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Formáli

Handbókin K-PALS Pör að læra saman er fyrir 1. bekkjarkennara sem sótt hafa 
námskeið í PALS læsisaðferðinni. Námskeiðin eru haldin á vegum SÍSL 
Sérfræðingateymis í samfélagi sem lærir sem átti frumkvæði að innleiðingu PALS í 
íslenskt skólasamfélag. Handbókin heitir á frummálinu Peer-Assisted Learning 
Strategies Kindergarten Reading Teacher Manual og gengur undir nafninu K-PALS.
PALS er skammstöfun á Peer-Assisted Learning Strategies eða Pör að læra saman á 
íslensku. Skólaskrifstofa Mosfellsbæjar greiddi fyrir þýðingu K-PALS handbókarinnar 
og sér um að halda námskeið í K-PALS fyrir leikskólakennara. Með handbókinni fylgir 
geisladiskur. Ekki er heimilt að dreifa innihaldi hans né efni handbókarinnar til 
kennara eða annarra sem ekki hafa setið námskeið í K-PALS. 

K-PALS aðferðin var þróuð í Peabody College við Vanderbilt University í Tennessee-
fylki í Bandaríkjunum. Markmiðið með aðferðinni er að gefa kennurum kost á að 
þjálfa samtímis hóp af börnum í stafaþekkingu, lestri eða stærðfræði með 
jafningjamiðlaðri nálgun (félagakennslu).

Í handbókinni er að finna allar þær upplýsingar sem kennarar þurfa á að halda til að 
beita aðferðum K-PALS við læsiskennslu í leikskóla. Bókin hefst á stuttu yfirliti, ásamt 
lýsingu á hlutverkum þjálfara og lesara. Einnig er lýst þeim atriðum sem eru á 
ábyrgðarsviði kennarans, til dæmis að para saman börnin, hvetja þau með stigagjöf 
og laga verkefnin að börnunum. Meginhluti bókarinnar inniheldur síðan verkefni 
hverrar kennslustundar ásamt nákvæmum leiðbeiningum um hvernig best er að 
leggja þau fyrir. 

Viðaukar innihalda K-PALS reglur, K-PALS vinnureglur, skráningarblað, stigablað, K-
PALS leiðréttingarferli, yfirlit yfir hljóðaleiki og yfirlit yfir umskráningu. 

K-PALS kennurum er eindregið ráðlagt að skoða kennsluleiðbeiningarnar vel áður en
verkefni eru lögð fyrir börnin. 

Höfundar handbókarinnar eru Douglas Fuchs,  Lynn  Fuchs, Anneke Thompson, 
Stephanie Al-Otaiba, Loulee Yen, Kristen McMaster, Nancy Yang, Ebba Svenson og 
Mary Braun. Þeir hafa góðfúslega gefið SÍSL leyfi til að þýða útgefið PALS efni yfir á 
íslensku og þjálfa íslenska kennara í PALS, en þó með því skilyrði að það sé ekki 
gert í hagnaðarskyni. 

Kristen McMaster, Ph.D. og prófessor við University of Minnesota, þjálfaði fyrsta 
íslenska hópinn í K-PALS læsisaðferðinni haustið 2009. 

Nánari upplýsingar um  PALS má nálgast á þessum vef: http://tungumalatorg.is/sisl/

17. desember 2013

Hulda Karen Daníelsdóttir, verkefnisstjóri SÍSL verkefnisins
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Yfirlit

Þjálfarar og lesarar

Öll börnin skiptast á að vera þjálfarar og lesarar. Getumeira barnið í hverju pari er 
fyrst þjálfari. Hlutverk hans er að þjálfa og styðja getuminna barnið. Þjálfarinn ber 
einnig ábyrgð á því að sækja og skila K-PALS möppunni. Getuminna barnið byrjar á 
því að vera lesari. Hlutverk hans er að fylgja fyrirmælum þjálfarans og sækja og skila 
blýanti.

Þjálfari og lesari, þ.e. hvert par, vinnur saman í fjórar til sex vikur. Að þeim tíma 
liðnum ætti kennarinn að endurmeta pörin með hliðsjón af frammistöðu barnanna. Í 
sumum tilvikum hafa börnin sem byrjuðu sem lesarar ef til vill náð það góðri færni að 
þau gætu verið þjálfarar. 

K-PALS verkefni

K-PALS samanstendur af tvenns konar verkefnum, hljóðaleikja- og 
umskráningarverkefnum. Hljóðaleikurinn stuðlar að þjálfun hljóðavitundar. Markmið 
umskráningarverkefnanna er að styrkja umskráningu og orðaþekkingu. Hvert 
hljóðaleikjaverkefni samsvarar umskráningarverkefni, sem ætti að kenna samhliða. 
Ætlast er til að hljóðaleikurinn sé unninn á undan. (Sjá lista yfir verkefni sem kenna 
ætti samhliða). Fyrstu fjórar kynningarnar eru aðeins hljóðaleikir. Kynnið 
umskráningarkennslustund 1 um leið og hljóðaleikjakennslustund 1.

Hljóðaleikir

Hljóðavitund (undirþáttur hljóðkerfisvitundar), hæfileikinn til að heyra og vinna með 
hljóðin í orðunum, er mikilvæg undirstaða undir lestrarnám. Í hljóðaleikjaverkefnum 
þjálfast börnin í fjórum þáttum hljóðkerfisins: að greina hljóð, rím, sameiningu og 
sundurgreiningu. Verkefnin eru sett fram í leikjaformi. Þau ætti að vinna þrisvar til 
fjórum sinnum í viku. Verkefnin taka u.þ.b. 5-10 mínútur. Kennari leggur alltaf inn 
verkefnið.

Í umfangi og röð hljóðaleikja er alltaf farið frá því auðvelda (t.d. klappa atkvæði) til 
erfiðari færni (t.d. sundurgreina orð í einstök hljóð). Í verkefnunum er unnið með 
hljóð, sem börnin læra í umskráningarverkefnum sömu kennslustundar. Til að stuðla 
að aukinni/bættri hljóðkerfisvitund og sjálfvirkni í að þekkja og tengja hljóð við staf, er 
mikil endurtekning í verkefnum.
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Röð hljóðaleikja

Hljóðkerfisvitund Einföldustu 
verkefnin

Erfiðari 
verkefni

Erfiðustu 
verkefnin

Greining 
Hljóða

Fyrsta hljóð A:
Val milli tveggja
(t.d. hvort byrjar á 
sama hljóði og ár og 
ás: áll eða kisa?).

Fyrsta hljóð B:
Val milli þriggja
(t.d. hvaða orð byrjar á 
sama hljóði og sól: 
tómatur, síli eða rós?).

Síðasta hljóð
(t.d. hvaða orð endar á 
sama hljóði og mús: lím 
eða rós?).

Rím Rímleikur (t.d. hvað 
rímar við mús: lús eða 
rós?).

Sameining og 
sundurgreining

Leikur að klappa 
atkvæði (t.d. klöppum 
atkvæðin í „róla“).

Giska á orð.
Sundurgreina orð í 
hljóðakössum.

Giska á orð.
Sundurgreina orð í 
hljóðakössum.

Umskráningarverkefni í K-PALS

Unnið er með umskráningarverkefni þrisvar til fjórum sinnum í viku. Hvert verkefni 
tekur u.þ.b. 20 mínútur. Í byrjun er stutt innlögn kennara á hverju verkefni. Hvert 
verkefni er á blaði í möppum barnanna. 

Hvaða hljóð?

Þjálfunin beinist að stafa-/hljóðavinnu til að undirbúa börnin undir umskráningu. Það 
hjálpar þeim að ná sjálfvirkni í að tengja hljóð við staf. 
Hvert par hefur K-PALS möppu, sem inniheldur verkefnablað. Nýtt hljóð er kynnt í 
u.þ.b. öðru hverju verkefni. Börnin skiptast á að segja hljóðin. Barnið sem er þjálfari 
bendir á stafinn og segir: „Hvaða hljóð?“. Lesarinn segir hljóðið. Þjálfarinn leiðréttir 
villur með því að segja: „Stopp. Hljóðið er___.  Hvaða hljóð? Gott. Lestu alla línuna 
aftur.“ Stjörnur eru með reglulegu millibili til að minna þjálfara á að hrósa lesara.

Sjónorð

Tilgangur þjálfunar á sjónorðum (orðmyndum) er að kenna börnunum að þekkja 
algeng orð. Nýtt orð er kynnt í u.þ.b. þriðja til fjórða hverju verkefni. Börnin skiptast á 
að lesa orðin. Barnið sem er þjálfari bendir á orðið og segir: „Hvaða orð?“. Lesarinn 
segir orðið. Þjálfarinn leiðréttir villur með því að segja: „Stopp. Orðið er______.  
Hvaða orð?  Gott. Lestu alla línuna aftur.“
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Hljóðakassar

Tilgangur hljóðakassaæfinganna er að kenna börnunum að umskrá einföld orð.
Orð, sett saman úr hljóðum sem börnin hafa þegar æft í „Hvaða hljóð?“ eru sýnd í 
kössum, þar sem eitt hljóð (phoneme) er í hverjum kassa. Þjálfarinn bendir á orðið og 
segir: „Lestu hægt.“ Lesarinn segir hvert hljóð orðsins og bendir um leið á stafina í 
kössunum. Þjálfarinn segir síðan: „Syngdu og lestu.“ Lesarinn syngur orðið með því 
að hljóða og láta hljóðin renna saman og les síðan orðið hratt. Þjálfarinn leiðréttir 
lesarann með því að segja: „Stopp. Orðið er_____. (Þjálfarinn les orðið hægt).
Hvaða orð? Gott. Lestu alla línuna aftur.“

Lestur setninga og bóka

Í síðari hluta verkefnanna koma setningar á eftir sjónorðum og hljóðakössum, sem 
innihalda orð sem börnin hafa æft sig í að umskrá og sjónorð sem þau eru búin að 
læra. Þjálfarinn biður lesarann að lesa setninguna og leiðréttir þegar þörf krefur.
Þjálfarinn leiðréttir villur með því að segja: „Stopp. Orðið er________. (Þjálfarinn les 
orðið hægt). Hvaða orð? Gott. Lestu alla línuna aftur.“ 
Þegar börnin fara síðan að lesa bækur, les þjálfarinn fyrstu setninguna og bendir um 
leið á hvert orð. Síðan les lesarinn sömu setningu. Þeir halda áfram að skiptast á þar 
til þeir hafa lokið við bókina.
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Ábyrgð og hlutverk kennarans

Skipulagning

Hljóðaleikir og umskráningarverkefni í K-PALS eru unnin þrisvar til fjórum sinnum í 
viku í 20-30 mínútur í senn. Hljóðaleikir og umskráningarverkefni ættu að fara fram 
sömu daga vikunnar og á sama tíma dagsins. Ef þarf að endurskipuleggja K-PALS, 
látið það þá ekki koma niður á skemmtilegum viðburðum. Það gæti gert börnin leið.

