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Markmið 
Leiðir 

viðfangsefni 
Gögn 

Mat 
viðmið 

Aðgerðir 
vegna 

erfiðleika 

Samstarf við 
heimili 

1 . Lestrarhvetjandi 
Umhverfi 
Lestur og máluppspretta 
ánægju—málfyrirmyndir. 

Efla áhuga barna á 
bókum og lestri. 
Ritmál haft sýnilegt. 
Bókstsafir. 
Tölustafir. 
Bækur. 
Orð vikunnar. 
 

Óheftan aðgang að bókum og 
tímaritum í bókakrók. 
Uppáhalds bókin mín ( börnin 
koma með bækur að heiman). 
Markvissar sögu og 
lestrarstundir. 
Ljóð, þula eða texti  
mánaðarins. 
Stafróf og tölustafir  á 
veggjum. 
Ritmál haft sýnilegt á veggjum 
og hlutum. 
Nöfn barnanna höfð sýnileg í 
fataklefa og á deildum. 
Dagskipulag haft sýnilegt í 
myndum og/eða ritmáli. 
Það sem gert er yfir daginn 
haft sýnilegt á töflu s.s. val, 
hópaskiptingu. Daga og 
mánaðaheiti ásamt sætaskipan 
við matarborð haft sýnilegt. 
Stólar merktir með nöfnum 
barnanna. 
Skilaboð sýnileg á töflu. 
Deilda- og umhverfissáttmáli 
hafðir sýnilegir. 
Mikilvægar umgengis og 
samskiptareglur (Bínu reglur) 
hafðar sýnilegar. 
Myndverk merkt með nafni og 
um hvað myndverkið er. 
Leikið með stafi, orð. 

Bækur, tímarit, textar. 
Vísur, þulur, ljóð. 
Aðgangur að bókasafni 
Lubbi finnur málbein 
Bína bálreiða 
Lærum og leikum með 
hljóðin. 
Kennsluforrit í ipad 
s.s.Lærum og leikum...  
Georg og félagar. 
Kennslusfni á vef mms.is 
TMT. 
Stafaplánetur,www.nams.is 
Stafapúslur ýmiskonar 
þ.á.m. til að nota í 
hreyfingu. 
Gólfmottur með stöfum, 
litum og formum. 
Stafaspil, stafalottó. 
Samstæðustafaspil. 
Heimagerð leikefni með 
stöfum. 
Legóstafir á vegg. 
Tússtafla þar sem börnin 
æfa teikningu og skrift 
ásamt að leika með form og 
liti. 
Móta stafi og orð úr leir og 
öðrum efniviði. 
Litir og málning. 
Myndir, veggspjöld. 
Tónlist 

Snillimynd. 
EFI-2,  Tras , 
Hlóm -2, 
Orðalistinn  
Snemmtæk 
íhlutun. 
Starfsfólk er 
hvatt til endur- 
menntunar. 
 

Börn fara í 
sérkennslu hjá 
sérkennara ein 
eða í smærri 
hópum. 
Sérkennari er á 
svæðum sem 
nemandi er á. 
Leitað er til  
sérfræðinga.  
 

Foreldrum er gerð 
grein fyrir mikilvægi 
lesturs strax í upphafi 
leikskólagöngu og eru  
hvattir til að lesa fyrir 
börn sín strax frá 
fyrstu tíð. 
Foreldrum  gerð grein 
fyrir hversu mikilvægir 
þeir eru sem 
málfyrirmyndir barna 
sinna. 
Foreldrum bent á 
áhugaverðar  greinar á 
netinu varðandi 
málörvun í allri sinni 
mynd. 
Í innritunarviðtali fá 
foreldrar afhent plagg 
,, Lengi býr að fyrstu 
gerð.“  Einnig er farið 
yfir fjölskyldusögu 
barnsins s.s. 
eyrnabólgu og hvort  
lesblinda sé  í 
fjölskyldunni.  Vísa 
foreldrum inn á 
heimasíðu mms.is  
Fá sérfræðing frá 
skólaskrifstofu á 
deildarkynningar og 
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Vakin er athygli á ritmáli á 
öllum svæðum hússins og í 
vettvangsferðum. 
mms.is 
 
 

Nota efni úr náttúrunni í 
útivist, s.s. sand, mold, 
vatn, laufblöð, snjó.  
 

fyrirlestra fyrir 
foreldra. 
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2. Orðaforði og 
málskilningur. 
 

