Tilfinningagreind

Skilningur

Stærðfræði

Þjálfa öryggi og sjálfstraust Lesa bækur, útskýra erfið Raða, para saman og
gagnvart verkefnum og sýna orð, ræða um innihald
flokka.
stolt gagnvart eigin getu.
bókanna, spá fyrir um
framhaldið. Skoða
bókakápur og myndir í
bókum. Markmiðið að geta
hlustað á lestur í 15
mínútur.

Hljóðkerfisvitund
Klappa samstöfur í nöfnum
og hlutum. Klappa takt og
telja í takt.

Þjálfa nemendur í að koma Vinna með örsögur.
fram fyrir hóp og taka hrósi
um eigin verk.

Kenna hugtök sem
Æfa hlustun, með lestri og
tengjast stærðum, t.d.
leikjum.
lítill, stór, langur, stuttur,
margir o.s.frv.

Þjálfa nemendur í að gefa til Vinna með tvær vísur/
kynna og orða tilfinningar þulur t.d. úr vísnabókinni.
sínar. Læra að setja sér
mörk og láta vita ef farið er
yfir þau.

Kenna stærðfræðileg
tákn og mynstur.
Fimm form: Hringur,
ferningur, þríhyrningur,
stjarna og hjarta

Þjálfa nemendur í hjálpsemi Vinna með orðaforða. Taka Vinna með tölustafi og
og samkennd. Leysa
sérstaklega fyrir
talnaskilning frá 1-12.
vandamál í samskiptum
lýsingarorð.
þannig að sátt náist.
Þjálfa nemendur í að fylgja Kenna
fyrirmælum og sýna biðlund hugtök: Eiginleikahugtök,
og þrautseigju.
staðsetningarhugtök,
tímahugtök, andstæð
hugtök og lýsandi hugtök.

Athyglis- og minnisleikir.

Vinna með rím
á fjölbreyttan hátt.

Kenna talnarununa upp í Kenna börnunum muninn á
100. Ræða um tugi og
setningum, orðum og
einingar.
stöfum.

Þjálfa nemendur í að miðla Vinna með yfirhugtök og
Gera tölur sýnilegar fyrir Vinna með stafina og hljóðin
málum í samskiptum við
æfa börnin í að flokka eftir börnin bæði í leik og
þeirra. Greina hljóð í orðum.
aðra.
þeim.
starfi.
Hvetja nemendur til að sýna Kenna tímaröð, fyrst, svo
frumkvæði og horfa á
og í þriðja lagi.
umhverfi sitt á gagnrýninn
hátt.

Þjálfa nemendur í að ræða
um getu sína og framfarir
og sjá eigin getu í jákvæðu
ljósi.

Tengja lesmál og
stærðfræði með
stærðfræðisögum og að
kynna stærðfræði sem
felst í daglegu lífi.

Kenna heiti daga
Vinna með myndir og
og mánaða í gegnum vísur orð, búa til sögur.
og lög.

Setja orð saman og taka þau
í sundur.

Kenna börnunum að skrifa
nafnið sitt.

