
Tímasett markmið og áherslur
í starfinu

Leikskólarnir Holt	  og Ösp
Janúar – Júní 2018	  

Bryndís Guðmundsdóttir Raddlist ehf.	  	  og Tinna Sigurðardóttir Trappa ehf.	  
Talmeinafræðingar

 

 

8.30     Mæting í Gerðubergi   

8.45     Kynning á verkefninu Okkar mál: framkvæmd, niðurstöður 
og eftirfylgni. Umræður eftir kynningu. 

9:30     Málþroski, framburður og hljóðkerfisvitund í átt að læsi. 
Umfjöllun samþætt við markmiðasetningu og áhersluþætti skólanna 
frá jan 2018. 

11:50   Hádegishlé 

12:50   Að flokka, skipuleggja og undirbúa málörvunarstund/efni. 
Fyrri hluti.  

13:20   Að flokka, skipuleggja og undirbúa málörvunarstund/efni – 
sýnikennsla á efni. Seinni hluti. 

14:00   Kaffihlé  

14:05   Spil og þjálfunarefni skoðað í hópum með aðstoð BG og TS 
talmeinafræðinga. Borð hafa ákv. þemu eins og verður síðar í 
starfinu. 

16:10   Skipulögðum degi lýkur 



Markmið og áætlun 8.	  jan – 26.	  jan 2018
DÝRIN

Markmið

• Orðaforði
• Grunnhugtök
• Málhljóð hljóðkerfisvitund
• Málskilningur – máltjáning:
• eintala – fleirtala
• spurnarorð

Áætlun -‐ hvað á að gera?	  
• Dýrin:

• Yngstu börnin – orðaforðabækur og Mimi	  og dýrin
• Eldri börnin:	  orðaforðabingó og næst orðaforðaspil eitt spjald

(skiptast á og nota	  myndir úr myndakössum (Orðasjóður og fl)	  
• Söngvar um	  dýr:	  krummi krunkar úti,	  Apalagið fara yfir söngbók

leikskóla >	  sjá flokkun http://graenatun.kopavogur.is/songvar/dyrin/

• Grunnhugtök:
• Processing	  Program	  bókin 10	  bls.
• Forsetningar:	  Pigs	  and	  Pals	  1	  – 10

• Athuga hreyfileiki í sal að gera sama/setja dýr á ákv.	  staði,	  hlaupa á
milli stöðva og draga myndir af orðum o.s.frv.

• M	  hljóðið
• Hljóðaþema Lærum og leikum með hljóðin/Lubbi
• Skoða saman M	  á DVD/appi,	  spila með myndir úr

grunnöskju,	  skrifa ofan í stafinn – leika-‐ leira o.s.frv.
• Finna orð sem byrja á M…..	  /hver á stafinn M….	  	  	  

Mmmm segjum við þegar það er gott í matinn
• Hver spurnarorðið (who)	  1	  – 10	  
• Fleirtöluspil (Plurals)	  1	  – 10	  auk	  þess tengja við orð í

orðaforðaþemum og í hljóðaþema

 

 

8.30     Mæting í Gerðubergi   

8.45     Kynning á verkefninu Okkar mál: framkvæmd, niðurstöður 
og eftirfylgni. Umræður eftir kynningu. 

9:30     Málþroski, framburður og hljóðkerfisvitund í átt að læsi. 
Umfjöllun samþætt við markmiðasetningu og áhersluþætti skólanna 
frá jan 2018. 

11:50   Hádegishlé 

12:50   Að flokka, skipuleggja og undirbúa málörvunarstund/efni. 
Fyrri hluti.  

13:20   Að flokka, skipuleggja og undirbúa málörvunarstund/efni – 
sýnikennsla á efni. Seinni hluti. 

14:00   Kaffihlé  

14:05   Spil og þjálfunarefni skoðað í hópum með aðstoð BG og TS 
talmeinafræðinga. Borð hafa ákv. þemu eins og verður síðar í 
starfinu. 

16:10   Skipulögðum degi lýkur 

Elstu börnin:
M	  saga	  frá Herdísi Egilsdóttur
Börnin hlusta og svara spurningum



Markmið og áætlun 29.	  jan – 9.	  feb 2018
FATNAÐUR

Markmið

• Orðaforði
• Grunnhugtök
• Málhljóð hljóðkerfisvitund
• Málskilningur – máltjáning
• Stærðfræðigrunnur

Áætlun -‐ hvað á að gera?	  
• Fatnaður:

• Yngstu börnin – orðaforðabækur og Mimi	  fer í föt
• Eldri börnin:	  orðaforðabingó og næst orðaforðaspil eitt spjald

(skiptast á og nota	  myndir úr myndakössum (Orðasjóður og fl)	  
Spil dress	  a	  bear,	  hlutverkaleikir,	  klæða sig	  í búninga,	  Söngvar.	  
Smáforrit:	  Bitsboard og fl.	  