Að auka almennan 
skilning á málinu og 
notkun þess. 
Að auka orðaforða 
og hugtakaskilning. 
 

Kappkosta að tala og nota málið á 
sem ríkulegastan hátt.  
Setja orð á alla hluti bæði inni og 
úti og á allar athafnir-, við 
matarborðið, í fataklefanum 
ásamt öllum öðrum stöðum. 
Nota ríkan orðaforða. 
Útskýra orð, hugtök og 
orðasambönd. 
Vinna með sögur, brandara, gátur, 
texta, vísur, þulur og ljóð. 
Skrifa niður texta eftir börnin, lesa 
upp og hafa sýnilegt. 
Spyrja barnið hvað var sagt við 
það (sum segja já en hafa ekki 
skilning á því sem sagt var). 
Spyrja opnar spurningar 
Endurtaka rétt það sem sagt var 
rangt.   
Sérstakar stundir í 
hljóðkerfisvitund.  

Fjölbreyttar bækur, tímarit, 
söngbækur. 
Sögudiskar 
Markviss málörvun. 
Tölum saman 
Lubbi finnur málbein 
Ljáðu mér eyra 
Ótrúleg eru ævintýrin 
Bínu-bækurnar 
Myndalottó -  Sögu spil 
Tónlist 
Leikir þar sem börnin 
upplifa það sem er verið að 
læra s.s afstæðuhugtök. 
Púsluspil eða spil t.d. um 
andstæður og samheiti.  
ýmis spil í hljóðkerfisvitund. 
Allar stundir dagsins eru 
helgaðar málörvun hvar 
sem við erum stödd í 
húsinu hverju sinni  einnig í 
útivist. 

Orðaskil 
Þroskalistar 
Snillimynd 
Tras - 
Orðalistinn 

Börn fara í 
sérkennslu hjá 
sérkennara ein 
eða í smærri 
hópum. 
Sérkennari er á 
svæðum sem 
nemandi er á. 
Leitað er til  
sérfræðinga.  
 

Mikilvægi fyrirmynda, 
S.s.foreldrar, systkini, 
afar, ömmur, kennarar 
Mikilvægi þess að tala 
ríkt mál, orðaforði, 
hugtök, framburður. 
Upplýsa erfiðleika sem 
fyrst, snemmtæk 
íhlutun. 

3. Máltjáning, frásögn og 
sögugerð. 

Veita hverjum og 
einum tækifæri til að 
tjá sig og æfa sig í 
tjáningu á 
fjölbreyttan hátt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sögustundir,segja frá og hlusta á 
aðra. Lesa myndmálið 
Sögumaður dagsins 
Söngstundir, kórsöngur, einsöngur 
og allt þar á milli. 
Þulur, ljóð ,vísur, rulluleikir, gátur. 
Segja brandara, segja frá helginni 
Koma fram fyrir stóra sem smáa 
hópa. Búa til leikrit og sýna. 
Koma með hlut að heiman og 
segja frá. 
Koma með mynd að heiman  af 
eftirminnilegum atburði og segja 
frá 

Bækur, tímarit,myndir 
Söngvar,þulur, vísur, ljóð 
Söng og ljóðabækur. 
Markviss málörvun. 
Tölum saman. 
Lubbi finnur málbein. 
Bínu-bækurnar. 
Að segja sögu spil. 
Tússtafla. 
Myndalottó.  Að útskýra 
hlut. 
Nota spil og hreyfingu 
saman. 
Hljóðalottó, hlutir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Börn fara í 
sérkennslu hjá 
sérkennara ein 
eða í smærri 
hópum. 
Sérkennari er á 
svæðum sem 
nemandi er á. 
Leitað er til  
sérfræðinga.  
 

