
Gimli – Leikur að læra 5 

Leikur að læra – 5 

2-3 ára 

Leikur að læra á líka við í blönduðum hópatímum. Börnin fundu 
stafinn sinn í stafasúpu og settu inn í húllahring, síðan töldum 
við saman hvað mörg þeirra áttu eins staf. 
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Stúlkurnar fundu stafinn hans afa og léku þær síðan frjálst 
með efniviðinn t.d. hoppuðu þær á pönnukökunum eftir sínu 
skipulagi og fundu stafinn sinn og annarra í fjölskyldunni. 

 

 

 

Drengirnir skriðu á gólfinu, 
hoppuðu jafnfætis, gerðu 
sprellikarlahopp og fundu 
svo stafi hinna ýmsu 
fjölskyldumeðlima. 
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Drengirnir gengu á 
pönnukökum og 
fundum fyrsta staf 
föðurömmu. Þeir  
klifruðum upp á stóla 
og gengum á stólunum 
til baka, hoppuðu 
niður og settu stafinn 
í sólina.  

 

 

Börnin eru alltaf að finna 
stafi í umhverfinu t.d. 
fann Guðni Freyr pabba 
staf  á bolnum sínum og 
Axel sá stafinn sínn á 
skilti í fataklefanum sem 
á stóð „Augnskol“.  

Ótrúlegir snillingar J 
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Börnin eru mjög áhugasöm um ritmálið og upptekin af að finna 
stafina sína og annarra. Þarna röðuðu drengirnir upp stólum 
fyrir framan Lubba spjaldið og fóru að finna stafi sem þeir 
þekktu og skiptust síðan á að fara að plakatinu. Þetta var alveg 
sjálfsprottið og án afskipta kennarans J 

 

3-4 ára 

Hver drengur dró tölustaf úr skjóðu. 
Sagði hvaða tölustafur þetta væri, 
taldi jafnmarga fingur og kastaði 
bolta jafnoft í fötu. Drengurinn gaf 
síðan öllum fyrirmæli um að 
framkvæma ákveðnar æfingar. 
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Smáorð sett á hvolf og dreift á dýnu, mynduðum hring og 
sögðum saman: „Hókus, pókus, fíla, rókus hvaða orð finnum við?“ 
Eitt barn snýr orði við, segir hljóð stafanna og reynir að mynda 
orðið. Við segjum saman orðið. Barnið velur æfingu sem allir 
gera saman t.d. ganga eins og könguló, armbeygjur, hoppa á 
öðrum fæti og sprellikarlahopp. Þannig gengur þetta hringinn. 
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Afmælismánuðurinn J 

 

 

 

Stúlkurnar fundu 

fyrsta stafinn í 

afmælismánuðinum 
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Afmælisdagurinn J 

Síðan fundu stúlkurnar afmælistölustafinn, þá fundu þær út 
mánaðardaginn. Þær eru orðnar svo flinkar í afmælisdögunum J 

     Gleði   Gleði   Gleði   J 


