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Áherslur 

 
Leikskólinn hefur unnið með 

læsi í ýmsum myndum og með 

fjölbreyttum aðferðum. 

Mikil áhersla er á læsi í gegnum 

leik og hreyfingu. 

„Leikur að læra“ er 

kennsluaðferð sem 

Leirvogstunguskóli notar og 

gengur út á að kenna 

nemendum á aldrinum 3 til 5 

ára hljóð og bókstafi í gegnum 

leik og hreyfingu. 
 

Framkvæmd 
Kennsluaðferðin “Leikur að læra“ 

 
        „Leikur að læra-hljóð og stafi“ 

          Sem dæmi má nefna: 

 Stafaveiðar, t.d. finna stafinn sinn með 

ákveðnum ferðamáta. 

 Stafasöfnun/spilaleikur, t.d. búa til orð 

úr stöfum sem hafa safnast í gegnum 

leik. 

 Orðabingó/spilaleikur, t.d. hvert lið 

fær spjald með bókstöfum sem passar 

við fyrsta hljóð á myndum sem þau 

draga úr  myndahrúgu í boðhlaupi. 

 Flokka stafi, einföld orð eða myndir af 

nemendum í húllahringi og stafahrúga  

til hliðar. Mismunandi flutningsleiðir 

til að taka einn staf í einu og finna í 

hvað hring hann á að vera, búin til 

orð. 

 „Lærum á leið inn“ þar sem foreldrar 

og börn gera verkefni á leið úr 

fataklefa og inn á deild sem tengjast 

þeim hljóða og stafa markmiðum sem 

unnið er með hverju sinni. 

Málörvun í gegnum dagleg 

samskipti við börnin. 

 

 

 Tala við börn í daglegum 

athöfnum 

  Skapa umræðuvetvang 

  Gefa börnum tækifæri til að tjá 

sig 

 Hlusta á börn. 

Unnið er að mótun læsis með daglegum bókalestri og annarri málrækt í gegnum leik 

og skipulagt starf í Leirvogstunguskóla. Okkar markmið er að starfsfólk leikskólans 

leitist við að leggja góðan grunn í öllum samskiptum. Orð eru lögð á athafnir, við 

nefnum heiti hluta og atburða sem koma fyrir í daglegum samskiptum við börnin.  
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Markviss málörvun 

 Til staðar er bókasafn sem 

er aðgengilegt fyrir börnin 

með fjölbreyttum bókum. 

Aldursskiptir 

málörvunarkassar 

 

 Bókalestur 

 Söngur 

 Rím 

 Þulur 

 Hlustun 

 Málörvandi leikir 

 Spil 

 „Lubbi finnur 

málbeinið“. Málörvun 

þar sem farið er yfir 

hlustun, tákn, hljóð, 

framburð, framsögn og 

tjáningu 

 K -pals 

 P -pals 

 Sögupokar, þeim er 

ætlað að örva 

lesskilning yngstu barna 

í gegnum lestur og leik. 
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Tilfinningalæsi 

 
 Að stuðla að góðum og 

jákvæðum samskiptum 

 Vinátta 

  Virðing 

  umhyggja  

 

Tónlistalæsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fjölbreytt tónlist, klassísk, 

þjóðlaga, djass, dægutónlist og 

frá ólíkum heimshornum 

  

 

 

 

 

 

 

Ritmál sýnilegt 

 

 

 Merkatar hirslur 

 Merkingar á efnivið 

 Merkingar á 

samveruplássum 

Talnalæsi 

 
 Kennsluaðferðin 

„Leikur að læra“ í 

stærðfræði innan sem 

utandyra 
 

 

Mat 

 

 

 

 Hljóm-2  að hausti 

 Könnun í Leikur að læra 

  Líkamlegt  

 Vitsmunalegt gert í 

september og sama 

könnun gerð í mars 

 EFI-2 málþroskaskimun 

 

Umhverfislæsi 

 



 

 