• Grunnhugtök:
• Processing	  Program	  bókin bls.10	  – 20	  
• Forsetningar:	  Pigs	  and	  Pals	  ljúka 11	  – 28

• B hljóðið
• Hljóðaþema Lærum og leikum með hljóðin/Lubbi
• Skoða saman B	  á DVD/appi,	  spila með myndir úr

grunnöskju,	  skrifa ofan í stafinn – leika-‐ leira o.s.frv.
• Finna orð sem byrja á B…..	  /hver á stafinn B….	  	  	  
• Bbbb heyrist í trommunni hans Benna

• Hver spurnarorðið (who)	  ljúka 11	  -‐ 28

• Fleirtöluspil (Plurals)	  11	  – 20	  auk	  þess tengja við orð í
orðaforðaþemum og í hljóðaþema

 

 

8.30     Mæting í Gerðubergi   

8.45     Kynning á verkefninu Okkar mál: framkvæmd, niðurstöður 
og eftirfylgni. Umræður eftir kynningu. 

9:30     Málþroski, framburður og hljóðkerfisvitund í átt að læsi. 
Umfjöllun samþætt við markmiðasetningu og áhersluþætti skólanna 
frá jan 2018. 

11:50   Hádegishlé 

12:50   Að flokka, skipuleggja og undirbúa málörvunarstund/efni. 
Fyrri hluti.  

13:20   Að flokka, skipuleggja og undirbúa málörvunarstund/efni – 
sýnikennsla á efni. Seinni hluti. 

14:00   Kaffihlé  

14:05   Spil og þjálfunarefni skoðað í hópum með aðstoð BG og TS 
talmeinafræðinga. Borð hafa ákv. þemu eins og verður síðar í 
starfinu. 

16:10   Skipulögðum degi lýkur 

Elstu börnin:
B saga	  frá Herdísi Egilsdóttur
Börnin hlusta og svara spurningum



Markmið og áætlun 12.	  feb. – 23.febrúar	  2018
LÍKAMSHEITI

Markmið

• Orðaforði
• Grunnhugtök
• Málhljóð hljóðkerfisvitund
• Málskilningur – máltjáning
• Stærðfræðigrunnur

Áætlun -‐ hvað á að gera?	  
• LEIKFÖNG:

• Yngstu börnin – orðaforðabækur og bækur um	  likamann.	  Eldri börnin:	  
orðaforðabingó og næst orðaforðaspil eitt spjald (skiptast á og nota	  
myndir úr myndakössum (Orðasjóður og fl)	  Spil og fleira .	  Leikföng –
búðarleikur.	  Smáforrit:	  Bitsboard og fl.

• Grunnhugtök:
• Processing	  Program	  bókin bls.21	  -‐30
• Forsetningar og Andstæður úr Bitsboard forritinu
• Trace	  the	  game	  	  úr Bitsboard/hjálpar við morgunskráninguna að æfa sig!

• D	  hljóðið
• Hljóðaþema Lærum og leikum með hljóðin/Lubbi
• Skoða saman D	  á DVD/appi,	  spila með myndir úr

grunnöskju,	  skrifa ofan í stafinn – leika-‐ leira o.s.frv.
• Finna orð sem byrja á D…..	  /hver á stafinn D….	  	  	  
• Dddd…dadd dadd dadd…heyrist í spætunni þegar hún

goggar í tréð
• Hvað spurnarorðið spil úr WH	  bingo	  spurningabingo eða What	  

spjald úr Curious	  kids	  
• Fleirtöluspil (Plurals)	  20	  – 28	  (má taka	  1	  – 20	  aftur)	  auk	  þess

tengja við orð í orðaforðaþemum og í hljóðaþema
• Fornöfn:	  Finna dót;	  litla karla,	  konur,	  stelpur og stráka sem er

flokkað í hann og hún,	  þær,	  þeir,	  þau.	  Safna í dótakassa til að
eiga áframJ setja í hús,	  vinna í sveitinni,	  athuga
Sögugrunninn.	  Setja upp ef til er litla stóla,	  rúm og fl.	  þar sem
hægt er að láta „hann setjast,	  hún fer að sofa”	  os.frv.

 

 

8.30     Mæting í Gerðubergi   

8.45     Kynning á verkefninu Okkar mál: framkvæmd, niðurstöður 
og eftirfylgni. Umræður eftir kynningu. 

9:30     Málþroski, framburður og hljóðkerfisvitund í átt að læsi. 
Umfjöllun samþætt við markmiðasetningu og áhersluþætti skólanna 
frá jan 2018. 

