
Læsi - leikskólinn
12. september 2017



Samverustundir

Lesa 

Segja sögur

Sýna börnum bók eða myndir og hvetja þau til að 
segja frá

Fara með þulur og vísur

Syngja

Ríma

Klappa orð



Lubbi finnur málbeinið

 Lubbi er hundur sem bíður okkur í ævintýraferð um Ísland

 Hann býður okkur velkomin í Hljóðasmiðju sína til að æfa okkur í 

að tengja saman hljóðin og læra að lesa og skrifa um leið og 

hann

Byrjum að vinna með Lubba þegar börnin eru 2ja ára

Hljóðum raðað upp í þeirri röð sem börnin tileinka sér þau

 Lubbi hjálpar börnunum að styrkja hljóðkerfisvitund sína

 http://www.lubbi.is/

http://www.lubbi.is/


K-PALS

Kennsluefni sem þjálfar hljóðkerfisvitund

Hvernig notuð:

Tvenns konar verkefni, 

Hljóðaleikir

Umskráningarverkefni (breyta stöfum í hljóð)

Uppbygging kennslustunda

Rifja upp frá síðasta tíma

Innlögn á nýju efni

Samvinnuverkefni 



EFI 2 og HLJÓM 2

Málþroskapróf sem tekin eru á börnum 

leikskólans

EFI er málþroskaskimun fyrir 3ja ára börn

Kanna málskilning og tjáningarfærni 

HLJÓM 2 – athugun á hljóð og málvitund 

leikskólabarna fyrir 5 ára 



Orðaskil

Málþroskapróf. Byggir á orðaforðagátlista fyrir 

börn á aldrinum eins og hálfs til þriggja ára. 

Tekið á öllum börnum á Kötlukoti og á Krílakoti ef 

okkur þykir þurfa.



LAP

Við eigum öll okkar móðurmál

Viðurkennum tungumál annarra

Aðstoðum börnin við að tala íslensku

Höfum orð vikunnar og veltum fyrir okkur hvernig 
þau eru á mismunandi tungumálum

Markmið með LAP er að vekja athygli á að allir eru 
jafnir og öll tungumál eru jafn mikils virði



Málörvun tvítyngdra

Tvítyngd börn fara í reglulegar stundir þar sem 

lögð er áhersla á málörvun

Nýnæmi í vetur að hafa samverustundir á fleiri 

en einu tungumáli

Pólskur kennari fer með pólsk börn í 

samverustundir 2x í viku í vetur



Söguskjóður

Verkefnin stuðla að því að örva læsi og 

orðaforða

 Innihalda spil, bækur og fleira

Foreldrar geta fengið skjóður lánaðar 



Takk fyrir 