Pörun barnanna 

Kennarinn býr til lista yfir börnin og tekur mið af því hvernig þau standa m.t.t. 
stafakunnáttu. Efst á listanum eiga að vera börn sem lengst eru komin í 
stafaþekkingu og neðst þau börn sem styst eru komin. Kennari parar saman efsta 
barnið og það efsta á neðri hluta listans og svo áfram þar til öll hafa verið pöruð
saman. Þegar verið er að para börnin saman þarf líka að taka tillit til félagslegrar 
stöðu þeirra og einstaklingsþarfa. Sem dæmi þá setur kennari ekki börn saman sem 
hann veit að geta ekki unnið saman. 

Undirbúningur á K-PALS kennslugögnum

Mikilvægt er að kennarinn kynni sér námsefnið vel til að geta miðlað því til barnanna.
Það þýðir ekki að hann eigi að leggja það allt á minnið. Samt sem áður þarf hann að 
þekkja það vel. Kennarinn verður einnig að undirbúa K-PALS verkefnin fyrirfram. 

Gögn kennarans:

o Tímavaki / klukka
o Veggspjald með K-PALS reglum
o Blað með pörum
o Yfirlit yfir verkefni og vinnutilhögun

Gögn barnanna:

o Stigablað
o K-PALS verkefnablað/blöð
o Blýantur
o Bók
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Eftirlit og mat á börnunum og umbun með stigagjöf

Eftir að kennari hefur þjálfað börnin í að læra/lesa í pörum í K-PALS, þarf hann að 
ganga um kennslurýmið og veita viðeigandi umbun og endurgjöf. Það er mikilvægt að 
hvetja börnin til að nota leiðréttingarferlið rétt. Kennari gefur börnunum aukastig á 
stigablað fyrir að halda sig við efnið, vinna vel saman og nota réttar K-PALS aðferðir. 

Mikilvægt er að kennari finni þann vinnuhraða sem hentar barnahópnum. Ekki láta 
börnin byrja á nýju umskráningarverkefni fyrr en þau hafa náð að merkja við a.m.k. 
tvo broskarla, sem segir til um að þau hafi náð að vinna verkefnaþáttinn vel tvisvar 
sinnum. Börnin geta unnið sér inn allt að fjórum broskörlum í hverjum þætti í 
verkefninu. Kennarinn segir börnunum að þegar þau hafi lokið við blaðið, geti þau 
byrjað upp á nýtt til að vinna sér inn fleiri broskarla, ef tíminn er ekki búinn. Í lokin 
stingur kennari upp á að þjálfari og lesari skiptist á að telja broskarla og merkja stigin 
fyrir hvern þátt. Kennari má ekki láta börnin byrja á nýju verkefnablaði nema þau hafi 
lokið hverjum þætti a.m.k. tvisvar.

Ekki er nauðsynlegt að öll börnin séu að vinna sama verkefnið. Þegar kennari metur 
K-PALS frammistöðu þarf hann að taka eftir hvort barnið geri mistök á fleiri en 
tveimur ólíkum stöfum eða í fleiri en tveimur ólíkum orðum í sama verkefni. Í slíkum 
tilvikum þarf barnið að fá léttari verkefni, sem komið hafa á undan svo að því gangi 
betur. Kennari getur stuðst við stafayfirlitsblað ef hann þarf hjálp til að velja verkefni 
fyrir getuminni börn. Stafayfirlitsblað hjálpar einnig kennara að meta barni.

Hvernig bregðast skal við þegar barn er fjarverandi

Eftirfarandi þrjár aðferðir er hægt að nota þegar barn er fjarverandi eða þegar fjöldi 
barna er oddatala.

1. Ef tvö börn eru fjarverandi, verða félagar þeirra að vinna saman þann dag. 
Getumeira barnið verður þá þjálfari á undan. Parið ætti að nota möppu 
lesarans (þess getuminni). Kennari þarf að gefa þeim tækifæri til að skrá stigin
einnig í möppu þjálfarans eftir kennslustundina. 

2. Hægt er að búa til þriggja manna hóp. Þjálfarinn er þá getumesta barnið í 
hópnum og hin tvö eru lesarar. Hópurinn skiptist á að vera þjálfari og lesari 
eins og í pörum. Mjög getulítil börn ættu ekki að vera í þriggja barna hópi.

3. Hægt er að leyfa getumiklu barni að flakka á milli hópa og vera varamann fyrir 
börn sem eru fjarverandi. Þessi „flakkari“ getur einnig skipst á við félaga 
getuminni barna.
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Aðlögun barna með íslensku sem annað mál eða getulítilla barna

1. Kennari getur látið tvö mismunandi verkefni í möppu barna til að aðlaga 
hraða eða til að koma til móts við ný börn. Þjálfari gæti til dæmis lesið 
verkefni 30 en lesari verkefni 20.

2. Ef getulítið barn þarf enn meiri stuðning er hægt að láta þjálfara segja 
hljóð eða orð og lesara endurtaka. Þjálfarinn segir „/m/, hvaða hljóð?“ 
og lesarinn endurtekur „/m/“.
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K-PALS  
Hljóðaleikur

Kynning - Kennslustund 1  
Klappa atkvæði 

Í þessu hefti eru sumir textar feitletraðir en aðrir ekki. Feitletraði textinn er það sem 
við ráðleggjum ykkur að segja við börnin. Lesið samt sem áður ekki beint upp úr 
textanum fyrir börnin, kynnið ykkur heldur vel efnið og komið því til skila með eigin 
orðum.

Minnispunktar:
• Halda vel áfram.
• Nefna allar myndir.
• Leiðbeina börnunum með því að segja orðið sem á við myndina, klappa síðan 

atkvæðin.
• Gefa börnunum tækifæri til þjálfunar: biðja börnin að klappa með.
• Nota oft hópsvör (t.d. strákar, stelpur, allir).
• Leyfa getuminni börnum að svara hverju fyrir sig.

Markmið
Börnin eiga að:
 Þjálfa sig í að klappa atkvæði í eigin nafni og fleiri orðum.
 Læra leikinn: Klappa atkvæði.
 Læra aðferð til að leiðrétta.

Kennslugögn:
• Stórt spjald með verkefni kennslustundar fyrir kennara til að leggja inn, eða 

skjávarpi.

Kennari: Í dag ætlum við að læra hvernig við klöppum atkvæðin í nöfnum 
okkar. Hvað ætlum við að gera í dag?

Börnin: Klappa atkvæði í nöfnum okkar.

Kennari: Hlustið. (Nefnir nafn barns í hópnum. Klappar hvert atkvæði um leið og 
hann segir nafn barnsins). Klappið atkvæðin með mér.

Börnin: (Segja nafn barnsins og klappa atkvæðin).

Kennari: Frábært. Við klöppuðum þrisvar sinnum, svo það eru þrjú atkvæði 
í nafninu. Hve mörg atkvæði eru í nafni (nafn barnsins).

Börnin: Þrjú.

Kennari: Rétt. Klöppum nú atkvæðin í (nefnir annað barn).

(Heldur áfram að klappa atkvæði í nöfnum barnanna).
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Núna ætla ég að sýna ykkur myndir og þið klappið atkvæðin í 
orðunum sem passa við myndirnar. Hér kemur fyrsta myndin, 
„sí-mi“. Klappið atkvæðin í sími með mér. (Klappar atkvæðin um leið 
og hann segir orðið).

Börnin: Sí-mi.

Kennari: Hve mörg atkvæði eru í sími?

Börnin: Tvö.

Kennari: Rétt. Þess vegna sýna hendurnar undir myndinni tvö klöpp.
Prófum nú næstu mynd. „Má-ni“. Klappið atkvæðin í máni með 
mér.
(Klappar atkvæðin um leið og hann segir orðið).

Börnin: Tvö.

Kennari: (Nefnir eitt barn) vilt þú koma og vera þjálfarinn? Það þýðir að þú 
verður eins og kennari. Þú segir orðið sem á við myndina og biður 
okkur að klappa atkvæðin í orðinu. Ef einhver gerir mistök segir þú
„stopp“, endurtekur orðið og klappar atkvæðin fyrir hann. 
Gjörðu svo vel að byrja.

Þjálfari: Klappið atkvæðin í róla.

Börnin: Ró-la.

(Kennari lætur börnin skiptast á að vera þjálfara. Leikur í 5 mínútur eða 
skemur).
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K-PALS  
Hljóðaleikur

Kynning - Kennslustund 2 
Klappa atkvæði

Minnispunktar:
• Halda vel áfram.
• Nefna allar myndir.
• Leiðbeina börnunum með því að segja orðið sem á við myndina, klappa síðan 

atkvæðin.
• Gefa börnunum tækifæri til þjálfunar: biðja börnin að klappa með.
• Nota oft hópsvör (t.d. strákar, stelpur, allir).
• Leyfa getuminni börnum að svara hverju fyrir sig.

Markmið
Börnin: eiga að:
 Þjálfa sig í að klappa atkvæði í orðum.

Kennslugögn:
• Stórt spjald með verkefni kennslustundar eða skjávarpi.

Kennari: Í dag ætla ég að sýna ykkur nokkrar myndir. Við ætlum að klappa 
atkvæðin í orðunum sem eiga við myndirnar. 
Hvað ætlum við að klappa?

Börnin: Atkvæðin í orðunum.

Kennari: Nú ætla ég að sýna ykkur myndirnar mínar. Þið klappið atkvæðin í
orðunum. Hér kemur fyrsta myndin. Það er „gulrót“. Klappið 
atkvæðin í gulrót með mér. (Klappar hvert atkvæði um leið og hann 
segir orðið).

Börnin: Gul-rót.

Kennari: Hvað eru mörg atkvæði í „gulrót“?

Börnin: Tvö.

Kennari: Rétt. Þess vegna sýna hendurnar undir myndinni tvö klöpp.
Prófum nú næstu mynd. Orðið er „snjóhús“. Klappið atkvæðin í 
snjóhús með mér. (Klappar hvert atkvæði um leið og hann segir orðið).

Börnin: Snjó-hús.

