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Hugmyndir að vinnu með nemendum í tengslum við heftin: 
 
Hefti 4 
Dagar: 

1.  Kennari skrifar á töfluna viðkomandi vikudag.  „Í dag er mánudagur.“ 
Nemendur endurtaka. 

2.  Kennari skrifar alla vikudagana á töfluna.   
Nemendur og kennari syngja vikudagana: „sunnudagur, mánudagur..... og þá er vikan 
búin“ 

3.  Nemendur skrifa þetta í söngbækurnar sínar og myndskreyta (sjá útskýringar á 
merkingu daganna í heftinu). 

4. Kennari skrifar á töfluna: í dag er mánudagur, í gær var.... o.s.frv 
Nemendur lesa með kennara. 

5.  Kennari skrifar á töfluna spurningar: hvaða dagur er í dag? Hvaða dagur var í gær 
o.s.frv.  þetta er gott að setja á spjöld og hengja upp á vegg og endurtaka daglega. 

6. Nemendur færa þetta inn í bækurnar sínar: orðabækur eða þemabækur. 
7. Spurningarnar og svörin eru æfð, nemendur skiptast á að spyrja og svara. 
8. Nemendur búa til próf hver fyrir annan, þar sem þeir t.d. rugla stöfunum í 

dagaheitunum, rugla röðinni, teikna viðkomandi mynd og láta skrifa réttan dag við 
o.s.frv. 

9. Nú er gott að taka fram stundatöflurnar og skrá og skoða og teikna í bækurnar það sem 
nemendurnir gera á hverjum degi vikunnar. 

10.  Nú er tækifæri til að vinna með afmæli: hvenær áttu afmæli, börnin teikna 
afmælisköku og skrá afmælisdaginn sinn: „ég á afmæli 10.mars“ og þá þarf líka að 
skrifa „tíunda mars“.  Og þá bætist við orðforði tengdur afmæli.... 
 

Veður: 
1. Kennari bæti við veðrinu: Hvernig er veðrið í dag? Hvernig var veðrið í gær? 
2. Nemendur búa til 4 dálka í bækurnar sínar, einn fyrir hverja árstíð.  Þeir skrá mögulegt    

veður fyrir hverja árstíð og fatnað, myndskreyta og skrifa orð í nefnifalli og þolfalli. 
a. Þetta er hentugt að hafa uppi á vegg. 
3.  Nú má koma með spurningar eins og: er rigning í dag? er snjór í dag? o.s.frv. og 

nemendur geta æft sig í hópum. 
4. Látbragðsleikur: nemendur skiptast á að leika veður og hinir reyna að segja til um 

hvaða veður er verið að leika. 
5. Nemendur tala saman í pörum, spyrja um veður og leika veður. 
6. Nemendur geta tekið bækur með myndum og spurt hver annan hvernig veðrið er á 

myndunum. 
7. Nemendur fá gömul dagblöð, klippa út myndir þar sem veðrið sést, líma í bækurnar 

sínar og skrá veðrið 
8. Nemendur finni fleiri myndir sem geta táknað viðkomandi árstíð, t.d. fuglana, 

snjókarl, eða eitthvað frá heimalandi, t.d. kirsuberjatré og bæta því við í bækurnar 
sínar. 

9. Nemendur búa til próf, hver fyrir annan, finna myndir t.d. á netinu af veðri og láta 
skrifa viðkomandi veður, rugla orðunum fyrir veður, teikna veður og láta skrifa o.s.frv. 
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Litir: 
Upprifjun: 

1. Leikur: Nemendur standa upp, kennari nefnir lit, þeir sem eru í einhverju með 
viðkomandi lit eiga að setjast. 
Nemendur taka við kennaranum einn af öðrum og nefna liti fyrir hina. 

2. Nemendur leika með liti, blanda saman og skrá hvaða litir verða til. 
3. Leikur: Nemendum er skipt í lið og eiga að finna í stofunni eða í myndaorðabók eins 

marga hluti og þeir geta fyrir hvern lit, skrifa lit og skrifa hluti undir, það lið vinnur 
sem skrifar flesta hluti. 

4. Kennari skrifar á töfluna: hvernig er .............. á litinn?  Nemendur segja upphátt með 
kennara og bæta svo við orði inn í setninguna, hver á eftir öðrum. 
 

5. Total Physical Response aðferðin: 
a.  kennarinn skrifar „hvernig er ............. á litinn?“ og skrifar svarið (í karlkyni 

eintölu að svo stöddu)  um leið og hann segir þetta upphátt. 
b. Kennarinn segir setningarnar en setur nýtt orð inn í og nemendur endurtaka allir 

aman. 
c. Kennarinn spyr með nýju orði og nemendur svara. 
d. Kennarinn spyr um nýjan hlut og einn nemandi (fyrst sá besti í hópnum) svarar. 
e. Nemandi spyr (einn af þeim bestu fyrst) og kennari og nemendur svara. 
 

Forsetningar: 
1.  Kennari tekur t.d. blýant og setur hann á kassa (gott að nota kassa því hann er eins í 

þolfalli og þágufalli): blýantur er á kassa og heldur svo áfram með forsetningarnar sem 
koma fyrir í heftinu, kennari segir og nemendur segja: fyrir framan, fyrir aftan, í og á 

2. Nemandi tekur við af kennara og hinir nemendurnir segja 
þessu er haldið áfram og í lokin má setja upp keppni, hver segir fyrstur forsetninguna, 
hann fær stig o.s.frv. 

3.  Nemendur, í litlum hópum, eiga að skrá setningar með viðkomandi forsetningum, það 
lið vinnur sem skrifar flestar setningarnar. 

 
Sagnorð: 
Total Physical Response aðferðin: 

1. Kennarinn segir og leikur: renna, blotna o.s.frv. 
2. Kennarinn segir og leikur ásamt nemendum. 
3. Kennarinn segir og nemendur leika. 
4. Kennarinn segir og einn nemandi (fyrst sá besti í hópnum) leikur. 
5. Nemandi segir (einn af þeim bestu fyrst) og kennari og nemendur leika. 

 
 

Dagbókarvinna: 
Nemendur eiga nú að skrá veðrið í dagbækurnar sínar daglega. 
Í dag er rigning o.s.frv. 
 
Nemendur skrái líka hvaða fötum þeir klæðast viðkomandi dag.  Ég fer í peysu, buxur o.s.frv. 
Þeir skrái lit fyrir hverja flík.  Þá er vandi á höndum: við getum ekki ætlast til að þeir skrái liti 
í rétt fall, kyn og tölu... að svo stöddu. 
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