
pappírs- og 
sápunotkun. 
Fræðsla 
tengd vatni. 

Börnin eru hvött 
til sjálfshjálpar við 
undirbúning og 
frágang, borin er 
virðing fyrir 
skoðunum allra. 

Öll börn fá 
tækifæri til 
sjálfshjálpar og 
þau hvött til 
að taka eins 
mikinn þátt og 
þroski og 
færni leyfir.  

Börnin nota 
hlífðarföt við 
myndsköpun. Þau 
ganga frá og þvo 
sér að verki loknu. 

Ath. Finna þarf hvar hver einstaklingur stendur; hver er styrkur hans og hverjir eru veikleikar hans, hver 

eru áhugamálin og nálgast hann og vinna með honum á þeim forsendum. 

 



 