(Kennari heldur áfram þar til leiknum er lokið).
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Kennari: Þegar þið komið og eruð þjálfarar, haldið þá myndunum þannig að 
lesarinn geti ekki séð þær. Segið orðin sem eiga við myndirnar og 
biðjið okkur að klappa atkvæðin í orðunum. Horfið á hendurnar til 
að vera viss um að við klöppum réttan fjölda atkvæða.

(Nafn barns) vilt þú koma upp og vera þjálfarinn? Það þýðir að þú 
leikur kennarann. Þú átt að segja orðið við myndina og biðja okkur 
að klappa atkvæðin í orðinu. Ef einhver gerir mistök, segir þú 
„stopp“, endurtekur orðið og klappar atkvæðin í orðinu. Haltu 
blaðinu þannig að við sjáum ekki myndina og segðu okkur hvaða 
orð þetta er og segðu okkur að klappa atkvæðin. 

Þjálfari: Orðið er gulrót. Klappið atkvæðin í gulrót.

Börnin: Gul-rót.

Kennari: Klöppuðu allir réttan fjölda atkvæða?

Þjálfari: Já.

Kennari: Farðu á næstu mynd. Segðu orðið og biddu okkur að klappa 
atkvæðin.

Þjálfari: Orðið er snjóhús. Klappið atkvæðin í snjóhús.

Börnin: Snjó-hús.

Kennari: Haltu áfram.

Þjálfari: Orðið er epli. Klappið atkvæðin í epli.

Börnin: Ep-li.

(Lætur fleiri börn skiptast á að vera þjálfara. Leikurinn er leikinn í u.þ.b. 
5 mínútur).
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K-PALS  
Hljóðaleikur

Kynning - Kennslustund 3 
Fyrsta hljóð A

Minnispunktar:
• Halda vel áfram.
• Nefna allar myndir.
• Leiðbeina börnunum með því að segja orðið sem á við myndina, síðan fyrsta 

hljóðið í orðinu (t.d. róla, /r/).
• Gefa börnunum tækifæri til þjálfunar. Biðja börnin að segja hljóðið með þér 

(t.d. róla, /r/).
• Nota oft hópsvör (t.d. strákar, stelpur, allir).
• Leyfa getuminni börnum að svara hverju fyrir sig.

Markmið
Börnin eiga að: 
 Þjálfa sig í að segja og greina fyrsta hljóð í orði.
 Læra leikinn „Fyrsta hljóð - A“.
 Læra leiðréttingarferli.

Kennslugögn:
• Stórt spjald með verkefni kennslustundar eða skjávarpi.

Kennari: Í dag ætlum við að læra að hlusta eftir fyrsta hljóðinu í orðum. 
Hvað ætlum við að læra í dag?

Börnin: Hlusta eftir fyrsta hljóðinu í orðum.

Kennari: Gott. Að hlusta eftir fyrsta hljóðinu í orðum hjálpar ykkur við að 
læra að lesa. Ég ætla að biðja________, ______ og _________ að 
raða sér upp og snúa sér að dyrunum/glugganum. 
Hver er fyrstur í röðinni? 
(Bendir á barnið næst dyrunum/glugganum).

Börnin: (Nefna nafn barnsins).

Kennari: Rétt. Nú skulum við segja fyrsta hljóðið í nafni (nafn barnsins).
(Segir fyrsta hljóðið í nafni barnsins).
Segið það með mér:_________.

Börnin: (Segja fyrsta hljóðið).

Kennari: (Nafn barnsins), farðu aftast í röðina. 
Hver er núna fyrstur í röðinni? 

Börnin: (Nefna nafn barnsins).
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Kennari: Rétt. Segjum núna fyrsta hljóðið í nafni (nafn barnsins). (Segir fyrsta 
hljóðið í nafni barnsins). Segið það með mér:__________.

Börnin: Segja fyrsta hljóðið.

Kennari: Ykkur gekk vel að segja fyrsta hljóðið.

(Heldur æfingunni áfram með nokkur börn í viðbót).

Í dag ætlum við að læra nýjan leik. Hann heitir „fyrsta hljóð“.
Eitt af orðunum sem byrjar á hljóðinu /ááá/ er ás. (Sýnir mynd af ás. 
Kemur með fleiri dæmi, t.d. nafn á barni sem byrjar á hljóðinu /ááá/, 
eins og Ása). 
Hvert er fyrsta hljóð allra þessara orða?

Börnin: /ááá/.

Kennari: Flott. Hvert er fyrsta hljóðið í ár?

Börnin: /ááá/.

Kennari: Frábært. Ykkur gengur mjög vel að hlusta eftir hljóðinu /ááá/ 
fremst í orðum. Hlustið nú vel. Hvað með orðið sól. Byrjar sól á
/ááá/.

Börnin: Nei.

Kennari: Rétt. Sól byrjar ekki á /ááá/. Nú eruð þið tilbúin að fara í leik, þar 
sem þið leitið að orðum sem byrja á /ááá/. Áður en við förum í 
leikinn, skulum við nefna hlutina á myndunum í fyrstu röðinni. 
(Setur upp stórt kennarablað). Hvað er á þessari mynd? (Bendir á 
fyrstu myndina).

Börnin: Ás.

Kennari: Gott. Hvert er fyrsta hljóðið í ás?

Börnin: /ááá/.

Kennari: Ás /ááá/. Segið það með mér: ááás /ááá/.

Börnin: Ás /ááá/.

Kennari: Þið eruð dugleg að segja orðið og fyrsta hljóðið í orðinu. 
Hvað er á næstu mynd? (Bendir á árina).

Börnin: Ár.

Kennari: Gott. Segið orðið og fyrsta hljóðið í orðinu.
Ár /ááá/.

Börnin: Ár /ááá/.
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Kennari: Frábært.  Nú skulum við fara í „Fyrsta hljóð leikinn“. (Bendir á 
hverja mynd um leið og hann segir orðið). Ás /ááá/,  ár /ááá/. Við erum 
að leita að mynd sem byrjar á /ááá/. Hvort byrjar á /ááá/, sól eða áll. 
(Bendir á myndirnar af sól og ál).

Börnin: Áll /ááá/.

Kennari: Rétt. Nú skulum við halda áfram. Hlustið vel eftir fyrsta hljóðinu.
Áll /ááá/, ávextir /ááá/. Hvort byrjar á /ááá/, grís eða ás? 
(Bendir á myndir af grís og ás).

Börnin: Ás /ááá/.

Kennari: Þið eruð dugleg að hlusta. Ás /ááá/. Nú skulum við halda áfram.
Álfur /ááá/, áttaviti /ááá/. Hvort byrjar á /ááá/, kisa eða ávextir?
(Bendir á mynd af kisu og ávöxtum).

Börnin: Ávextir /ááá/.

Kennari: Flott hjá ykkur. Þið munduð eftir að segja orðið og svo fyrsta 
hljóðið í orðinu. Ef þið gleymið eða segið rangt hljóð, á þjálfarinn 
að segja orðið sem á við myndina og svo fyrsta hljóðið í orðinu. Ef 
þið hefðuð sagt að kisa byrjaði á /ááá/, myndi ég segja „ávextir 
/ááá/“. Síðan myndum við halda áfram með næstu mynd.

(Nafn barns) vilt þú koma og vera þjálfari? Það þýðir að þú verður 
eins og kennari. Þú átt að segja orðið sem á við hverja mynd og 
segja okkur hvert fyrsta hljóðið er. Síðan spyrðu okkur hvað byrjar 
á /ááá/. Ef einhver svarar rangt, verður þú að hjálpa honum með 
því að segja orðið sem á við myndina og fyrsta hljóðið í orðinu. 
Byrjaðu nú.

Þjálfari: Ás /ááá/. Ár /ááá/. Hvort byrjar á /á/ (bendir á myndirnar) sól eða áll?

Börnin: Áll /ááá/.

(Kennari fær fleiri börn til að vera þjálfara. Leikurinn er leikinn í u.þ.b. 5 
mínútur).
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K-PALS

Hljóðaleikur
Kynning - Kennslustund 4

Fyrsta hljóð A

Minnispunktar:
• Halda vel áfram.
• Nefna allar myndir.
• Leiðbeina börnunum með því að segja orðið sem á við myndina, síðan fyrsta 

hljóðið í orðinu (t.d. róla, /r/).
• Gefa börnunum tækifæri til þjálfunar: biðja börnin að segja hljóðið með þér 

(t.d. róla, /r/).
• Nota oft hópsvör (t.d. strákar, stelpur, allir).
• Leyfa getuminni börnum að svara hverju fyrir sig.

Markmið
Börnin eiga að:
 Þjálfa sig í að segja og greina fyrsta hljóð í orðum.

Kennslugögn:
• Stórt spjald með verkefni kennslustundar eða skjávarpi.

Kennari: Í dag ætlum við að fara í „leikinn að finna fyrsta hljóð“. Áður en við 
förum í leikinn skulum við segja orðin sem eiga við þessar myndir. 
(Setur upp stórt blað með æfingunni og bendir um leið og hann segir 
orðin sem eiga við myndirnar í fyrstu röðinni). Mús /mmm/, máni 
/mmm/. Við erum að leita að mynd sem byrjar á /mmm/. 
Hvort byrjar á /mmm/, jarðarber eða mjólk?

Börnin: Mjólk  /mmm/.

Kennari: Gott. Næsta röð. Motta  /mmm/, men /mmm/. 
Hvort byrjar á /mmm/, sól eða mamma?

Börnin: Mamma /mmm/.

Kennari: Gott. Næsta röð. Moli /mmm/, munnur /mmm/.
Hvort byrjar á /mmm/ api eða mark? 

Börnin: Mark /mmm/.

Kennari: Gott. Ég er ánægð/ur með hvernig þið sögðuð orðin og fyrsta 
hljóðið. Ef þið gleymið eða segið rangt hljóð, er það hlutverk 
þjálfara að segja orðið og síðan hljóðið. Þannig að ef þið hefðuð 
sagt að api byrjar á /mmm/ hefði ég sagt „mark /mmm/“. Síðan 
höldum við áfram á næstu mynd.
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(Nafn barns) vilt þú koma og vera þjálfari? Það þýðir að þú verður
eins og kennari. Þú átt að segja orðin sem eiga við þessar myndir 
og segja okkur hvert fyrsta hljóðið er. Síðan spyrðu okkur hvað 
byrjar á /mmm/. Ef einhver svarar rangt verður þú að hjálpa með 
því að segja orðið sem á við myndina og fyrsta hljóðið í orðinu. 
Byrjaðu nú.

Þjálfari: Mús /mmm/. Máni /mmm/. 
Hvort byrjar á /m/ (bendir á myndirnar) jarðarber eða mjólk?

Börnin: Mjólk /mmm/.

