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Bifröst og Iðavellir 2-3 ára 
 

Iðavellir: Við lékum mikið með 

leirinn og gerðum stafinn okkar 

með aðstoð kennara. Við fórum í 

þrautabraut þar sem við skriðum 

undir stóla og gengum á loðnum 

ormi  og pönnukökum og fundum 

stafinn hans pabba á einni 

pönnukökunni. 

Einnig vorum við dugleg að æfa 

okkur að finna stafina okkar, nafnið 

okkar og stafi foreldranna. Við 

erum með gamla tréstafi sem við 

notum með dýrunum og þeir eru 

mikið farnir að spá í hver á hvaða staf, sem er nýtilkomið þannig að 

þetta er greinilega að skila sér :) 
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Bifröst: Nöfn stúlknanna voru sett í stafasúpu 

og þær áttu að finna nafnið sitt. Fyrst köstuðu 

þær stórum tening og fengu að spreyta sig á 

því hvaða tala kom upp, þá hoppuðu þær á 

öðrum fæti jafn oft og talan á teningnum 

sagði til um. Síðan gerðu þær sprellikarl yfir 

að öðrum húllahring og skiluðu nafninu sínu.  

Þetta verkefni þjálfaði í senn stærðfræði, 

stafainnlögn og hreyfingu.  

 

 

Stúlkurnar veiddu stafinn hans pabba úr 

sólinni og við hjálpuðumst að við að hljóða 

stafinn. Þarna vorum við líka að æfa tjáningu 

og framkomu. 
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Valhöll og Ásgarður 3-4 ára 

Valhöll: Foreldraverkefnið var að finna fyrsta staf hjá móðurafa og á 

fimmtudeginum var fundinn fyrsti stafur í nafni föðurömmu. Við 

æfðum okkur að skrifa stafina í heimakrók. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Stafir vikunnar voru F og S og stúlkurnar flokkuðu hluti sem byrjuðu 

á þeim stöfum. Svo enduðu þær vikuna á að syngja F-vísuna úr Lubba 

bókinni á söngfundi  
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Ásgarður:  

Foreldraverkefni: 

Þriðjudagur: Fundu stafinn hjá móðurafa sínum. Lærðu þarna  nýtt 

orð ,,móðurafi,,. Gátum rætt hver það væri. 

Fimmtudagur: Fundu stafinn hjá föðurömmu sinni. Lærðu þarna  nýtt 

orð ,,föðuramma,,. Gátum rætt hver það væri. 

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

foreldrar tala um hvað þetta sé frábært. 

 

Finna nafnið sitt í húllahring 

Efniviður:Húllahringur, plöstuð nöfn barnanna, frauðstafir, bekkur til 

að ganga á. 
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Æfingar og leita að nöfnum sínum 

Efniviður: Plöstuð nöfn allra í hópnum. 

Kennari dreifir nöfnum um 

stofuna/rýmið. Gefur fyrirmæli um 

að gera eina æfingu t.d. hoppa á 

öðrum fæti, sprellikarlahopp, ganga 

á línu, klappa á læri og saman. Síðan 

stoppa allir og leita að nafninu sínu. 

Setjast með það og afhenta síðan 

kennara. Endurtökum leikinn. 

 

Landakort og stafir 

Efniviður: Landakort og frauðstafir 

Hver drengur gengur á línu og sækir staf. Þeir skoða með kennaranum 

hvort einhver staður eða staðarheiti á landinu eigi stafinn. Leggja 

stafinn þar. 
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Útgarður 5-6 ára 
 

Stafaþraut  

2 húlahringir (sérhljóða og samhljóða) sitthvoru megin við kennara og 

skrifblokkir og tússlitir sitthvorumegin við hringi. 

 

Nemendur sitja fyrir framan kennara. 

Nemandi kemur hoppandi á öðrum fæti og velur sér hring. 
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Því næst velur 

nemandi sér 

staf eða orð, 

hoppar á öðrum 

fæti að 

stafasúpu nær í 

stafinn og setur 

hann í hringinn. 

 

 

 

 

Nemandi skrifar svo 

stafinn eða orðið á 

skrifblokkina 
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Að lokum gerir nemandi svo 10-15 sprellikarlahopp og/eða hoppar 3 

ferðir fram og tilbaka á hvorum fót. 

 

Gleði Gleði Gleði  

 

 

 