11:50   Hádegishlé 

12:50   Að flokka, skipuleggja og undirbúa málörvunarstund/efni. 
Fyrri hluti.  

13:20   Að flokka, skipuleggja og undirbúa málörvunarstund/efni – 
sýnikennsla á efni. Seinni hluti. 

14:00   Kaffihlé  

14:05   Spil og þjálfunarefni skoðað í hópum með aðstoð BG og TS 
talmeinafræðinga. Borð hafa ákv. þemu eins og verður síðar í 
starfinu. 

16:10   Skipulögðum degi lýkur 

Elstu börnin:
D saga	  frá Herdísi Egilsdóttur
Börnin hlusta og svara spurningum



Markmið og áætlun 26.	  feb. – 9.mars	  2018
LEIKFÖNG

Markmið

• Orðaforði
• Grunnhugtök
• Málhljóð hljóðkerfisvitund
• Málskilningur – máltjáning
• Stærðfræðigrunnur

Áætlun -‐ hvað á að gera?	  
• LEIKFÖNG:

• Yngstu börnin – orðaforðabækur og Mimi	  fer í leikskólann.	  Eldri
börnin:	  orðaforðabingó og næst orðaforðaspil eitt spjald
(skiptast á og nota	  myndir úr myndakössum (Orðasjóður og fl)	  
Spil og fleira .	  Leikföng – búðarleikur.	  Smáforrit:	  Bitsboard og fl.

• Grunnhugtök:
• Processing	  Program	  bókin bls.31	  -‐ 50
• Andstæður Opposites	  1	  – 15	   spilakassi

• N hljóðið
• Hljóðaþema Lærum og leikum með hljóðin/Lubbi
• Skoða saman N	  á DVD/appi,	  spila með myndir úr

grunnöskju,	  skrifa ofan í stafinn – leika-‐ leira o.s.frv.
• Finna orð sem byrja á N…..	  /hver á stafinn N….	  	  	  
• Nnnn…	  heyrist í hestinum sem hneggjar

• Hvað spurnarorðið (what)	  1	  – 10	  spilakassi

• Fleirtöluspil (Plurals)	  allur kassinn aftur auk	  þess tengja við
orð í orðaforðaþemum og í hljóðaþema

• Fornöfn:	  Pronouns	  in	  Action	  1	  -‐ 10	  fyrstu sagnir með fn
æfingum

 

 

8.30     Mæting í Gerðubergi   

8.45     Kynning á verkefninu Okkar mál: framkvæmd, niðurstöður 
og eftirfylgni. Umræður eftir kynningu. 

9:30     Málþroski, framburður og hljóðkerfisvitund í átt að læsi. 
Umfjöllun samþætt við markmiðasetningu og áhersluþætti skólanna 
frá jan 2018. 

11:50   Hádegishlé 

12:50   Að flokka, skipuleggja og undirbúa málörvunarstund/efni. 
Fyrri hluti.  

13:20   Að flokka, skipuleggja og undirbúa málörvunarstund/efni – 
sýnikennsla á efni. Seinni hluti. 

14:00   Kaffihlé  

14:05   Spil og þjálfunarefni skoðað í hópum með aðstoð BG og TS 
talmeinafræðinga. Borð hafa ákv. þemu eins og verður síðar í 
starfinu. 

16:10   Skipulögðum degi lýkur 

Elstu börnin:
N saga	  frá Herdísi Egilsdóttur
Börnin hlusta og svara spurningum



Markmið og áætlun 12.-‐ 23.mars	  2018
MATUR

Markmið

• Orðaforði
• Grunnhugtök
• Málhljóð hljóðkerfisvitund
• Málskilningur – máltjáning
• Stærðfræðigrunnur

Áætlun -‐ hvað á að gera?	  
• Matur:

• Yngstu börnin – orðaforðabækur og Mimi	  fær sér að borða.	  Eldri
börnin:	  orðaforðabingó og næst orðaforðaspil eitt spjald
(skiptast á og nota	  myndir úr myndakössum (Orðasjóður og fl)	  
Spil og fleira .	  Búðarleikur með plat	  mat.	  Smáforrit.