Foreldrum gerð grein 
fyrir mikilvægi þess að 
hlusta á börnin bæði 
með augum og eyrum. 
Foreldrar hvattir til að 
tala við börnin á þeirra 
móðurmáli. 
Mikilvægi fyrirmynda. 
Upplýsa erfiðleika sem 
fyrst, vera saman í 
snemmtækri  íhlutun. 
Skólaskrifstofa er 
ráðgjafi fyrir foreldra, 
t.d. með fyrirlestra 
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Skrifa niður sögur  og ljóð eftir 
börnin og hafa þær/þau sýnileg. 
Fara í spurningaleiki 
Skynfæra og hreyfileikir 

Handbrúður, fingrabrúður. 
Tónlist dans, hreyfing. 
Vinna í listakoti. 
Útivist, náttúran            

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Markmið 

Leiðir 
viðfangsefni 

 

Gögn 
Mat 

viðmið 

Aðgerðir 
vegna 

erfiðleika 

Samstarf við 
heimili 

4. Hljóðkerfisvitund og 
Hlustun. 

      

A, Hljóðvist og  
hlustunarskilyrði. 

Reynt er að gera 
umhverfið sem best 
hvað varðar hljóðvist 
í öllum rýmum. 
 

Dúkar á borðum 
Borðplötur eru með hljóðdempun. 
Rafmagnseyra sem mælir hávaða. 
Boltar neðan á stólfætur. 
 

 

Dúkar á borðum 
Borðplötur eru með 
hljóðdempun. 
Rafmagnseyra sem mælir 
hávaða. Boltar neðan á 
stólfætur. 
 
 

Skrá niður 
hegðun og 
samskipti 
barna og 
fullorðinna. 
 
 

Hljóðvist mæld. Heilsufar nemandans 
t.d. hefur nemandinn 
farið í heyrnamælingu. 

B. Virk hlustun í leik og 
daglegu starfi: 

Fyrirmæli,athygli. 
Einbeiting. 
Sjálfstjórn. 
Lesstundir,söngstu
ndir, frjáls leikur og  
skipulagt starf. 
Snjaltæki með 
völdu efni. 

 

Að börnin öðlist 
góða sjálfsmynd og 
læri að bera virðingu 
fyrir sjálfum sér og 
öðrum, einnig  því 
sem er í umhverfi 
þess. 
Að nemandinn læri 
sjálfsstjórn.  

Við hlustum á börnin og veitum 
þeim athygli. 
Vera vakandi fyrir því að allir fá 
sinn tíma. 
Við spyrjum opinna spurninga. 
Við hvetjum þau áfram í leik og 
starfi. 
Hreyfileikir – skipulagðir leikir- 
frjáls leikur. 
Förum til bananna, ekki kalla eða 
hrópa.  
Hvetjum börnin til umræðna sín á 
milli. 
 Skiptast á að hlusta og tala. 

Við bjóðum uppá fjölbreytt 
leikumhverfi og 
viðfangsefni. 
Val. 
Hópastarf þar sem áhersla 
er lögð á námsþættina. 
Hreyfing.  
Sögu og söngstundir. 
Snjaltæki. 
Bækkur. 
Starf með elsta árgangi. 
Útivist. 
Vettvangsferðir. 
 

Snillimynd 
Tras  
 Hljóm-2 
Gátlistar. 

Börn fara í 
sérkennslu hjá 
sérkennara ein 
eða í smærri 
hópum. 
Sérkennari er á 
svæðum sem 
nemandi er á. 
Leitað er til  
sérfræðinga.  
 