(Fær fleiri börn til að vera þjálfara. Leikurinn er leikinn í u.þ.b. 5 
mínútur).
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K-PALS
Hljóðaleikur

Kennslustundir 1- 4  
Fyrsta hljóð - A 

Minnispunktar:
• Nota meðfylgjandi fyrirmæli til að kynna „Fyrsta-hljóð A leikinn“.
• Halda vel áfram.
• Nefna allar myndir.
• Kenna börnunum að segja orðið sem á við myndina og síðan fyrsta hljóðið í 

orðinu (t.d. róla, /r/).
• Gefa börnunum tækifæri til þjálfunar: biðja börnin að segja hljóðið með þér 

(t.d. róla, /r/).
• Nota oft hópsvör (t.d. strákar, stelpur, allir).
• Leyfa getuminni börnum að svara hverju fyrir sig.

Markmið
Börnin eiga að:
 Þjálfa sig í að segja og greina fyrsta hljóð í orðum.
 Læra leikinn „Fyrsta hljóð - A“.
 Æfa leiðréttingarferli.

Kennslugögn:
• Stórt spjald með verkefni kennslustundar eða skjávarpi.

Kennari: Nú skulum við fara í leikinn „Fyrsta hljóð“. Ég segi orðið og fyrsta 
hljóðið, sem á við hverja mynd. 
(Bendir á kennsluspjaldið og segir orðin, sem eiga við fyrstu tvær 
myndirnar í fyrstu röðinni). Hvert er fyrsta hljóðið í þessum orðum? 

Börnin: Segja fyrsta hljóðið í orðunum.

Kennari: Gott. Orðin byrja á (fyrsta hljóð). Hvaða orð byrja á (fyrsta hljóð)?
(Bendir og segir orðin sem eiga við myndirnar tvær sem eru í 
kössunum/römmunum í enda fyrstu línunnar).

Börnin: (Segja orðið sem á við myndina sem byrjar á réttu fyrsta hljóði).

Kennari: Munið eftir að segja orðið og síðan fyrsta hljóð þess. 

Börnin: (Segja orðið og fyrsta hljóð þess).

Kennari: Næsta lína.

(Heldur áfram að nefna orðin sem eiga við myndirnar og fyrstu hljóðin 
þar til verkefninu er lokið).

(Nafn barns) vilt þú koma og vera þjálfari? Það þýðir að þú verður 
eins og kennari. Þú átt að segja orðin sem eiga við þessar myndir 
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og segja okkur hvert fyrsta hljóðið er. Síðan spyrðu okkur hvaða 
orð í kössunum byrjar á þessu hljóði. 

Mundu að ef einhver lesarinn gerir mistök, hjálpar þú honum með 
því að segja rétta orðið og fyrsta hljóð þess.

(Fær fleiri börn til að vera þjálfara. Gætir þess að börnin noti 
leiðréttingarferlið þegar þess er þörf. Leikurinn er leikinn í u.þ.b. 5 
mínútur).
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K-PALS 
Hljóðaleikur

Kennslustundir 5-8
Fyrsta hljóð - B

Minnispunktar:
• Nota meðfylgjandi fyrirmæli til að kynna „Fyrsta hljóð B“ leikinn“.
• Halda vel áfram.
• Nefna allar myndir.
• Kenna börnunum að segja orðið sem á við myndina og síðan fyrsta hljóðið í 

orðinu (t.d. róla, /r/).
• Gefa börnunum tækifæri til þjálfunar: biðja börnin að segja hljóðið með þér 

(t.d. róla, /r/).
• Nota oft hópsvör (t.d. strákar, stelpur, allir).
• Leyfa getuminni börnum að svara hverju fyrir sig.

Markmið
Börnin eiga að:
 Þjálfa sig í að segja og greina fyrsta hljóð í orðum.
 Læra leikinn „Fyrsta-hljóð B“.
 Æfa leiðréttingarferli.

Kennslugögn:
• Stórt spjald með verkefni kennslustundar eða skjávarpi.

Kennari: Nú ætlum við í svolítið öðruvísi leik að finna fyrsta hljóð. Í þessum 
leik hefur aðeins eitt af þessum orðum (bendir á myndirnar þrjár) 
sama fyrsta hljóð og orðið í kassanum (bendir á myndina í 
kassanum/rammanum). 
Nú skulum við segja orðin sem eiga við allar þessar myndir.

Horfið á fyrsta kassann. Þetta er mál og mál byrjar á /mmm/. Öll,
segjum mál /mmm/.

Börnin: Mál /mmm/.

Kennari: Horfið og hlustið vel, vegna þess að aðeins eitt af þessum orðum 
er með sama fyrsta hljóð. Hvað byrjar á /mmm/, máni, kisa eða sól? 
(Bendir á hverja mynd í fyrstu línunni. Segir orðin og fyrstu hljóð þeirra). 

Börnin: Máni /mmm/.

Kennari: Gott. Munið að segja orðið sem á við myndina og segja fyrsta 
hljóðið. Máni /mmm/. Nú segið þið það.

Börnin: Máni /mmm/.

Kennari: Þetta er ísbjörn og fyrsta hljóðið er /ííí/. Öll, segjum ísbjörn /ííí/.
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Börnin: Ísbjörn /ííí/.

Kennari: Hvaða orð byrjar á /ííí/, hundur, ís eða skæri? (Bendir á myndirnar).

Börnin: Ís /ííí/.

(Kennari heldur áfram með þriðju línu).

Kennari: Flott hjá ykkur. Þið munduð eftir því að segja orðin sem eiga við 
myndirnar og fyrstu hljóð þeirra. 

(Nafn barns) vilt þú koma og vera þjálfari? Það þýðir að þú verður 
eins og kennari. Þú átt að segja orðið sem á við myndina í 
kassanum og fyrsta hljóð þess. Þú átt að spyrja „Hvaða orð byrjar 
á (fyrsta hljóð í orðinu)“. Síðan átt þú að benda á og segja orðin sem 
eiga við myndirnar þrjár. (Bendir á myndirnar þrjár til hægri við 
kassann).

Mundu að ef einhver lesarinn gerir mistök, hjálpar þú honum með 
því að segja rétta orðið og fyrsta hljóð þess.

(Fær fleiri börn til að vera þjálfara. Gætir þess að börnin noti 
leiðréttingarferlið þegar þess er þörf. Leikurinn er leikinn í u.þ.b. 5 
mínútur).
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K-PALS  
Hljóðaleikur

Kennslustundir 9-12
RÍM

Minnispunktar:
• Nota meðfylgjandi fyrirmæli til að kynna „rímleikinn“.
• Halda vel áfram.
• Nefna allar myndir.
• Leiðbeina börnunum með því að segja orðin sem ríma (t.d. mús, lús).
• Gefa börnunum tækifæri til þjálfunar með því að segja rímorðin með þér. 
• Nota oft hópsvör (t.d. strákar, stelpur, allir).
• Leyfa getuminni börnum að svara hverju fyrir sig.

Markmið
Börnin eiga að:
 Þjálfa sig í að segja orð sem ríma.
 Læra leikinn „Rím“.
 Æfa leiðréttingarferli.

Kennslugögn:
• Stórt spjald með verkefni kennslustundar eða skjávarpi.

Kennari: Í dag ætlum við að læra nýjan leik! Hann heitir „rímleikurinn“.
Við ætlum að hlusta eftir orðum sem ríma. 
Mús og lús eru tvö orð sem ríma. Segið orðin með mér: mús, lús. 

Börnin: Mús, lús.

Kennari: Flott.  Getur einhver nefnt annað orð sem rímar við mús? 

Börnin: Hús.

Kennari: Frábært. Þið eruð dugleg að ríma. 

(Biður nokkur börn að nefna orð sem ríma við mús).

Kennari: Hlustið nú vel. Hvað með bíll? Rímar bíll við mús?

Börnin: Nei.

Kennari: Alveg rétt. Bíll rímar ekki við mús.

Ykkur gengur mjög vel að að hlusta eftir orðum sem ríma.
Þið eruð nú tilbúin að fara í leik þar sem þið finnið orð sem ríma 
við „sól“. Hvað eigið þið að finna?

Börnin: Orð sem ríma við sól.

Kennari: Gott. Munið að við erum ekki að hlusta eftir fyrsta hljóði í þessum 
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leik. Við erum að hlusta eftir orðum sem ríma. Áður en leikurinn 
byrjar skulum við segja orðin sem eiga við þessar myndir. (Setur 
upp stórt spjald með verkefni kennslustundarinnar). Hvað er á þessari 
mynd? (Bendir á hverja mynd í fyrstu línunni. Hvetur öll börnin til að 
nefna hverja mynd).

Flott. Nú skulum við fara í rímleikinn okkar. Mús, lús. Við erum að 
leita að mynd sem rímar við mús og lús. Hvað rímar við mús og 
lús, hús eða fugl? (Bendir á myndir af húsi og fugli).

Börnin: Hús.

Kennari: Rétt. (Bendir á og nefnir myndir í annarri línu). Höldum nú áfram.
Ás, lás. Hvað rímar við ás og lás er það bás eða vefur?

Börnin: Bás.

Kennari: Gott. Ef einhver hefði sagt vefur, þá eigið þið að segja þeim rétta 
rímorðið og benda á myndina af því.

(Nafn barns) vilt þú koma og vera þjálfari? Það þýðir að þú verður 
eins og kennari. Þegar þú ert þjálfari nefnir þú þessar myndir. 
Síðan spyrðu okkur: „Hvað rímar?“  Hvernig hjálpar þú þeim sem 
gera mistök?

Barn: Segi rétta rímorðið.

(Fær fleiri börn til að vera þjálfara. Gætir þess að börnin noti 
leiðréttingarferlið þegar þess er þörf. Leikurinn er leikinn í u.þ.b. 5 
mínútur).
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K-PALS  
Hljóðaleikur

Kennslustundir 13-16
Giska á orð

Minnispunktar:
• Nota meðfylgjandi fyrirmæli til að kynna leikinn „Giska á orð“.
• Halda vel áfram.
• Nefna allar myndir.
• Leiðbeina börnunum með því að sundurgreina orð (t.d. /á/ /s/ ás; /m/ /ú/ /s/ 

mús). 
• Gefa börnunum tækifæri til þjálfunar; segja hljóðin með þér. 
• Nota oft hópsvör (t.d. strákar, stelpur, allir).
• Leyfa getuminni börnum að svara hverju fyrir sig.

Markmið
Börnin eiga að:
 Þjálfa sundurgreiningu orða.
 Þjálfa sameiningu hljóða í orð.
 Læra leikinn „Giska á orð“. 
 Æfa leiðréttingarferli.