• Grunnhugtök:
• Processing	  Program	  bókin bls.	  51	  -‐ 70
• Opposites	  frá 16	  og ljúka kassa

• L hljóðið
• Hljóðaþema Lærum og leikum með hljóðin/Lubbi
• Skoða saman L	  á DVD/appi,	  spila með myndir úr

grunnöskju,	  skrifa ofan í stafinn – leika-‐ leira o.s.frv.
• Finna orð sem byrja á L…..	  /hver á stafinn L….	  	  	  
• Llll…	  la	  la	  syngur Lína söngkona

• Hvað spurnarorðið (what)	  ljúka frá 11	  – klára kassann
• Hvað (WHAT)	  í Curious	  Kids	  velja eitt spil
• Fleirtöluspil (Irreglular -‐ Plurals)	  1	  – 10	  
• Fornöfn:	  Pronouns	  in	  Action	  11	  -‐ 20	  sagnir með fn

æfingum

 

 

8.30     Mæting í Gerðubergi   

8.45     Kynning á verkefninu Okkar mál: framkvæmd, niðurstöður 
og eftirfylgni. Umræður eftir kynningu. 

9:30     Málþroski, framburður og hljóðkerfisvitund í átt að læsi. 
Umfjöllun samþætt við markmiðasetningu og áhersluþætti skólanna 
frá jan 2018. 

11:50   Hádegishlé 

12:50   Að flokka, skipuleggja og undirbúa málörvunarstund/efni. 
Fyrri hluti.  

13:20   Að flokka, skipuleggja og undirbúa málörvunarstund/efni – 
sýnikennsla á efni. Seinni hluti. 

14:00   Kaffihlé  

14:05   Spil og þjálfunarefni skoðað í hópum með aðstoð BG og TS 
talmeinafræðinga. Borð hafa ákv. þemu eins og verður síðar í 
starfinu. 

16:10   Skipulögðum degi lýkur 

Elstu börnin:
L saga	  frá Herdísi Egilsdóttur
Börnin hlusta og svara spurningum



Markmið og áætlun 26.mars	  – 6.	  apríl 2018
Páskar og upprifjun

Markmið

• Orðaforði
• Grunnhugtök
• Málhljóð hljóðkerfisvitund
• Málskilningur – máltjáning
• Stærðfræðigrunnur

Áætlun -‐ hvað á að gera?	  
• Páskar:

• Yngstu börnin – orðaforðabækur og Mimi	  fer að sofa	  og rifja upp
fyrri bækur.	  Eldri börnin:	  orðaforðabingó og næst orðaforðaspil
eitt spjald (skiptast á og nota	  myndir úr myndakössum
(Orðasjóður og fl)	  Spil og fleira,	  ungar og páskaþema.	  Smáforrit

• Grunnhugtök:
• Processing	  Program	  bókin bls.	  71	  -‐ 90
• Stærðir/Stigbreyting Comparatives	  1	  – 10	  

• H	  hljóðið
• Hljóðaþema Lærum og leikum með hljóðin/Lubbi
• Skoða saman H	  á DVD/appi,	  spila með myndir úr

grunnöskju,	  skrifa ofan í stafinn – leika-‐ leira o.s.frv.
• Finna orð sem byrja á H…..	  /hver á stafinn H….	  	  	  
• Hhhh…ha	  ha	  hlær Maja	  hátt og snjallt

• Af hverju spurnarorðið (why)	  1	  – 10	  

• Fleirtöluspil (Irreglular -‐ Plurals)	  11	  – 20	  

• Fornöfn:	  Pronouns	  in	  Action	  21	  -‐ 30	  sagnir með fn
æfingum

 

 

8.30     Mæting í Gerðubergi   

8.45     Kynning á verkefninu Okkar mál: framkvæmd, niðurstöður 
og eftirfylgni. Umræður eftir kynningu. 

9:30     Málþroski, framburður og hljóðkerfisvitund í átt að læsi. 
Umfjöllun samþætt við markmiðasetningu og áhersluþætti skólanna 
frá jan 2018. 

11:50   Hádegishlé 

12:50   Að flokka, skipuleggja og undirbúa málörvunarstund/efni. 
Fyrri hluti.  

13:20   Að flokka, skipuleggja og undirbúa málörvunarstund/efni – 
sýnikennsla á efni. Seinni hluti. 

14:00   Kaffihlé  

14:05   Spil og þjálfunarefni skoðað í hópum með aðstoð BG og TS 
talmeinafræðinga. Borð hafa ákv. þemu eins og verður síðar í 
starfinu. 