Foreldrum gerð grein 
fyrir mikilvægi þess að 
hlusta á börnin bæði 
með augum og eyrum 
og foreldrar hvattir til 
að tala við börnin á 
þeirra tungumáli / 
móðurmáli. 
Mikilvægi fyrirmynda 
Upplýsa erfiðleika sem 
fyrst, snemmtæk 
íhlutun. 
Bakgrunnsupplýsingar 
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C. Hljóðkerfisvitund 
Stærri 
hljóðeiningar, s.s. 
atkavæði, rím,  
klappa samstöfur. 
Minni 
hljóðeiningar   
einstök málhljóð 
(fónem), greina 
hljóð í stöfum og 
orðum. 
Sundurgreining og 
samsetning orða. 
Söngtextar, þulur 
og ljóð 
hafa jákvæð áhrif á  
þróun hlustunar og 
hljóðkerfisvitund. 

Að undirbúa  börnin 
sem best  fyrir 
áframhaldandi nám. 

Leika með þau atriði sem tilheyra 
lið C. 
Ígrunda stafi og hljóðin þeirra 
Klappa atkvæði  í mannanöfnum, 
nafnorðum,  hlutum og 
setningum. 
Ríma, nota myndir, skrifa á töflu, 
finna hluti sem ríma saman. 
Leika með fyrsta hljóð, seinasta 
hljóð, greina hljóð í orðum. 
Leika með samsett orð 
Leika með orðhlutaeyðingu 
Leikur að læra  

Bækur, söngbækur, vísur, 
þulur. 
Markviss málörvun. 
Myndir. 
Hlutir. 
Rímspil, myndarím. 
Ljáðu mér eyra. 
Tengja hreyfingu og spil 
saman (Leikur að læra). 
Hugur og fluga. 
Tölum saman 
Lærum og leikum með 
hljóðin. 
mm.is og ýmislegt á netinu. 

Hljóm -2 
lagt fyrir elsta 
árgang í 
september og 
febrúar. 

Börn fara í 
sérkennslu hjá 
sérkennara ein 
eða í smærri 
hópum. 
Sérkennari er á 
svæðum sem 
nemandi er á. 
Leitað er til  
sérfræðinga.  
 
 

Hvetja foreldra að 
vinna með börnum 
sínum að hljóðkerfis 
verkefnum á sínu 
móðurmáli. 
 
Upplýsa erfiðleika sem 
fyrst, snemmtæk 
íhlutun. 
Fjölskyldusaga.  
Bakgrunnsupplýsingar. 

5. Þekking á rituðu máli 
 
 
 
 

Að elstu börnin geti 
þekkt alla bókstafi og 
hljóðin þeirra og 
þekki nafnið sitt. 
Þekki tölustafi 1- 20.  

Að veita börnunum tækifæri, 
tíma og fjölbreyttan efnivið 
sem þarf  til að öðlast færni í 
að skrifa og lesa. 

Bækur,  spil, leikir, 
tússtafla, leir, sandur. 
Blöð, flettitafla, skriffæri, 
ipad. 

Gátlistar.   

6.Ritun 
Þekking á rituðu máli 
 

Þekkja hvað er 
stafur, orð, setning. 
Skrifa stafinn sinn, 
nafnið sitt.  
Skrifa tölustafi. 
 

Sýnileg orð og orðasambönd.  
Skrifa í umhverfið sandinn/ 
snjóinn. 
Veggspjöld hangandi uppi. 
Klippa stafi/orð úr tímaritum.  
Börn eða kennarar skrifa niður 
hugsanir barna og lesa.  
Stafrófið hangir upp á vegg. 
Æfa rétt pennagrip. 
Teikna (rita) 
Vekja athygli á rituðu máli í 
vettvangsferðum. (bók/tölust.)  
Orðaforði (ritun) 

Leikir, pappír, ritföng. 
Tímarit. 
Stafakubbar (ABC). 
Stafróf. 
Tússtafla, flettitafla. 
Spil, leir, hlutir. 
TMT. 
Alls konar efniviður t.d. í 
vettvangsferð athygli vakin 
á bíl og húsnúmerum, götu 
og húsanöfnum ásamt 
öðrum skiltum.  
Búa til stafi orð. 