Kennslugögn:
• Stórt spjald með verkefni kennslustundar eða skjávarpi.

Kennari: Í dag ætlum við að læra nýjan leik! Hann heitir „Giska á orð“. 
Fyrst skulum við nefna öll orðin sem eiga við myndirnar. (Bendir á 
og segir orðin sem eiga við allar myndirnar).

Nú ætla ég að segja orðið sem á við eina myndina á svolítið 
skrítinn hátt og þið verðið að giska á orðið. Þegar þið getið giskað 
á orðið réttið þið upp hönd. Orðið er leyndarmál, ekki segja það 
upphátt fyrr en ég nefni nafnið ykkar. Ekki missa orðið út úr ykkur! 

(Bendir á fyrsta hljóðakassann, efst á blaðinu og segir /í/ og á næsta 
kassa og segir /s/). 

/í/ /s/. Giskið á orðið. (Bíður þar til flest börnin hafa rétt upp hönd).
Öll.

Börnin: Ís.

Kennari: Frábært. Þið eruð dugleg að giska. Sjáum hvort þið getið sagt öll 
hljóðin í orðinu á skrítinn hátt eins og ég gerði og síðan giskað á 
orðið. Ég geri fyrst /í/ /s/, ís.

Börnin: /í/ /s/, ís.

Kennari: Sjáið. Ég mun snerta hvern kassa um leið og ég segi hljóðin í ís. /í/ 
/s/. Bendið um leið og þið segið hljóðin með mér. (Bendir á hvern 
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kassa/ramma fyrir ofan myndina um leið og hann segir hljóðin). Þegar 
þið eruð þjálfarar notið þið kassa þjálfarans efst á blaðinu. Þið 
eigið að snerta hvern kassa um leið og þið segið hljóðin í 
orðunum.

(Bendir á kassana fyrir ofan hverja mynd). Við köllum þessa kassa, 
lesarakassa, því þessi leikur hjálpar ykkar við að læra að lesa.

Lesarar, til að giska á orðið þurfið þið að gera þrennt. Fyrst þurfið 
þið að horfa á myndina. Í öðru lagi endurtaka hljóðin og benda á 
hvern kassa við myndina. (Bendir á hvern kassa við myndina af ísnum 
um leið og hann segir hljóðin í ís). Í þriðja lagi setjið þið hljóðin 
saman og segið orðið.

(Nafn barns), komdu, ég ætla að biðja þig að giska á orðið. Ég ætla 
að nota þjálfarakassana og þú notar lesarakassana.

Hlustaðu: /á/ /s/. Giskaðu á orðið. (Bendir á hvern kassa í 
þjálfarakössunum um leið og hann segir hljóðin).

Börnin: /á/ /s/, ás. (Bendir á hvern kassa í lesarakössunum).

Kennari: Ég er ánægð/ur með hvernig þú snertir kassana um leið og þú 
sagðir hvert hljóð og sagðir svo allt orðið. 
(Heldur áfram með leikinn þar til unnið hefur verið á sama hátt með allar 
myndirnar. Þjálfar hvert hljóð svo börnin fái tækifæri til að æfa 
sundurgreiningu).

Þegar þið eruð þjálfarar, hugsið þið um eina af þessum myndum. 
Segið síðan hvert hljóð í orðinu á myndinni á skrítinn hátt um leið 
og þið snertið kassa fyrir hvert hljóð. Segið síðan við lesarann 
„Giskaðu á orðið“. Ef lesarinn segir rangt orð, bendið þá á kassa 
lesarans, snertið kassa um leið og þið segið hvert hljóð og segið 
svo orðið aftur.

Ef lesarinn segir ekki ás, heldur segir „ól“, segið þá /á/ /s/ og 
snertið lesarakassana við myndina. Ef þú ert lesari, hlustaðu þá á 
hljóðin sem þjálfarinn segir. Segðu hljóðin og síðan orðið.

(Kennari fær börnin til að vera þjálfara. Þjálfarinn velur sér mynd og 
segir hvert hljóð um leið og hann bendir á þjálfarakassana og hin börnin 
eiga að giska á orðið. Kennari bendir börnunum á að orðin séu ekki 
endilega valin í röð. Sum barnanna gætu þurft aukaaðstoð við að 
sundurgreina orð í þrjú hljóð (phonemes). Kennari gætir þess að börnin
noti leiðréttingarferlið þegar þess er þörf. Leikurinn er leikinn í u.þ.b. 5 
mínútur).
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K-PALS 
Hljóðaleikur

Kennslustundir 17-20
Giska á orð

Minnispunktar:
• Nota meðfylgjandi fyrirmæli til að kynna leikinn „Giska á orð“.
• Halda vel áfram.
• Nefna allar myndir.
• Koma á stýrðri þjálfun: Biðja börnin að segja með þér (t.d. /á/ /s/ ás; /m/ /ú/ /s/ 

mús). 
• Nota oft hópsvör (t.d. strákar, stelpur, allir).
• Leyfa getuminni börnum að svara hverju fyrir sig.
• Biðja börnin að stjórna „Giska á orð“ þjálfuninni. Nota tækifærið til að koma 

jafnt með rétt og röng svör.

Markmið
Börnin eiga að:  
 Þjálfa sundurgreiningu orða.
 Þjálfa sameiningu hljóða í orð.
 Læra leikinn „Giska á orð“. 
 Æfa leiðréttingarferli.

Kennslugögn:
• Stórt spjald með verkefni kennslustundar eða skjávarpi.

Kennari: Í dag ætlum við að halda áfram með leikinn að giska á orð! Allar 
myndirnar byrja á sama hljóðinu /m/. Ég ætla að segja orðið sem á 
við eina myndina á skrítinn hátt og þið verðið að giska á orðið. 
Fyrst skulum við nefna allar myndirnar. (Bendir á allar myndirnar og 
segir orðin). Hvar á þjálfarinn að benda um leið og hann segir 
hljóðin?

Börnin: Á þjálfarakassana. 

Kennari: Gott. Munið að þessi leikur hjálpar ykkur við að verða góðir 
lesarar. Hvað köllum við þessa kassa? (Bendir á kassana við 
myndirnar). 

Börnin: Lesarakassa.

Kennari: Rétt. Þegar þið getið giskað á orðið, réttið þá upp hönd. Haldið því 
leyndu þar til ég nefni nafn ykkar. Ekki missa það út úr ykkur. 
/m/ /ú/ /s/. Giskið á orðið. Öll.

Börnin: /m/ /ú/ /s/, mús. (Kennari segir orðið aftur og bendir á lesarakassana við 
orðið til öryggis ef einhver skyldi hafa sagt rangt orð).
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Kennari: Flott. Ég er ánægð/ur með að þið biðuð öll þar til ég nefndi nafn 
ykkar. Ég er líka ánægð/ur með hvernig þið bentuð á 
lesarakassana. Hlustið: /m/ /á/ /r/. Giskið á orðið. 

Börnin: /m/ /á/ /r/, már.

Kennari: (Heldur áfram með leikinn þar til allar myndirnar hafa verið hljóðaðar). 

Þegar þið eruð þjálfarar, hugsið ykkur eina af þessum myndum. 
Segið síðan hvert hljóð í orðinu á myndinni á skrítinn hátt. Ekki 
gleyma að snerta þjálfarakassana um leið og þið segið hvert hljóð. 
Segið síðan við lesarann „Giskaðu á orðið“. Lesarinn segir orðið á 
skrítinn hátt og bendir um leið á lesarakassana og segir síðan 
orðið. Ef þið, lesarar, segið rangt orð, segið þá orðið aftur og 
passið að snerta lesarakassana um leið og þið segið hvert hljóð. 
Þannig að ef lesarinn getur ekki „már“, en segir maur, segir 
þjálfarinn: „/m/ /á/ /r/“ og snertir lesarakassana við myndina. Síðan 
segir þjálfarinn orðið „már“. 
Þegar þið eruð lesarar, hlustið vel á öll hljóðin sem þjálfarinn segir. 
Segið hljóðin, bendið á lesarakassana á blaðinu og segið síðan 
orðið. 

(Fær börnin til að vera þjálfara. Sum barnanna gætu þurft aukaaðstoð 
við að sundurgreina orð. Gætir þess að börnin noti leiðréttingarferlið 
þegar þess er þörf. Leikurinn er leikinn í u.þ.b. 5 mínútur).



35 
 

K-PALS
Hljóðaleikur

Kennslustundir 37-40
Síðasta hljóð

Minnispunktar:
• Nota meðfylgjandi fyrirmæli til að kynna leikinn „Síðasta hljóð“.
• Halda vel áfram.
• Nefna allar myndir.
• Leiðbeina börnunum með því að sundurgreina orð (t.d. mús /s/, sól /l/).
• Þjálfun: Biðja börnin að segja með þér. 
• Nota oft hópsvör (t.d. strákar, stelpur, allir).
• Leyfa getuminni börnum að svara hverju fyrir sig.

Markmið
Börnin eiga að:
 Læra að greina síðasta hljóð í orði.
 Æfa leiðréttingarferli.

Kennslugögn:
• Stórt spjald með verkefni kennslustundar eða skjávarpi.

Kennari: Þið eruð búin að læra hvernig við hlustum eftir fyrsta hljóði í 
orðum. 
Í dag ætlum við að læra að hlusta eftir síðasta hljóði í orðum. Hvað 
ætlum við að læra?

Börnin: Hlusta eftir síðasta hljóði í orðum.

Kennari: Gott. Að hlusta eftir síðasta hljóði í orðum hjálpar ykkur við að 
læra að lesa. Ég ætla að biðja ______, ______, og _____ að raða 
sér upp og snúa að dyrunum/glugganum. Hver er síðastur í 
röðinni?

Börnin: (Segja nafn barnsins).

Kennari: Rétt. Segjum nú síðasta hljóðið í (nafn barnsins) _____.
Segið það með mér:_____.

Börnin: (Segja síðasta hljóðið).

Kennari: (Nafn barns), farðu fremst í röðina. Hver er núna aftast í röðinni?

Börnin: (Segja nafn barnsins).

Kennari: Rétt. Segjum nú síðasta hljóðið í (nafn barns) ____. 

Börnin: (Segja síðasta hljóðið).

Kennari: Þið voruð dugleg að segja síðasta hljóðið.
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(Heldur áfram æfingunni með nokkur börn).

Nú skulum við skoða nýja leikinn okkar. Þetta er leikurinn „Síðasta 
hljóð“. Hann er líkur leiknum „Fyrsta hljóð“ er það ekki?
Hlustið. Krús /s/, lás /s/, hvort endar á /s/ hús eða kisa.

