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Hvernig við innleiðum læsi 
• Læsi fléttað inn í hugmyndafræði leikskólans undanfarin 10 ár
• Með uppbyggilegum • Með uppbyggilegum námsgögnum
• Samstilltum og áhuga-sömum starfsmannahópi sem og foreldrum
• Fróðleiksfúsum börnum
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ÁhrifavaldarHugmyndafræði, aðferðafræði, námsefni 
• Hjallastefnan
• Markviss málörvun
• Lubbi finnur málbein 
• Ljáðu mér eyra
• Helga Sigurjónsdóttir
• Lærum og leikum með

hljóðin
• Leikur að læra
• Tölum saman 
• Orðagull
• Orðaspjall
• Framtíðarsýn Rnb.
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Þjálfun og kennsla í læsi
• Kennarar eru  fyrirmyndir í orðum og athöfnum
• Börnin fá tækifæri til að æfa orðaforða bæði í leik og starfi
• Nemendur fá tækifæri til að tjá skoðanir sínar og hugmyndir
• Unnið með tvítyngda nemendur i einstaklingsþjálfun 
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Þjálfun og kennsla í læsi
• Kennsla fer fram í gegnum fjölbreyttan leik
• Margvíslegur efniviður nýttur til kennslunnar
• Umhverfi er læsisvænt
• Ritmál sýnilegt
• Nemendum gefið tækifæri að kynnast tungumálinu á fjölbreyttan hátt 

Leikskólinn Gimli





















Þjálfun og kennsla í læsi
• Markvisst er unnið með hljóðkerfisvitundina í gegnum leik:

– Þulur
– Hlustunarleikir– Hlustunarleikir
– Rím
– Orð/orðaforði
– Samstöfun
– Hljóð
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Þjálfun og kennsla í læsi
• Orðaforði er þjálfaður með:

– Lestrar- og sögustundum
– Orð eru rædd og kryfjuð
– Hugtök skoðuð á lifandi – Hugtök skoðuð á lifandi 

og leikrænan hátt
– Orðaleikir

• Einnig er lesskilningur 
þjálfaður með því að rifja 
upp sögur og ræða þær.
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Efniviður
• Bækur
• Lubbabein
• Náttúran 
• Orðakubbar
• Orðaspjöld
• Ótrúleg eru ævintýri• Ótrúleg eru ævintýri
• Stafalist/spil  
• Stafakubbar
• Stafa/tölu dúkur
• Sögugrunnur
• Spjaldtölvur/Lærum og leikum með hljóðin
• Leikur að læra
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Lærum og leikum með hljóðinHöf: Bryndís Guðmundsdóttir talmeinafræðingur
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Þróunarverkefnið - Leikur að læra
• Verkefnið hófst veturinn 2014-2015
• Verkefnið stuðlar að eflingu læsis og stærðfræði í gegnum leik og hreyfingugegnum leik og hreyfingu
• Miðað út frá þroska og getu hvers aldurshóps fyrir sig
• Foreldrar eru líka þátttakendur
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Þróunarverkefnið - Leikur að læra
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Þróunarverkefnið - Leikur að læra
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Hljóm -2 / Leið til læsis
• Byrjað að vinna strax með hljóðkerfisvitundina frá 2 ára aldri
• Unnið markvisst úr niðurstöðum Hljóm-2
• Niðurstöður kynntar foreldrum
• Deildarstjóri heimaskóla kynnir niðurstöður Leið til læsis
• Gimli hefur komið vel út úr þessum prófum 
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Hugleiðing Hvað þarf til að ná góðum árangri ?
• Stjórnendur:  Skýr stefna sem og markmið
• Mannauður vel nýttur - verðmæti - þekking – áhugasvið
• Áhugasamur starfsmannahópur  -hugur –hjarta- gleði- jákvæðni og ástríða 
• Vilji til að gera ávallt sitt besta –standa sig vel • Vilji til að gera ávallt sitt besta –standa sig vel 
• Trú á eigin getu og annara 
• Samstaða og samvinna innan hópsins 
• Utanumhald
• Eftirfylgni

Menning skólans litast af þessum þáttum



Samfella við heimaskóla
• Strax að hausti setjum við upp  skipulag heimsókna á milli  skólastiga
• Gagnkvæmt traust ríkir þar á milli 
• Grunnskólakennarar koma á Gimli og kynna sér  kennsluaðferðir 
• Nemendum er mætt þar sem     þau eru stödd
• Einstaklingsmiðað nám







Samstarf við heimaskóla
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Dagatal/tölur
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Íslenska stafrófið
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Myndræn skólanámskrá
• Mætum þörfum foreldra og 

gerum námskrána 
aðgengilegri fyrir 
spjaldtölvur og farsíma

• Auðvelt að renna yfir á • Auðvelt að renna yfir á 
tölvutæku formi

• Vefslóð á myndræna 
skólanámskrá Gimlis: 
gimli.hjalli.is
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• Einnig aðgengileg á slóðinni gimli.hjalli.is
• Myndræn læsisstefna hjá okkur er í vinnslu



TAKK FYRIR OKKUR  