Gátlistar. Hvetja foreldra til 
að sýna börnum 
sínum sitt 
letur/stafi/ritun og 
kynna börnunum 
fyrir bókum á 
þeirra móðurmáli. 

Mikivægi fyrirmynda 
Skrifa skilaboð, 
innkaupalista o.fl.  
Aðstoða foreldra til 
að verða sér út um 
þekkingu og gögn. 
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 Skrifa í tölvu 
Skrifa í Ipad. 
Leikur að læra  
 

       

Mat á málþroska  
 
------------------------ 
Læsi er mikið meira 
en ritað mál 

+ Afbragðs gott 
--------------------- 
Það er að kunna að 

lesa úr umhverfi sínu 
og aðstæðum hverju 

sinni 

0 Eðlilegt 
_________________ 
Að geta lesið úr líðan og 

samskiptum við aðra. 

Ófullnægjandi 
___________________ 

Að geta lesið úr menningu 
og siðum annarra. 
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 Særðfræði  
  

Markmið 
Leiðir 

viðfangsefni 

 

Gögn 
Aðgerðir vegna 

erfiðleika 

Stærðfræði er hluti af læsi 
Börnin verða að geta lesið úr 
formum, tölum 

Að börn öðlist færni til að lesa úr 
form, tölum og dæmum. 
Að börn fái skilning á 
samlagningu, frádrátt,  
Læri- tölugildi 1 -20 
Að börn öðlist færni til að lesa úr 
umhverfi sínu og náttúru.  

Nota orðaforða tengdum 
stærðfræði, form, fjöldi, 
talnaheiti. Börnin læra  um 
mismundi form í umhverfinu t.d. 
á húsum og skiltum. Vakin 
athygli á númerum í umhverfinu  
á bifreiðum og húsum.  Vera 
meðvituð um stærðfræði í hinu 
daglega, t.d. að hægt sé að skera 
brauð í tvo ferhyrninga eða 
þríhyrninga eða fjóra ferninga/   
þríhyrninga.  
Einingakubbar, læra tvisvar 
sinnum stærri og fjórum sinnum 
stærri, hornkubbur, sívalingur 
Að börn fái einföld reiknisdæmi 
bæði í formi ritaðs máls og 
gegnum leikinn. T.D. hvað sitja 
margir við matarborðið ? 
hvað vantar þá marga diska? 
o.s.frv. 
Söngvar og þulur þar sem talning 
kemur fyrir. 
Leikur að læra 

Leikur að læra  
Einingakubbar – holukubbar 
Ýmis efniviður t.d. litir lego 
kubbar- plast-og tré perlur, 
seglar á tússtöflu. Teningaspil 
nokkrar tegundir og hreyfileikir.  
Numers and quantities (spil) 
Kindermaths stærðfræðikubbar 
sem púslaðir eru saman 
Púslur með reiknisdæmum eða 
formum. 
Spil með formum. 
Bækur um form, liti og fjölda.  
Mottur sem eru með öllum 
formum, notaðir t.d. í hreyfileiki. 
Tússtöflur/flettitafla, blöð- 
ritöng- skæri. 
Ipad leikir.  
 

 
 
Börn fara í sérkennslu hjá 
sérkennara ein eða í smærri 
hópum. Sérkennari er á svæðum 
sem nemandi er á. 
Leitað er til sérfræðinga.  
 
Farið mismunandi leiðir eftir 
getu hvers og eins.  
  
Kennarar sækja námskeið.  

 