Börnin: Hús /s/.

Kennari: Þið voruð dugleg að finna síðasta hljóðið í orðinu hús. 
Höldum áfram. 
Mús /s/, lús /s/, hvort endar á /s/, máni eða krús?

Börnin: Krús /s/.

Kennari: Ykkur gekk vel að hlusta eftir /s/ hljóði í enda orðanna. 
(Nafn barns), vilt þú vera þjálfari? Mundu að segja hvert orð og svo 
síðasta hljóðið. Ef einhver gerir villu, segðu þá rétta orðið og svo 
síðasta hljóðið. T.d. ef einhver segir máni /s/, segir þú krús /s/.

(Fær fleiri börn til að vera þjálfara. Gætir þess að börnin noti 
leiðréttingarferlið þegar þess er þörf. Leikurinn er leikinn í u.þ.b. 5 
mínútur).
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K-PALS 
Umskráning  

Kennslustund 1 

Minnispunktar:
• Para börnin saman.
• Listi með hópum – þjálfarar og lesarar.
• Segja börnunum hver er þjálfari og hver lesari.
• Hafa K-PALS reglur tilbúnar.
• Gefa tækifæri til að svara í kór, litlum hópum eða hverjum og einum.
• K-PALS innlögn kennara og þjálfun barnanna ætti ekki að taka meira en 20 

mínútur.

Markmið
Börnin eiga að:
 Læra aðferðir og reglur PALS.
 Læra að nota „Hvaða hljóð?“
 Læra aðferð til að leiðrétta.
 Læra að gefa stig.
 Æfast í að vera þjálfarar og lesarar.

Kennslugögn:
• Stórt spjald fyrir kennara til að nota við innlögn eða skjávarpi. 
• Möppur með námsefni kennslustundar og stigablaði.
• Blýantar.

Kennari: Í dag ætla ég að segja ykkur frá nýju verkefni. Það er kallað PALS.
(Pör Að Læra Saman). Fyrst munum við öll æfa PALS saman. 
Síðan munuð þið þjálfa ykkur í PALS með félaga. Við ætlum að æfa 
hljóð stafanna. Hvað ætlum við að æfa?

Börnin: Hljóð stafanna.

Kennari: Rétt hjá ykkur. Þið munuð læra og æfa hljóð allra stafanna. Að 
læra vel hljóð allra stafanna hjálpar ykkur að verða góð í lestri. 
Í fyrstu PALS kennslustundinni okkar ætla ég að vera þjálfarinn. 
Hlutverk þjálfarans er að hjálpa félaga sínum, þ.e.a.s. lesaranum.
Núna eruð þið lesararnir mínir. Ég mun spyrja ykkur hvað stafurinn 
segir eða hvaða hljóð hann á.

(Kennari bendir á stafinn á í kassanum á spjaldi eða skjávarpa).

Horfið hingað!
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Þegar við erum í PALS og þið sjáið kassa eða ramma, eins og 
þennan utan um stafinn, þýðir það að þetta er nýr stafur í PALS. 
Það er líka mynd, sem hjálpar ykkur að muna hljóðið sem stafurinn 
á. Nú skulum við æfa okkur að segja hljóð nýja stafsins. Stafurinn 
segir /ááá/, fyrsta hljóðið í ás. Segið það með mér: /ááá/.

Börnin: /ááá/.

Kennari: Gott. Ég heyrði að þið sögðuð /ááá/ alveg eins og /ááá/ í ás. 
Við skulum reyna aftur. Segið það með mér: /ááá/.

Börnin: /ááá/.

Kennari: (Endurtekur þar til öll börnin geta sagt hljóðið. Bendir síðan á stafinn m).
Þessi stafur segir /mmm/. Varirnar eru lokaðar þegar ég segi 
/mmm/.
/mmm/ er fyrsta hljóðið í mús. Stelpur, segið hljóðið með mér: 
/mmm/.

Stelpur: /mmm/.

Kennari: Strákar, segið hljóðið með mér: /mmm/.

Strákar: /mmm/.

Kennari: Gott. Ég heyrði að þið sögðuð öll /mmm/ eins og fyrsta hljóðið í
mús. Segið nú hljóðið þegar ég bendi á það. Hvaða hljóð? 
(Bendir á stafinn m).

Börnin: /mmm/.

Kennari: Rétt!  Hljóðið sem þessi stafur á er /mmm/.
(Endurtekur þar til öll börnin geta sagt hljóðið. Bendir síðan á stafinn á).

Kennari: Nú skulum við byrja aftur á sama stað. Munið, ég er þjálfarinn. Ég 
mun benda á stafinn og segja: „Hvaða hljóð?“. Hvað mun ég 
segja?

Börnin: Hvaða hljóð?
Kennari: Gott. Þjálfarinn segir: „Hvaða hljóð?“. Þið eruð lesarar mínir, 

þannig að þegar ég bendi á stafinn og spyr: „Hvaða hljóð?“, segið 
þið hljóðið. (Bendir á stafinn á).

Allt í lagi lesarar, hvað segið þið þegar ég bendi á þennan staf og 
segi: „Hvaða hljóð?“.
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Börnin: /ááá/.

Kennari: (Bendir á stafinn m ). „Hvaða hljóð?“.

Börnin: /mmm/.

Kennari: (Bendir á stafinn á ). „Hvaða hljóð?“.

Börnin: /ááá/.

Kennari: (Velur duglegt barn). (Nafn barns).  
Ég veit að þú þekkir þetta hljóð. En nú skulum við láta eins og þú 
þekkir það ekki. Þegar ég segi: „Hvaða hljóð?“ átt þú að segja /b/. 
Allt í lagi? (Bendir á stafinn m). „Hvaða hljóð?“

Barn: /b/.

Kennari: Stopp. Hann segir /mmm/. Hvaða hljóð?

Börnin: /mmm/.

Kennari: Gott. Lestu alla línuna aftur.
(Heldur áfram á þennan hátt með stafina sem eftir eru. Hrósar þegar
kemur að stjörnu).

Þegar kennslustundinni er lokið, dregur þjálfarinn strik yfir 
broskarl til að sýna lesaranum að hann stóð sig vel. Þið þurfið að 
vera fljót að því. (Kennari sýnir hvernig hann gerir það). Svo skiptið 
þið strax um hlutverk. Ef þú byrjaðir sem þjálfarinn, verður þú 
núna lesarinn. Ef þú byrjaðir sem lesarinn, átt þú núna sem þjálfari 
að spyrja: „Hvaða hljóð?“.

(Kennari velur nokkur dugleg börn til að koma upp og vera þjálfara. 
Hjálpar þeim að benda á stafina í rétta átt ef þess þarf. Hreyfir hönd
barnsins til að halda réttum hraða. Velur næst tvö börn til að æfa sig. 
Heldur áfram þar til strikað hefur verið yfir alla broskarlana á blaðinu).
Nú eruð þið næstum tilbúin til að æfa ykkur í PALS með félaga 
ykkar. Þið sitjið nú þegar við hlið félaga ykkar, svo þið þurfið ekki 
að færa ykkur. Þegar ég segi nafn félaga ykkar, takið þið í hönd 
hans. (Segir nöfn félaganna og lætur þá takast í hendur).

Þegar þið vinnið með félaga ykkar, verður annar ykkar kallaður 
þjálfari og hinn lesari.  Nú mun ég nefna nöfn þjálfaranna. Standið 
upp þegar ég segi nafnið ykkar. (Kennari nefnir nöfn þjálfaranna og 
þeir standa upp). Þjálfarar mega nú setjast. Núna mun ég nefna nöfn 
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lesaranna og þeir eiga að standa upp. (Kennari nefnir nöfn lesaranna 
og þeir standa upp). Lesarar mega nú setjast.

Alltaf þegar við erum í PALS, eigið þið að sitja hjá félaga ykkar, þar 
sem þið sitjið núna. Við notum þrjár sérstakar reglur, sem hjálpa 
okkur að byrja fljótt á PALS. (Kennari sýnir börnunum regluspjald). 
Hér er fyrsta reglan: Færið ykkur hratt og hljótt á PALS staðinn 
ykkar. Hvernig eigið þið að fara á PALS staðinn?

Börnin: Hratt og hljótt.

Kennari: Gott. Önnur reglan er svona: Takið með ykkur gögnin. Hvert par 
þarf möppu og blýant. Þjálfarinn á að sækja möppuna og lesarinn 
á að sækja blýantinn. Hver á að sækja möppuna?

Börnin: Þjálfarinn.

Kennari: Og hvað á lesarinn að sækja?

Börnin: Blýantinn.

Kennari: Það er mjög mikilvægt að þið munið eftir að sækja það sem þið 
þurfið að nota í PALS þegar þið farið á ykkar stað. Þriðja reglan er: 
Sitjið hlið við hlið í PALS. (Kennari velur tvö börn til að koma fram fyrir 
hópinn og sýna hvernig á að sitja).
Sjáið þið hvernig þau sitja? Svona eigið þið að sitja hjá félaga 
ykkar þegar þið farið á ykkar stað í PALS. Hvernig eigið þið að sitja 
þegar þið eruð í PALS?

Börnin: Hlið við hlið.

Kennari: Núna ætla ég að láta ykkur fá möppurnar ykkar. Lesarar, þegar ég 
kalla upp þjálfara ykkar til að sækja möppuna, eigið þið að flýta 
ykkur að sækja blýant og fara strax aftur á PALS staðinn ykkar. 
(Afhendir möppur). Þið voruð dugleg að sækja gögnin og fara aftur á 
ykkar stað. Nú megið þið opna möppurnar.
Í möppunum ykkar eru PALS námsefni og stigablað. Þið notið eitt 
stigablað þangað til þið eruð komin með 100 stig, þá fáið þið nýtt 
blað. Hvert par er með sama stigablað. Þið sjáið að ég skrifaði 
nöfnin ykkar efst. Þið sjáið líka að stigin eru upp í 100. Þegar PALS 
æfingin er búin, merkir þjálfarinn eitt stig fyrir hvern broskarl, sem 
þið unnuð ykkur inn. Nú skulum við æfa okkur í að gefa stig.
(Kennari heldur uppi sýnisblaði).

Fyrst geri ég. Horfið á hvernig ég merki tvö stig. Sjáið hvernig ég 
strika á ská yfir töluna, eins og ég gerði við broskarlana? Nú eigið 
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þið að æfa ykkur í að merkja stig. Þjálfarar, gefið tvö stig. Lesarar, 
nú eigið þið að gefa tvö stig. Gerið þetta fljótt.