16:10   Skipulögðum degi lýkur 

Elstu börnin:
H saga	  frá Herdísi Egilsdóttur
Börnin hlusta og svara spurningum

Stærðfræði –Reikningur litlu
verkefnabækurnar



Markmið og áætlun 9.	  – 20.	  apríl 2018	  
Hlutir á heimili

Markmið

• Orðaforði
• Grunnhugtök
• Málhljóð hljóðkerfisvitund
• Málskilningur – máltjáning
• Stærðfræðigrunnur

Áætlun -‐ hvað á að gera?	  
• Hlutir á heimili:

• Yngstu börnin – orðaforðabækur og fl.	  Eldri börnin:	  orðaforðabingó og
næst orðaforðaspil eitt spjald (skiptast á og nota	  myndir úr
myndakössum (Orðasjóður og fl)	  Spil og fleira,	  smáforrit

• Grunnhugtök:
• Processing	  Program	  bókin bls.	  91	  -‐ 110
• Stærðir/Stigbreyting Comparatives	  11	  – klára

• P hljóðið
• Hljóðaþema Lærum og leikum með hljóðin/Lubbi
• Skoða saman P	  á DVD/appi,	  spila með myndir úr

grunnöskju,	  skrifa ofan í stafinn – leika-‐ leira o.s.frv.
• Finna orð sem byrja á P…..	  /hver á stafinn P….	  	  	  
• Ppph …	  heyrist í vélinni í bátnum hans Palla

• Af hverju spurnarorðið (why)	  11	  – ljúka

• Af hverju (WHY)	  í Curious	  kids	  	  eitt spilaborð

• Fleirtöluspil (Irregular	  -‐ Plurals)	  21	  – ljúka

• Fornöfn:	  Pronouns	  in	  Action	  31	  -‐ 40	  sagnir með fn æfingum

• Busy	  babies	  fyrir yngstu börnin >	  tengja fornöfn /hann –
hún/við sagnorðin

 

 

8.30     Mæting í Gerðubergi   

8.45     Kynning á verkefninu Okkar mál: framkvæmd, niðurstöður 
og eftirfylgni. Umræður eftir kynningu. 

9:30     Málþroski, framburður og hljóðkerfisvitund í átt að læsi. 
Umfjöllun samþætt við markmiðasetningu og áhersluþætti skólanna 
frá jan 2018. 

11:50   Hádegishlé 

12:50   Að flokka, skipuleggja og undirbúa málörvunarstund/efni. 
Fyrri hluti.  

13:20   Að flokka, skipuleggja og undirbúa málörvunarstund/efni – 
sýnikennsla á efni. Seinni hluti. 

14:00   Kaffihlé  

14:05   Spil og þjálfunarefni skoðað í hópum með aðstoð BG og TS 
talmeinafræðinga. Borð hafa ákv. þemu eins og verður síðar í 
starfinu. 

16:10   Skipulögðum degi lýkur 

Elstu börnin:
P saga	  frá Herdísi Egilsdóttur
Börnin hlusta og svara spurningum
Orðagull byrja á frá grunni – sjá bók og
eða app



Markmið og áætlun 23.	  apríl -‐4.	  maí 2018	  
Hlutir í skólanum

Markmið

• Orðaforði
• Grunnhugtök
• Málhljóð hljóðkerfisvitund
• Málskilningur – máltjáning
• Stærðfræðigrunnur

Áætlun -‐ hvað á að gera?	  
• Hlutir í skólanum:

• Yngstu börnin – orðaforðabækur og fl.	  Mimi	  fer í leikskólann.	  
börnin:	  orðaforðabingó og næst orðaforðaspil eitt spjald
(skiptast á og nota	  myndir úr myndakössum (Orðasjóður og fl)	  
Spil og fleira,	  Búðarleikur -‐ smáforrit

• Grunnhugtök:
• Processing	  Program	  bókin bls.	  111	  – 140
• Hvað passar saman (Anytime	  go	  together)	  allur kassinn

• T hljóðið
• Hljóðaþema Lærum og leikum með hljóðin/Lubbi
• Skoða saman T	  á DVD/appi,	  spila með myndir úr

grunnöskju,	  skrifa ofan í stafinn – leika-‐ leira o.s.frv.
• Finna orð sem byrja á T…..	  /hver á stafinn T….	  	  	  
• Tttt…	  tikk takk heyrist í klukkunni sem tifar!

• Af hverju spurnarorðið (Tell	  me	  why	  #44	  nýr kassi)	  1	  -‐ 11	  
Fornöfn og sagnorð:	  Funs	  Pronouns	  throwdown verbs	  1	  –
10

• Busy	  babies	  fyrir allra yngstu áfram:	  Fornöfn og sagnorð

 

 

8.30     Mæting í Gerðubergi   

8.45     Kynning á verkefninu Okkar mál: framkvæmd, niðurstöður 
og eftirfylgni. Umræður eftir kynningu. 

9:30     Málþroski, framburður og hljóðkerfisvitund í átt að læsi. 
Umfjöllun samþætt við markmiðasetningu og áhersluþætti skólanna 
frá jan 2018. 

