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Hugmyndabanki
Í þessum hugmyndabanka er gerð grein fyrir
nokkrum hugmyndum sem nota má í vinnu með
verkefnabókunum 14.
Hugmyndirnar ganga margar hverjar út á
skapandi vinnu bæði kennara og nemenda.
Nemendur taka þannig virkan þátt í að búa til sín
eigin námsgögn.
Kennarar geta með þessum hugmyndum sniðið
námið að þörfum og áhuga hvers nemanda.
Gott er að nota eitt sett af verkefnabókunum 14 til
að klippa niður og nota í margvísleg spil og
námsleiki.
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Loðtöflustafir:
Skemmtilegt að raða upp orðum með þessum
loðtöflustöfum.

Segulstafir:
Þessir stafir eru með segul áfastan og því notaðir
á segultöflum. Stafirnir púslast skemmtilega
saman.

Legóstafir:
Þetta eru Legó kubbar með stöfum. Gaman er
að raða saman orðum og finna út ný orð.

Stafaaskja:
Gamlir og góðir pappastafir í öskju sem
notalegt er að raða upp.
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Velja orð úr sögu:
Orð úr sögunum eru skoðuð sérstaklega og
fundið út hvernig hægt er að búa til ný
með t.d. sömu upphafstöfum eða ný orð
með ákveðnum stöfum.

Kristín Björk Jóhannsdóttir
Guðrún S. Þórarinsdóttir

Leskubbar:
Gagnlegar lestraræfingar er hægt að gera
með leskubbum. Til eru gamlar og góðar bækur
auk nýrra æfinga með dagasögunum:
1
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http://www.sunnulaekjarskoli.is/setrid/%EDslenska.htm

20
dagasogur@vallaskoli.is

Orðarúlla:
Hér er búið að skrifa orð í röð á renning.
Nemandinn skrifar ofan í orðin og/eða sjálfur
á milli orða. Næsti renningur er festur við endann.
Renningnum er rúllað upp á milli tíma.
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Orðmyndir:
Hér er búið að skrifa upp texta úr verkefnahefti
með eyðum fyrir algeng smáorð.
Orðin eru prentuð út á annað blað og límd í
eyðurnar.

Lestrarhefti:
Hér hefur verið settur saman einfaldur lestexti
í tengslum við lykilorðin í sögunum. Auk þess að
þjálfa lestur er textinn notaður til að veiða stafi
eða hljóðasambönd.

Forskrift í tölvu:
Hér fá nemendur tækifæri til að skapa
sín eigin æfingablöð í skrift. Skrifa orð eða
setningar úr Dagasögunum með gráu letri
sem auðvelt er að skrifa ofan í eða hafa
sem forskrift. Unnið í Publisher.
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Orðaspjöld:
Gaman er fyrir nemendur að útbúa ýmsar
gerðir af orðaspjöldum.
Þau geta verið bæði handskrifuð og tölvugerð
með ólíku letri .
Prenta út á margvíslegan pappír eða glærur.
Raða í stafrófsbækur, vasabækur eða orðakassa.
Para saman með bréfaklemmum.
Hengja á vegg eða líma í bók.

Finna fyrsta staf:
Þessi orðaspjöld geta nemendur unnið í
tölvu. Hér er fyrsta staf sleppt og finna á
út hvaða staf vantar fremst.
Gott að útbúa spjöld þar sem finna á staf
sem er fremstur, aftastur eða í miðjunni.
Raða á töflu, skilrúm eða vegg og nota
staka stafi til að ljúka við orðið.
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Tölvuvinna:
1. Skrifa orð.
2. Skrifa setningar.
3. Finna myndir á neti.
4. Líma mynd í skjalið.
5. Lesa inn á glærurnar.
6. Prenta út.
7. Handskrifa eftir forskrift.

Myndasaga í tölvu:
Hér vinna nemendur sögur sem tengjast
efnivið í Dagasögunum.
Dæmi:
Sunna: Heimsálfur
Máni: Himingeimurinn
Þorri: Hafið
Malla: Umferðin
Fúsi: Reglur
Finnur: Fuglar
Lukka: Tómstundir
Sögurnar eru myndskreyttar í Power point
og texti skrifaður við hverja glæru. Gaman
er að talsetja þessar sögur með því að
nemendur lesi inn á glærurnar þannig að
úr verði heildstæð myndasaga. Söguna
er síðan hægt að prenta út og líma upp
með ýmsum hætti.
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Myndasaga á töflu:
Fyrsta skref er að mála bakgrunn.
Næsta skref er að finna myndir í sögu, t.d. í tölvu.
Prenta, plasta og klippa út.
Líma franskan rennilás á bakgrunn og myndir.
Nú er komið að því að skapa skemmtilega
frásögn með myndunum. Lokaskrefið gæti
verið að taka söguna upp á myndband.