Jæja, nú þurfum við að tala um svolítið, sem er mjög mikilvægt: 
PALS vinnureglur. Þegar við vinnum PALS í dag, mun ég gefa þeim 
stig, sem taka eftir og fylgja PALS vinnureglum. Fyrsta PALS 
vinnureglan er: Talaðu bara við félaga þinn og talaðu bara um 
PALS. Hvernig er fyrsta PALS vinnureglan?

Börnin: Talaðu bara við félaga þinn og talaðu bara um PALS.

Kennari: Ef ég sé að þið eruð bara að tala um PALS, þegar við erum í PALS 
vinnu, hvað haldið þið að ég geri þá?

Börnin: Gefur okkur stig.

Kennari: Rétt hjá ykkur. Hér kemur önnur PALS vinnureglan: Notaðu 
inniröddina. Hvernig er önnur PALS vinnureglan?

Börnin: Notaðu inniröddina.

Kennari: Ef þið talið hátt, mun ég þá gefa ykkur stig?

Börnin: Nei.

Kennari: Rétt hjá ykkur. Þið verðið að nota inniröddina. Hér kemur þriðja 
PALS vinnureglan: Hún fjallar um það að hjálpa félaganum þegar 
hann þarf hjálp og er svona: Vinnið vel saman. Hvernig er þriðja 
PALS vinnureglan?

Börnin: Vinnið vel saman.

Kennari: Gott. Fjórða PALS vinnureglan er sú mikilvægasta. Hún er svona: 
Gerðu þitt besta. Þegar þið gerið ykkar besta, vinnið þið mjög vel. 
Ef þið gerið ykkar besta þegar þið eruð í PALS, verðið þið góðir 
lesarar. Hvernig er fjórða PALS vinnureglan?

Börnin: Gerðu þitt besta.

Kennari: Frábært. Þegar við erum í PALS skiptumst við alltaf á að vera 
þjálfarar og lesarar. Þegar þú ert lesarinn, vil ég að þú gerir þitt 
besta. Þegar þú ert þjálfarinn, vil ég líka að þú gerir þitt besta. 
Góður þjálfari verður að vanda sig við að benda, hann verður að 
segja félaga sínum að hann sé duglegur og hjálpa honum þegar 
hann gerir villur.
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Allt í lagi. Nú skulum við rifja upp. Hver getur sagt mér allar fjórar 
PALS vinnureglurnar með inniröddinni?

Börnin:
1. Talaðu bara við félaga þinn og talaðu bara um PALS.
2. Notaðu inniröddina.
3. Vinnið vel saman.
4. Gerðu þitt besta.

Kennari: Gott. Byrjið nú að vinna í PALS. Munið að draga strik yfir broskarl 
þegar þið ljúkið við verkefnið eða skiptið um hlutverk. Gerið ykkar 
besta og hjálpið hvort öðru.
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K-PALS
Umskráning

Kennslustund 2

Minnispunktar:
• Félagar sitja saman.
• Minna börnin á hver er þjálfari og hver lesari.
• Halda vel áfram.
• Gefa tækifæri til að svara í kór, litlum hópum eða hverjum og einum.
• K-PALS innlögn kennara og þjálfun barnanna ætti ekki að taka meira en 20 

mínútur.

Markmið
Börnin eiga að:
 Æfa hljóð stafa.
 Æfa sig í að vera þjálfarar og lesarar.

Kennslugögn:
• Stórt spjald fyrir kennara til að nota við innlögn eða skjávarpi. 
• Möppur með námsefni kennslustundar og stigablaði.
• Blýantar.

Kennari: Nú er kominn PALS tími. (Bendir á á). Þetta er stafurinn sem þið
lærðuð síðast þegar við vorum í PALS. Hvaða hljóð? /ááá/.

Börnin: /ááá/.

Kennari: Hér er annað hljóð sem þið kunnið. (Bendir á m). Hvaða hljóð? 
/mmm/.

Börnin: /mmm/.

Kennari: Gott. (Bendir á stafinn s). /s/ er nýtt hljóð sem við lærum í dag. Það 
er eins og fyrsta hljóðið í sól. Strákar, segið hljóðið með mér: /s/. 

Strákar: /s/.

Kennari: Stelpur, segið hljóðið með mér: /s/.

Stelpur: /s/.

Kennari: Frábært. Ég heyrði að þið sögðuð öll /s/ eins og fyrsta hljóðið í sól. 
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Það er mjög mikilvægt að segja hljóð stafsins rétt, alveg eins og ég 
verð að segja nafnið ykkar rétt. Segið nú hljóðið þegar ég bendi á 
stafinn. Hvaða hljóð? (Bendir á s).

(Endurtekur þar til öll börnin geta sagt hljóðið. Bendir síðan á fyrstu 
stjörnuna á blaðinu).

Nú skulum við sjá hvað þið eruð dugleg að muna. Hvað eigið þið 
að segja þegar kemur að stjörnu?

Börnin: Segja eitthvað fallegt (hvetjandi, hrósa).

Kennari: Þannig að ef ég er þjálfarinn og kem að stjörnu gæti ég sagt 
„frábært“! Hvað fleira gæti ég sagt?
(Hér er hægt að fá tillögur frá börnunum um hrós).
Hvað ef félagi ykkar gerir mistök? Eigið þið þá að gera grín að 
honum?

Börnin: NEI.

Kennari: Eigið þið að láta sem þið sjáið ekki mistökin og halda bara áfram?

Börnin: NEI.

Kennari: Rétt hjá ykkur. Góður þjálfari gerir ekki grín að félaga sínum og 
hann hunsar heldur ekki mistök. Hvað áttu að gera ef þú ert þjálfari 
og lesarinn veit ekki „Hvaða hljóð?“

Börnin: Stoppa og hjálpa félaga mínum.

Kennari: Já, og hvað segir þú þá?

Börnin: Stopp. Hljóðið er ____. Hvaða hljóð? Gott. Byrjaðu aftur á línunni.

Kennari: Frábært. Nú skulum við byrja að æfa hljóð? 

(Æfir hljóð stafanna og leiðréttingarferlið þar til flest börnin hafa náð því. 
Lætur börnin skiptast á að vera þjálfara. Lætur börnin skiptast á að 
merkja broskarlinn).

Kennari: Réttið upp hönd ef þið kunnið PALS reglurnar. 
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Börnin:
1. Talaðu bara við félaga þinn og talaðu bara um PALS.
2. Notaðu inniröddina.
3. Vinnið vel saman (hjálpaðu félaga þínum).
4. Gerðu þitt besta.

Kennari: Mjög gott. Munið að ég gef ykkur aukastig, ef þið fylgið PALS 
reglunum. Gleymið ekki að draga strik yfir broskarla og skipta um 
hlutverk. 

(Lætur börnin vinna í PALS í u.þ.b. 10 mínútur. Minnir börnin á að gefa eitt stig 
fyrir hvern broskarl, sem þau vinna sér inn í æfingunni).
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K-PALS
Umskráning

Kennslustund 3

Minnispunktar:
• Félagar sitja saman.
• Minna börnin á hver er þjálfari og hver lesari.
• Halda vel áfram.
• Gefa tækifæri til að svara í kór, litlum hópum eða hver fyrir sig.
• K-PALS innlögn kennara og þjálfun barnanna ætti ekki að taka meira en 20 

mínútur.

Markmið
Börnin eiga að:
 Æfa hljóð stafa.
 Æfa tengingar hljóða sem þau þekkja og mynda orð.
 Æfa sig í að vera þjálfarar og lesarar.

Kennslugögn:
• Stórt spjald fyrir kennara til að nota við innlögn eða skjávarpi.
• Möppur með námsefni kennslustundar og stigablaði.
• Blýantar.

Kennari: Nú er kominn PALS tími. (Bendir á fyrsta stafinn í „Hvaða hljóð?“
æfingunni). Fyrst æfum við „Hvaða hljóð?“ og merkjum við 
broskarla. Svo skoðum við ný verkefni í PALS, sem eru 
hljóðakassar og merkjum svo broskarla til að sýna að þið voruð 
líka dugleg í þeim verkefnum. Síðast gerið þið bæði PALS 
verkefnin með félaga ykkar.
Er nýtt hljóð í dag?

Börnin: NEI.

Kennari: Hvernig vitið þið það?

Börnin: Það er enginn kassi (rammi) utan um fyrsta stafinn.

Kennari: Rétt hjá ykkur. Þá skulum við byrja.

(Bendir á stafina og segir „Hvaða hljóð?“ Fær barn til að koma upp og 
vera þjálfari. Fær börnin til að æfa leiðréttingu og merkja við broskarl).

(Bendir á hljóðakassana). 
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Þið vitið núna að hljóð stafsins á er /á/ (stafurinn á segir /á/) og hljóð 
stafsins s er /s/. Í dag lærið þið hvernig við búum til orð. Þið tengið 
hljóðin saman og lesið orð.

(Bendir á hljóðakassana á stóra spjaldinu).

Þessi hljóð eru í sérstökum kössum, sem við köllum 
„hljóðakassa“. Til að lesa orðin, bendið þið á hljóðin og segið þau 
hægt. Síðan eigið þið að syngja hljóðin og lesa orðin. Ég ætla núna 
að sýna ykkur það.

(Bendir á stafinn um leið og hann segir hljóðið. Passar að hafa ekki hlé 
á milli hljóðanna).

ááás.

Hlustið hvernig ég les orðið hægt um leið og ég bendi á hljóðin? 
Strákar lesið hægt með mér: ááás.

Strákar: ááás.

Kennari: Núna ætla ég að syngja hljóðin og lesa orðið. (Tengir hljóðin með 
sönglandi rödd). ááás ás. Stelpur syngið og lesið með mér: ááás ás.

Stelpur: ááás ás.

Kennari: Þið voruð mjög dugleg að syngja og lesa með mér. Bendið nú á 
stafina úr sætum ykkar um leið og við lesum orðið hægt, syngjum 
það og lesum. Gætið þess að það sem þið segið passi við það sem 
ég bendi á. Lesið hægt: ááás.

Börnin: ááás.

Kennari: Syngið og lesið: ááás. 

Börnin: ááás ás.

Kennari:  Mjög gott. Þið voruð dugleg að lesa orðið. 
Þegar þið vinnið með hljóðakassa með félaga ykkar, segir 
þjálfarinn: „Lestu hægt“. Lesarinn á þá að benda á hljóðin í 
hljóðakassanum og lesa orðið hægt. Síðan segir þjálfarinn: 
„Syngdu og lestu“. Lesarinn bendir þá á hljóðakassann um leið og 
hann syngur hljóðin og les orðið. Hver bendir á hljóðakassana?