11:50   Hádegishlé 

12:50   Að flokka, skipuleggja og undirbúa málörvunarstund/efni. 
Fyrri hluti.  

13:20   Að flokka, skipuleggja og undirbúa málörvunarstund/efni – 
sýnikennsla á efni. Seinni hluti. 

14:00   Kaffihlé  

14:05   Spil og þjálfunarefni skoðað í hópum með aðstoð BG og TS 
talmeinafræðinga. Borð hafa ákv. þemu eins og verður síðar í 
starfinu. 

16:10   Skipulögðum degi lýkur 

Elstu börnin:
T	  saga	  frá Herdísi Egilsdóttur
Börnin hlusta og svara spurningum
Orðagull halda áfram



Markmið og áætlun 7.	  -‐ 11.	  maí 2018	  
Farartæki

Markmið

• Orðaforði
• Grunnhugtök
• Málhljóð hljóðkerfisvitund
• Málskilningur – máltjáning
• Stærðfræðigrunnur

Áætlun -‐ hvað á að gera?	  
• Farartæki:

• Yngstu börnin – orðaforðabækur og fl.	  Eldri börnin:	  
orðaforðabingó og næst orðaforðaspil eitt spjald (skiptast á og
nota	  myndir úr myndakössum (Orðasjóður og fl)	  Spil og fleira,	  Á
ferð og flugi/Litlir könnuðir (bók)	  smáforrit

• Grunnhugtök:
• Processing	  Program	  bókin bls.	  141	  -‐ 160
• Hvað passar ekki (What	  doesn´t	  belong)	  	  allur kassinn

• V hljóðið
• Hljóðaþema Lærum og leikum með hljóðin/Lubbi
• Skoða saman V á DVD/appi,	  spila með myndir úr

grunnöskju,	  skrifa ofan í stafinn – leika-‐ leira o.s.frv.
• Finna orð sem byrja á V…..	  /hver á stafinn V….	  	  	  
• Vvvv…	  heyrist í flugunni sem suðar

• Af hverju spurnarorðið (Tell	  me	  why	  #44	  nýr kassi)	  klára
Fornöfn og sagnorð:	  Funs	  Pronouns	  throwdown verbs	  21	  –
30

• Yes	  or	  No?	  1	  – 10	  	  Byrja rólega með allan hópinn:	  spjalla og
laða fram góð svör meira en bara	  já og nei hjá eldri
nemendum

 

 

8.30     Mæting í Gerðubergi   

8.45     Kynning á verkefninu Okkar mál: framkvæmd, niðurstöður 
og eftirfylgni. Umræður eftir kynningu. 

9:30     Málþroski, framburður og hljóðkerfisvitund í átt að læsi. 
Umfjöllun samþætt við markmiðasetningu og áhersluþætti skólanna 
frá jan 2018. 

11:50   Hádegishlé 

12:50   Að flokka, skipuleggja og undirbúa málörvunarstund/efni. 
Fyrri hluti.  

13:20   Að flokka, skipuleggja og undirbúa málörvunarstund/efni – 
sýnikennsla á efni. Seinni hluti. 

14:00   Kaffihlé  

14:05   Spil og þjálfunarefni skoðað í hópum með aðstoð BG og TS 
talmeinafræðinga. Borð hafa ákv. þemu eins og verður síðar í 
starfinu. 

16:10   Skipulögðum degi lýkur 

Elstu börnin:
V saga	  frá Herdísi Egilsdóttur
Börnin hlusta og svara spurningum
Orðagull



Markmið og áætlun 14.	  maí og áfram vorið 2018	  
VORIÐ	  – ÉG	  OG	  TILFINNINGAR

Markmið

• Orðaforði
• Grunnhugtök
• Málhljóð hljóðkerfisvitund
• Málskilningur – máltjáning
• Stærðfræðigrunnur

Áætlun -‐ hvað á að gera?	  
• Vorið,	  ég og tilfinningar:

• Yngstu börnin – orðaforðabækur og fl.	  Eldri börnin:	  
orðaforðabingó og næst orðaforðaspil eitt spjald (skiptast á og
nota	  myndir úr myndakössum (Orðasjóður og fl)	  Spil og fleira.	  
Smáforrit

• Grunnhugtök:
• Processing	  Program	  bókin bls.	  161	  – 180

• F hljóðið
• Hljóðaþema Lærum og leikum með hljóðin/Lubbi
• Skoða saman F	  á DVD/appi,	  spila með myndir úr

grunnöskju,	  skrifa ofan í stafinn – leika-‐ leira o.s.frv.
• Finna orð sem byrja á F…..	  /hver á stafinn F….	  	  	  
• Ffff…	  heyrist í reiðu kisunni

