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Leikur að læra – vika 4 

Bifröst og Iðavellir 2-3 ára  

 

22 mánaða gömul, handfjatlar E 

stafinn hans pabba sem hún og 

kennarinn hennar fundu í 

stafasúpunni  

Við erum mest að æfa okkur í 

bókstöfunum okkar, stöfum 

foreldranna og ömmu og afa, 

ásamt því að þekkja nöfnin okkar. 

Við notum mikið stafa- og 

nafnasúpuna og gerum þá æfingar 

með. Lubbi er líka mikið með okkur 

og syngjum við stafasöngvana með 

honum  
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Við skoðuðum 

tölustafina og 

töldum jafnmarga 

tappa á hverja 

tölu og töldum 

þær svo aftur af 

tölustafnum. 

 

 

Sungum um formin og 

æfðum okkur í að þekkja 

formin bæði  lítil, stór og 

mislit form.  Náðum í litla 

hringinn, eða stóra 

ferninginn og settum þau 

síðan í stauk.  Svo lokuðum 

við stauknum og notuðum 

hann sem hristu þegar við 

sungum um formin. 

 

Við hoppuðum að stóru 

dýnunni og fórum í kollhnís 

eftir getu hvers og eins og 

fundum  stafinn hennar 

móðurömmu og settum á 

pönnukökuna. 
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Við fórum í 

þrautabraut og 

náðum í pabba og 

mömmu staf. 

 

 

 

 

 

 

Við erum orðin 

snillingar að 

þekkja nafnið 

okkar. 
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Valhöll og Ásgarður 3-4 ára 
 

 

 

Á þriðjudegi 

var verkefnið 

með 

foreldrum að 

finna stafinn 

hans afa þ.e. 

föðurafa,  

svo var hann 

skrifaður á 

töfluna :) 

 

 
 

 

 

  

 

Á fimmtud. 

drógu 

stúlkurnar 

svo mynd og 

fundu  

stafinn, t.d. 

ef þær drógu 

mynd af Kríu 

þá tóku þær K 

eða F fyrir 

fugl. 
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Ásgarður  

Foreldraverkefni: 

Þriðjudagur: Fundu stafinn hjá föðurafa sínum. Lærðu þarna  nýtt orð 

,,föðurafi,, og við gátum rætt hver það er. 

Fimmtudagur: Fundu fyrsta stafinn í götuheitinu á götunni sinni. 

Ræddum númerin á húsunum og tengdum þannig við stærðfræðilotuna 

sem var þessa viku. 

Alla daga: Færðu nafnið sitt þegar þeir mættu og fóru heim.  

Finna form  Efniviður: Húllahringir, form og tölustafir. 

 

 

Kennarinn gefur fyrirmæli um 

æfingar: Hoppa á öðrum fæti, 

sprellikarlahopp, ganga eins og 

könguló, hoppa, skríða og fl. 

Þegar kennarinn segir stopp 

þá setjast allir. Hann fær 

síðan einn í einu til að leysa 

verkefni t.d finna fjóra hringi 

og færa á milli húllahringa. 

Finna rétta tölustafinn og 

setja með. Endurtaka leikinn. 
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Draga tölustaf og finna sama fjölda af kubbum 

Efniviður: Tölustafir og kaplakubbar. 

Hver drengur dró einn tölustaf úr poka. Sagði hvaða tölustafur þetta 

væri. Hoppaði á vinstri fæti að kassa með kaplakubbum. Fann sama 

fjölda af kubbum og tölustafurinn sagði til um. Hoppaði á hægri fæti 

tilbaka. Raðaði kubbunum fyrir framan sig og tölustafnum ofan á. 

 

 

GLEÐI  

 

 

 