Myndasaga:
Nemendur fá myndir og/eða hluti sem tengjast
söguþræðinum. Vinna eftir söguramma við
sögugerðina.
1. Ræða saman um persónur.
2. Ákveða vandamál sem þarf að leysa.
3. Velja lausnina.
Þegar sagan er mótuð ákveða nemendur
myndefnið og skipta verkum á milli sín.
Hægt er að taka myndir af þessum myndum
eða skanna þær í tölvuna. Þá er auðvelt að
vinna texta inn á hverja mynd og jafnvel
talsetja.
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Músa – gildran:
Einföld útgáfa af músagildru. Hér er búið að
klippa niður myndir og orð úr verkefnaheftum.
Nemendur draga mynd og setja í gildruna og
eiga síðan að bjarga persónum eða hlutum úr
gildrunni með því að finna orðið og para saman.
Nemendur skiptast á að draga mynd. Hægt er
að skipta orðunum á milli og þá er spurt hver á
t.d. rusl? Eða setja öll saman á borð og sá sem
er fyrstur að finna orðið fær bunkann.

Flettibók:
Semja einfaldan texta þar sem ákveðin
orð eða hljóðasambönd eru endurtekin.
Líma textann t.d. á gamalt dagatal.
Brjóta neðsta hlutann á blaðinu yfir
svarið svo úr verði flipi til að fletta.
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Glærutexti:
1. Texti sem vinna á með er skrifaður og
prentaður út á pappír.
2. Orðmyndir sem raða á inn í réttan texta
eru prentaðar á glærur.
3. Texti á pappír er settur t.d. í albúm.
4. Verkefni nemenda er að finna orðmynd
á glæru sem passar við textana í albúmi.
5. Setja glæruna inn í albúmið svo til verði
heildstæð setning.

Leynispil:
Hér eru myndir í röð á spjaldi. Para á laus
orðaspjöld við myndirnar.
Þegar því er lokið er spjaldið sett inn í harða
bók og henni hvolft.
Þegar hún er opnuð birtist mynd á bakhlið spjaldsins. Gaman er að prenta myndir
sem nemendur hafa skapað aftan á spjaldið.
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Hringekja:
1. Dagbók: Búa til dagbók dagagesta í
takt við líf nemenda og vinnu með
ákveðin orð eða markmið. Nemendur
lesa dagbókina og finna ákveðin orð
í textanum.
2. Dagskrá: Búa til munnleg fyrirmæli í tölvu.
Nemendur hlusta á fyrirmælin og svara
þeim t.d. með því að merkja við.
3. Dagatal: Búa til setningar á dagatal í
í takt við daglegt líf nemenda og orðin
sem vinna á með. Prenta eitt eintak á
blað og hitt á glæru sem klippt er niður.
Nemendur lesa á dagatalið og para eins
textaspjöld við.
4. Dagblað: Búa til nokkrar fréttir um dagagesti. Hanna skjal í Publisher fyrir hvern
dagagest þar sem eru myndir og
fyrirsagnir. Prenta út fréttatextann sem
nemendur hafa sem fyrirmynd við ritun.
Vefleiðangur
 Farðu

inn á þessa síðu:

Vefleiðangur:
Hér getur kennarinn búið til verkefni í tengslum
við boðskap í hverri sögu. Valin er vefsíða sem
 Hlustaðu á fróðleik um hagam
nemendur eiga að sækja upplýsingar og vinna
 Segðu kennara frá og taktu uppmeð.


http://www1.nams.is/landspendyr/
p?id=2
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T ónlistarhringur með M ána

mánudagur

málmur

mál

mánuðir

mála

Mat á frammistöðu
vika 1
vika 3

vika 2

vika 4

Tjáskipti með aðstoð
tölvutækninnar
Þróunarverkefni í Sérdeild Vallaskóla
skólaárið 2005 - 2006

Handbók

Tónlistarhringur:
Í Tónlistarhring eiga nemendur að vinna
ákveðin verkefni eftir stýriblaði og tónlist.
Hvert lag segir til um það hversu langan
tíma nemandinn fær til að vinna verkefnið.
Þögn á milli laga gefur tíma til að ganga
frá og finna til næsta verkefni samkvæmt
upplýsingum á stýriblaði. Í verkefninu um
Mána áttu nemendur að vinna verkefni
við 5 lög. Gott er að nota þægileg lög án
söngs en einnig getur verið gott að
velja texta í samræmi við verkefnið.
1. Mánudagur: Skrifa dagana á orðarúllu.
2. Málmur: Leika með segulkúlur.
3. Mál: Myndasögugerð með aðstoð mynda
úr tölvu eða hluta.
4. Mánuður: Skrifa mánuðina á orðarúllu.

Tjáskipti með aðstoð tölvutækninnar:
Hugmyndahandbók:
Leiðbeiningar er hægt að fá hér:
http://www.sunnulaekjarskoli.is/setrid/tjáskipti.htm

Guðmundur B. Gylfason
Kristín Björk Jóhannsdóttir
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