• Fornöfn og sagnorð:	  Funs	  Pronouns	  throwdown verbs	  ljúka
• Hvað vantar?	  (What´s	  missing)	  hv spurnarorð ALLT	  

• Yes	  or	  No?	  11	  – 20	  	  Byrja rólega með allan hópinn:	  spjalla
og laða fram góð svör meira en bara	  já og nei hjá eldri
nemendum

• Allt um	  mig >	  All	  about	  me	  	  	  -‐ byrja rólega af og til út júní

 

 

8.30     Mæting í Gerðubergi   

8.45     Kynning á verkefninu Okkar mál: framkvæmd, niðurstöður 
og eftirfylgni. Umræður eftir kynningu. 

9:30     Málþroski, framburður og hljóðkerfisvitund í átt að læsi. 
Umfjöllun samþætt við markmiðasetningu og áhersluþætti skólanna 
frá jan 2018. 

11:50   Hádegishlé 

12:50   Að flokka, skipuleggja og undirbúa málörvunarstund/efni. 
Fyrri hluti.  

13:20   Að flokka, skipuleggja og undirbúa málörvunarstund/efni – 
sýnikennsla á efni. Seinni hluti. 

14:00   Kaffihlé  

14:05   Spil og þjálfunarefni skoðað í hópum með aðstoð BG og TS 
talmeinafræðinga. Borð hafa ákv. þemu eins og verður síðar í 
starfinu. 

16:10   Skipulögðum degi lýkur 

Elstu börnin:
F	  saga	  frá Herdísi Egilsdóttur
Börnin hlusta og svara spurningum
Orðagull áfram



Markmið og áætlun 21.	  maí -‐ 2.	  júní 2018	  
Starfsheiti

Markmið

• Orðaforði
• Grunnhugtök
• Málhljóð hljóðkerfisvitund
• Málskilningur – máltjáning
• Stærðfræðigrunnur

Áætlun -‐ hvað á að gera?	  
• Starfsheiti:

• Yngstu börnin – orðaforðabækur og fl.	  Eldri börnin:	  
orðaforðabingó og næst orðaforðaspil eitt spjald (skiptast á og
nota	  myndir úr myndakössum (Orðasjóður og fl)	  Spil og fleira,	  
Búningar -‐ ýmis spil og leikir.	  Smáforrit

• Grunnhugtök:
• Processing	  Program	  bókin bls.	  181	  – 200

• J	  hljóðið
• Hljóðaþema Lærum og leikum með hljóðin/Lubbi
• Skoða saman J á DVD/appi,	  Froskaleikur 1	  spila með

myndir úr grunnöskju,	  skrifa ofan í stafinn – leika-‐
leira o.s.frv.

• Finna orð sem byrja á J…..	  /hver á stafinn J….	  	  	  
• Ffff…	  heyrist í reiðu kisunni

• Fornöfn og sagnorð:	  	  Sequencing	  verb	  tenses	  	  blái kassinn
1	  – 8	  

• Photo	  verbs	  bingo	  	  	  -‐ velja frá 1	  spjaldi

• Yes	  or	  No?	  	  	  	  	  Ljúka

 

 

8.30     Mæting í Gerðubergi   

8.45     Kynning á verkefninu Okkar mál: framkvæmd, niðurstöður 
og eftirfylgni. Umræður eftir kynningu. 

9:30     Málþroski, framburður og hljóðkerfisvitund í átt að læsi. 
Umfjöllun samþætt við markmiðasetningu og áhersluþætti skólanna 
frá jan 2018. 

11:50   Hádegishlé 

12:50   Að flokka, skipuleggja og undirbúa málörvunarstund/efni. 
Fyrri hluti.  

13:20   Að flokka, skipuleggja og undirbúa málörvunarstund/efni – 
sýnikennsla á efni. Seinni hluti. 

14:00   Kaffihlé  

14:05   Spil og þjálfunarefni skoðað í hópum með aðstoð BG og TS 
talmeinafræðinga. Borð hafa ákv. þemu eins og verður síðar í 
starfinu. 

