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Hefti 2 
 

1. Nemendur fá pappír í ýmsum litum og búa til hús með því að brjóta saman A-4 blað 
og brjóta inn hornin til að fá skáþak.  Þeir brjóta fleiri blöð á sama hátt og setja inn í 
fyrsta blaðið, þannig fær húsið mörg herbergi.  Nemendur skrifa nafn herbergjanna í 
nefnifalli og þolfalli.  Síðan klippa þeir út hluti til að setja inn í herbergin og merkja 
allt í nefnifalli og þolfalli.  Gott er að hafa myndaorðabók til stuðnings.  Nemendur 
geta líka notað efnisbúta til að búa til gardínur, dúk á borð, sæng, kodda o.s.frv. 
Hér kemur því meiri orðaforði en er í hefti 2 sem nemendur geta skráð í orðabækurnar 
sínar. 

 
2. Kennari leikur að hann er að gera eitthvað sérstakt í einhverju herbergi, nemendur 

reyna að vera fyrstir til að nefna herbergið. 
 

3. Nemendur fá að vera kennari til skiptis og endurtaka leikinn. 
 

4. Kennari teiknar hlut á töfluna og nemendur reyna að vera fyrstir til að nefna hlutinn. 
 

5. Nemendur koma til skiptis og endurtaka leikinn. 
 

6. Kennari og nemendur rifja upp hljóð allra stafanna í stafrófinu. 
 

7. Nemendur skrá orðin í orðabók undir réttan staf. 
 

8. Kennari skrifar orð á töfluna og sleppir stöfum, nemendur koma til skiptis og bæta inn 
stöfunum. 

 
9. Nemendur, tveir og tveir saman, spyrja hvern annan um liti í húsunum sínum: 

Þeir benda á hlut og hinn nemandinn á að segja litinn.  Hér má líka kenna þeim: 
“hvernig er rúm á litinn?” en þá verða þeir að fá að segja litina í karlkyni t.d. “rauður. 

 
10. Nemendur segja hver öðrum að teikna:  “teikna sápu í kassa”  “teikna kisu í eldhús” 

“teikna hús úti”  “teikna stelpu inni” “teikna nótt”  “teikna dag” 
 

11.  Bingó:  kennari skrifar 15 orð á töflu, nemendur búa sjálfir til bingó þar sem þeir 
skrifa hver 10 orð og svo er farið í bingó. 
 

12. Í dagbók er hægt að bæta við orðaforða sem kemur fram í heftinu, t.d. fara heim, fara í 
skóla o.s.frv. 
 

13. Með Total physical response aðferðinni eru kennd sagnorðin í heftinu.  
a. Kennarinn gefur fyrirskipun (sagnorð: teikna, lesa....) um leið og hann framkvæmir 

hana 
b. Kennarinn gefur fyrirskipun og framkvæmir hana ásamt nemendum. 
c. Kennarinn gefur fyrirskipun og nemendur framkvæma hana. 
d. Kennarinn gefur fyrirskipun og einn nemandi (fyrst sá besti í hópnum) 

framkvæmir hana. 
e. Nemandi gefur fyrirskipun (einn af þeim bestu fyrst) og kennari og nemendur 

framkvæma. 
f.  Kennarinn og nemandi útfæra fyrirskipun og koma með nýjar. 
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14. Nemendur búa til próf hver fyrir annan, eða í pörum, taka orð úr heftinu, rugla 

stöfunum og láta giska á hvað orðið er, t.d. fisó = sófi.  Þeir mega síðan búa til ýmiss 
konar æfingar úr orðunum, t.d. krossgátur. 

 
15.  Nemendur færa nýju orðin inn í orðabækurnar sínar.  Þeir eru hvattir til að nota orðin 

í dagbókarskrifum. 
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