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4. Verkefni - Orðaforði og hugtök

Gátur oG þrautir

Svona gerir þú:

 Feldu skemmtilegan hlut í kassa, poka eða undir dúk. 

 Nú á barnið þitt að giska á hvað þú ert búin að fela.

Þú getur aðstoðað. Ef þú ert t.d. búin að fela bíl getur þú sagt:

  - Þetta getur keyrt

  - Það er rautt

  - Það eru ljós á því

  - Það er með vél

eftirhermuleikur

Svona gerir þú:

 Stilltu upp stól á gólfinu. 

 Segðu barninu þínu að þið ætlið að herma hvert eftir öðru og leika það sem þú segir.  
 T.d:

  - Að standa fyrir framan stólinn

  - Að leggjast undir stólinn

  - Að standa bak við stólinn

  - Að standa við hliðina á stólnum 

  - Að setjast á stólinn

 Á eftir getið þið skipt um hlutverk þannig að barnið þitt gefi fyrirmælin 
 og þú hermir eftir. 
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Spurðu starfsfólkið í leikskólanum hvað bækur það sé að lesa núna fyrir börnin og  hvaða bók 
barnið þitt hafi mestan áhuga á núna.

Á bókasafninu getur þú fengið lánaðar margar mismunandi barnabækur:

  Myndabækur
  Bækur með vísum og þulum
  Ævintýri
  Fræðslubækur t.d. um náttúruna, dýr, hringleikahús, riddara, eldfjöll, tækni o.s.frv.
  Fantasíur/ skáldsögur
  Gátur
  Hljóðbækur

Þú getur líka fengið lánaðar bækur á fleiri tungumálum. 

Þú gætir jafnvel beðið bókavörðinn um að panta fyrir þig bækur.

Þú getur líka beðið leikskólakennarana um að benda þér á bækur 
sem gott er að lesa upphátt og fjalla um eitthvað sem barnið þitt hefur áhuga á.

ráð til leikskólakennara:

Þið getið prentað út myndir sem sýna reynslu barnsins í leikskólanum og 
skrifað heiti ýmsa hluta á myndinni, hugtök o.s.frv. 

Safnað myndunum saman í möppu sem foreldrarnir taka heim með sér.

RÁÐ
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RÁÐ ráð til leikskólakennara:

Þið getið sett inn myndir eða teikningar úr þemaverkefnum sem þið eruð 
að vinna með og búið til myndalottó sem börnin geta tekið með sér heim 
og spilað við foreldra sína.

SNIÐMÁT FYRIR ÞEMATENGT MYNDALOTTÓ
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