16:10   Skipulögðum degi lýkur 

Elstu börnin:
J saga	  frá Herdísi Egilsdóttur
Börnin hlusta og svara spurningum
Orðagull áfram



Markmið og áætlun 4.	  júní -‐ 8.	  júní og áfram með
vorþema 2018	   Litir og form

Markmið

• Orðaforði
• Grunnhugtök
• Málhljóð hljóðkerfisvitund
• Málskilningur – máltjáning
• Stærðfræðigrunnur

Áætlun -‐ hvað á að gera?	  
• Litir og form:

• Yngstu börnin – orðaforðabækur og fl.	  Mimi	  lærir litina.	  	  Eldri
börnin:	  orðaforðabingó og næst orðaforðaspil eitt spjald
(skiptast á og nota	  myndir úr myndakössum (Orðasjóður og fl)	  
Spil og fleira,	  smáforrit

• Grunnhugtök:
• Processing	  Program	  bókin bls.	  201– 220
• Tengsl hluta við heild (Part	  to	  whole)	  spilakassi allt

• G hljóðið
• Hljóðaþema Lærum og leikum með hljóðin/Lubbi
• Skoða saman G	  á DVD/appi,	  Froskaleikur 1spila	  með

myndir úr grunnöskju,	  skrifa ofan í stafinn – leika-‐
leira o.s.frv.

• Finna orð sem byrja á G…..	  /hver á stafinn G….	  	  	  
• Gggg..	  ga ga ga heyrist í barninu sem kann ekki að

tala!
• Fornöfn og sagnorð:	  	  Sequencing	  verb	  tenses	  	  blái kassinn

9	  – 24	  lokið
• Photo	  verbs	  bingo -‐ velja áfram frá 1	  spjaldi
• Hvenær (when)	  spilakassi ALLT	  sumar 2018	  
• Hvenær (When)	  spilaspjald út Curious	  kids	  spilinu
• All	  about	  me	  	  	  -‐ áfram

 

 

8.30     Mæting í Gerðubergi   

8.45     Kynning á verkefninu Okkar mál: framkvæmd, niðurstöður 
og eftirfylgni. Umræður eftir kynningu. 

9:30     Málþroski, framburður og hljóðkerfisvitund í átt að læsi. 
Umfjöllun samþætt við markmiðasetningu og áhersluþætti skólanna 
frá jan 2018. 

11:50   Hádegishlé 

12:50   Að flokka, skipuleggja og undirbúa málörvunarstund/efni. 
Fyrri hluti.  

13:20   Að flokka, skipuleggja og undirbúa málörvunarstund/efni – 
sýnikennsla á efni. Seinni hluti. 

14:00   Kaffihlé  

14:05   Spil og þjálfunarefni skoðað í hópum með aðstoð BG og TS 
talmeinafræðinga. Borð hafa ákv. þemu eins og verður síðar í 
starfinu. 

16:10   Skipulögðum degi lýkur 

Reikningur stærðfræði verkefni áfram
Mæla vatn,	  polla,	  mold	  í lítrum,	  mæla
lengdir á útisvæði o.s.frv.

Elstu börnin:
G	  saga	  frá Herdísi Egilsdóttur
Börnin hlusta og svara spurningum



Sumarundirbúningur elstu barna sem eru að
útskrifast að hausti

Markmið

• Orðaforði
• Grunnhugtök
• Málhljóð hljóðkerfisvitund
• Málskilningur – máltjáning
• Stærðfræðigrunnur

Áætlun -‐ hvað á að gera?	  

• Auka inni verkefni sumarið 2018:
• Ljáðu mér eyra

• Bók og spilin

• LÁTA	  BÖRNIN	  LJÚKA	  VIÐ	  AÐ	  FARA	  YFIR	  APPIÐ:	  LÆRUM	  OG	  
LEIKUM	  MEÐ	  HLJÓÐIN

• FROSKALEIKUR	  1,	  2,	  3	  	  MÁ	  ÞJÁLFA	  Í FRAMHALDI

• Leggja þarf sérstaka áherslu á þennan hóp!

• Valdir kaflar úr Tölum saman málörvunarefni

• (BG	  leggur upp kaflana)	  

 

 

8.30     Mæting í Gerðubergi   

8.45     Kynning á verkefninu Okkar mál: framkvæmd, niðurstöður 
og eftirfylgni. Umræður eftir kynningu. 

9:30     Málþroski, framburður og hljóðkerfisvitund í átt að læsi. 
Umfjöllun samþætt við markmiðasetningu og áhersluþætti skólanna 
frá jan 2018. 

11:50   Hádegishlé 

12:50   Að flokka, skipuleggja og undirbúa málörvunarstund/efni. 
Fyrri hluti.  

13:20   Að flokka, skipuleggja og undirbúa málörvunarstund/efni – 
sýnikennsla á efni. Seinni hluti. 

14:00   Kaffihlé  

14:05   Spil og þjálfunarefni skoðað í hópum með aðstoð BG og TS 
talmeinafræðinga. Borð hafa ákv. þemu eins og verður síðar í 
starfinu. 

16:10   Skipulögðum degi lýkur 

ORÐAGULL	  ÁFRAM	  

Útskriftarhópur skólanna þarf
sérstaka athygli


