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Yfirhugtök/Flokkun

MARKMIÐ OG
8.30 Mæting í Gerðubergi
Orðaforðaþemu:
ÁHERSLUR jan - júní 2018:
Orðaforðabingó/Vocabulary
8.45

Kynning á verkefninu Okkar mál: framkvæmd, niðurstöður
ORÐAFORÐI

og eftirfylgni. Umræður eftir kynningu.
bingo, Bingó spjöld/Vocabulary
game boards, Ýmis bingó í
<<< sjá orðaforðaþemu
tímasett í átt að læsi.
9:30 Málþroski, framburður
og hljóðkerfisvitund
skóla, Myndaspjöld, Orðasjóður,
Umfjöllun samþætt við markmiðasetningu og áhersluþætti skólanna
Jeepers - Peepers,
Bækur
með
frá
jan 2018.
ákv. þemaefni, söngur, textar og
Hádegishlé GRUNNHUGTÖK
vísur. Ljósrit frá 11:50
BG Vocabulary
Themes f. eldri nemendur.

MÁLHLJÓÐ
- HLJÓÐKERFISVITUND
12:50 Að flokka, skipuleggja
og undirbúa
málörvunarstund/efni.
Fyrri hluti.
BÓKSTAFIR

Tímasett þemu:

13:20 Að flokka, skipuleggja og undirbúa málörvunarstund/efni –
á efni. Seinni hluti.
MÁLSKILNINGUR - MÁLTJÁNING:
Fatnaður 29 jan
- 9. febKaffihlé
14:00
spurnarorð - sagnorð - setningamyndun
Líkamsheiti 12. feb
- 23. feb
14:05
Spil og þjálfunarefni skoðað í hópum með aðstoð BG og TS
talmeinafræðinga. Borð hafa ákv. þemu eins og verður síðar í
Leikföng
26. starfinu.
feb - 9. mars
Dýrin

til 26.jan
2018
sýnikennsla

Matur

SKIPULAGT HÓPASTARF Í MÁLÖRVUN OG
12. 16:10
- 23. marsSkipulögðum
degi lýkur
VERKEFNUM TVISVAR SINNUM Á DAG

Páskar/upprifjun

26. mar- 6 apríl

Hlutir á heimili

9. - 20 apríl

Dagsskipulag með áherslu á grunnþætti í átt að læsi

Hlutir í skólanum 23. apr -4.maí
Farartæki

STÆRÐFRÆÐIGRUNNUR

7. - 11. maí

Vorþema: ég og tilf.

14. maí og

daglegt starf, hugtök, verkefnabækur og blöð

áfram

Starfsheiti

21. maí - 2. júní

Litir og form 4.júní - 8. júní

áfram

Tækni og vísindi/ég og
tilfinningar aftur næsta haust

Markmið og áherslur
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Bókin er tekin skipulega The Processing Level Program 1
(Sandra McKinnis) frá unga aldri.:
Fyrir 3 – 6 ára börn
46 hugtök, orðaforði, fyrirmæli,
endurtekning, þjálfun í vinnsluminni

Grunnhugtök
Heyrnræn fyrirmæli - úrvinnsla
til að efla málskilning
Byggt á spilum, bókum og
leikjum. M.a.:
• Processing Program Level 1
• Forsetningar/Pigs and Pals
• Lýsingarorð/Adjectives
• Andstæður/Opposites
• Orðalista MMS sjá undir 3 ára og
frá 3 - 6 ára lista frá bls. 7 - 13
• Magnhugtök/Stærðir: /meira,
mest flest/
• Litir
• Yfirhugtök
• Tengsl hluta við heild
• Hliðstæður

Málhljóðaþemu/hljóðkerfisvitund/bókstafir
eitt hljóð í þema
Lærum og leikum með hljóðin DVD og smáforrit
Lubbi DVD. Spila - syngja vísu með
hverju hljóði
Bína lærir orð, hljóð og stafi
Styrking á hljóðainnlögn talmeinafr./
framburður
Tengja stafainnlögn eftir þörfum
Ljáðu mér eyra spilin
Hljóðalestin Lærum og leikum með
hljóðin
Veiðirím/Stafaspil/Stafastuð og fl.

Málskilningur – máltjáning:
Spurnarorð
Sagnorð/setningamyndun
Fornöfn
Athafnir/Sagnorð (nútíð – þátíð)
Notkun hluta
Fleirtala
Draga ályktanir
Starfsheiti

• Tímahugtök (e. aldri og skilningi)
• Ýmis spil á leikskólunum

• Bækur: Felustaðirnir hans
Hermanns, Hvar er skórinn
minn?, Ég er svona stór,
þemasíður í fyrstu
orðabókunum, Bláa bókin og
Bleika bókin > ýmis verkefni
• ORÐAGULL verkefni og
smáforrit ná yfir orðaforða,
hlustun og hugtakskilning

Markmið og áherslur

Stærðfræðigrunnur:
Reikningur - heftin
Ýmis spil og leikir frá skólunum:
Picnic party (litir- litlar flugur)
Numbers/match me spilastokkur 4 ára+
Spotty dogs (velja saman bein eftir fjölda
depla á baki hundanna – með spinner) 36 ára
Tölur: spilaspjöld með númeri og
nokkrum böngsum/litlir bangsar í
viðaröskju
Fleira…… mælingar …. bakstur…. daglegt líf!
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