Börnin: Lesarinn.
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Kennari: Alveg rétt. Lesarinn bendir á hljóðakassana. 
(Ath: Það er mjög mikilvægt að leggja áherslu á að lesarinn bendi í 
þessu verkefni, til að hann nái betri tengingu við hljóðin og orðið).

Ef félaga þínum mistekst, hjálpar þú honum. Þá segir þú „stopp“. 
Orðið er „ááás“. Hvaða orð? Gott. Lestu alla línuna aftur.
Hvað segir þú ef félaga þínum mistekst að lesa orðið?

Börnin: Stopp. Orðið er ááás. Hvaða orð? Gott. Lestu alla línuna aftur.

Kennari: Flott. Þið munduð hvernig á að hljóða orðið.

(Heldur áfram þangað til börnin hafa þjálfast í að vinna með 
hljóðakassana. Merkir broskarl. Fylgist með börnunum og hrósar þeim 
oft. Æfir leiðréttingarferlið tvisvar til viðbótar. Velur barn til að vera
þjálfari).

Ég sá að (nafn barns) tók vel eftir og gerði sitt besta. (Nafn barns),
vilt þú koma og vera þjálfari? Ég ætla að vera lesarinn. Þú verður 
að fylgjast vel með, því ég gæti gert mistök. 

(Ef barnið tekur ekki eftir mistökunum er hægt að aðstoða það með því 
að segja: „Úps. Ég gerði mistök. Þjálfari vilt þú hjálpa mér? Hvað átt þú 
að segja við mig?“ Ef barnið man það ekki má biðja hópinn að rifja upp 
leiðréttingarferlið. Kennari fullvissar sig um að barnið geti gert þetta rétt 
áður en haldið er áfram).
Hjálpaði (nafn barnsins) mér þegar ég gerði mistök?

Börnin: JÁ.

Kennari: Sá hún/hann hvort ég kunni orðið? Mundi hún/hann eftir að segja 
mér að byrja aftur á línunni svo ég gæti æft mig? Hún/hann er 
góður þjálfari.

Þegar þið vinnið PALS verkefnið með félaga ykkar í dag, æfið þið 
bæði verkefnin. Hvað segið þið við lesarann í fyrri hluta PALS 
þegar þið eruð þjálfarar? (Bendir á „Hvaða hljóð?“ æfinguna á PALS 
blaðinu).

Börnin: Hvaða hljóð?

Kennari: Flott. Hvað segið þið ef félagi ykkar þekkir ekki hljóðið?

Börnin: Stopp. Hljóðið er ____. Hvaða hljóð? Gott. Byrjaðu aftur á línunni.
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Kennari: Þjálfari flýtir sér að merkja broskarl þegar þið eruð búin og svo 
skiptið þið strax um hlutverk. Hvað eigið þið að gera þegar þið 
eruð búin?

Börnin: Flýta okkur að merkja broskarl og skipta svo strax um hlutverk.

Kennari: Mjög gott. Svo vinnið þið aftur „Hvaða hljóð?“ verkefnið. Þegar þið 
eruð búin að merkja tvo broskarla, gerið þið „hljóðakassa“ 
verkefnið. 
Hvað segið þið við lesarann í þessum hluta PALS, þegar þið eruð 
þjálfarar? (Bendir á hljóðakassana).

Börnin: Lestu hægt.

Kennari: Rétt. Hvað segið þið svo eftir að félagi ykkar hefur lesið hægt.

Börnin: Syngdu og lestu.

Kennari: Þið voruð dugleg að muna þetta! Hver bendir svo á hljóðakassana 
þegar þið lesið hægt, syngið og lesið?

Börnin: Lesarinn.

Kennari: Hvað segið þið ef félagi ykkar gerir mistök þegar hann hljóðar orð?

Börnin: Stopp. Orðið er ááás. Hvaða orð? Gott. Lestu alla línuna aftur.

Kennari: Jæja, hver getur svo sagt okkur PALS vinnureglurnar.

Börnin:
1. Talaðu bara við félaga þinn og talaðu bara um PALS.
2. Notaðu inniröddina.
3. Vinnið vel saman. 
4. Gerðu þitt besta.
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Kennari: Mjög gott. (Afhendir möppurnar).

Nú er komið að ykkur að vinna í PALS með félaga ykkar. Ég gef 
þeim pörum stig sem fara eftir PALS reglunum. Munið að flýta 
ykkur að merkja broskarl og skipta um hlutverk. Ekki byrja á 
hljóðakassaæfingunni fyrr en þið eruð búin með „Hvaða hljóð?“ 
æfinguna, tvisvar sinnum og hafið merkt tvo broskarla. Ef þið 
ljúkið æfingunni áður en tíminn er búinn, getið þið gert æfinguna 
aftur og unnið ykkur inn fleiri broskarla. 

(Lætur börnin vinna í PALS í u.þ.b. 10 mínútur. Minnir börnin á að gefa 
eitt stig fyrir hvern broskarl, sem þau vinna sér inn í æfingunni).
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K-PALS  
Umskráning

Kennslustund 4

Minnispunktar:
• Félagar sitja saman.
• Minna börnin á hver er þjálfari og hver lesari.
• Halda vel áfram.
• Gefa tækifæri til að svara í kór, litlum hópum eða hver fyrir sig.
• K-PALS innlögn kennara og þjálfun barnanna ætti ekki að taka meira en 20 

mínútur.

Markmið
Börnin eiga að:
 Æfa hljóð stafa.
 Æfa tengingar hljóða sem þau þekkja og mynda orð.
 Æfa sig í að vera þjálfarar og lesarar.

Kennslugögn:
• Stórt spjald fyrir kennara til að nota við innlögn eða skjávarpi. 
• Möppur með námsefni kennslustundar og stigablaði.
• Blýantar.

Kennari: Nú er kominn PALS tími. (Stórt blað eða skjávarpi með verkefni 4).
Hér er verkefnið, sem við ætlum að vinna. Er nýtt hljóð í dag?

Börnin: JÁ.

Kennari: Rétt. (Bendir á í). Nýja hljóðið er /ííí/. Segið það með mér: /ííí/. 

Börnin: /ííí/.

Kennari: Flott. Þá skulum við byrja á PALS. Ég ætla að vera þjálfari. 
Hvaða hljóð? (Bendir á stafina og lýkur „Hvaða hljóð?“ æfingunni. 
Segir börnunum að stjörnurnar á blaðinu minni þjálfarann á að hrósa).
Hvað gerir þjálfarinn þegar æfingin er búin?

Börnin: Merkir broskarl og skiptir um hlutverk við lesarann.

Kennari: Mjög gott. Núna ætla ég að vera lesari og þið eigið öll að vera 
þjálfararnir mínir (Bendir á m). Höldum áfram.

Börnin: Hvaða hljóð?
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Kennari: /m/.

Börnin: Hvaða hljóð?

Kennari: (Segir vitlaust hljóð).

Börnin: Stopp. Hljóðið er____. Hvaða hljóð?

Kennari: (Segir rétt hljóð). Á ég núna að halda áfram eða verð ég að byrja 
aftur og lesa alla línuna?

Börnin: Lestu línuna aftur.

Kennari: Þið eruð öll duglegir þjálfarar. Þið hjálpuðuð mér með því að segja 
mér rétt hljóð og sögðuð mér að lesa alla línuna aftur.
(Heldur áfram með ferlið og lýkur æfingunni. Velur barn til að merkja 
broskarl). 
(Bendir á hljóðakassaæfinguna). Hvað á þjálfarinn að segja fyrst 
þegar þið byrjið á hljóðakassaæfingunni?

Börnin: Lestu hægt.

Kennari: Gott. En hver bendir á hljóðin þegar lesarinn les hægt.

Börnin: Lesarinn.

Kennari: Flott hjá ykkur. Nú ætla ég fyrst að lesa hægt. (Bendir á hvert hljóð 
um leið og hann les hægt). Ááás. Bendið og lesið hægt með mér. 

Börnin: ááás.

Kennari: Hvað segir þjálfarinn núna?

Börnin: Syngdu og lestu.

Kennari: Ég ætla að syngja og lesa. Ááás ás. Nú þið. Syngið og lesið.

Börnin: ááás ás.

Kennari: Flott hjá ykkur að benda um leið og þið lásuð orðið. Núna ætla ég 
að lesa næsta orð. (Lýkur við kennslustund 4. Minnir börnin á
mikilvægi þess að leiðrétta villur).
Núna ætla ég að velja eitt ykkar til að vera þjálfari. Við hin verðum 
lesarar. (Nafn barns) ég sá að þú tókst mjög vel eftir. Vilt þú koma 
hingað og vera þjálfari? Hvað segir þú við lesarann fyrst þegar 
hann sér stafina?
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Börnin: Hvaða hljóð?

Kennari: Á hvað bendir þú? 

Börnin: Stafina.

Kennari: Hvað áttu að segja þegar þú kemur að stjörnunni?

Börnin: „Flott hjá þér“ eða „Mjög gott“.

Kennari: Rétt. Hvað áttu að segja ef félagi þinn kann ekki rétta hljóð 
stafsins? 

Börnin: Stopp. Hljóðið er ___. Hvaða hljóð? Gott. Lestu alla línuna aftur.

Kennari: Mjög gott! Hvað segir þú við lesarann þegar þið komið að 
hljóðakössunum?

Börnin: Lestu hægt. Syngdu og lestu.

Kennari: Frábært. En hvað segir þú ef félagi þinn gerir mistök þegar hann 
les?

Börnin: Stopp. Orðið er____. Hvaða orð? Gott. Lestu alla línuna aftur.

Kennari: (Gerir ein eða tvenn mistök, svo að þjálfarinn geti æft sig í að leiðrétta. 
Gætir þess að þjálfarinn láti byrja á línunni aftur).

Þið voruð dugleg. Hver getur nú sagt okkur PALS reglurnar.

Börnin:
1. Talaðu bara við félaga þinn og talaðu bara um PALS.
2. Notaðu inniröddina.
3. Vinnið vel saman.
4. Gerðu þitt besta.

Kennari: Mjög gott. (Afhendir möppurnar).
Nú er komið að ykkur að vinna í PALS með félaga ykkar. Ég gef 
þeim pörum stig sem fara eftir PALS reglunum. Munið að flýta 
ykkur að merkja broskarl og skipta um hlutverk. Ekki byrja á 
hljóðakassaæfingunni fyrr en þið eruð búin með „Hvaða hljóð?“ 
æfinguna, tvisvar sinnum og hafið merkt tvo broskarla. Ef þið 
ljúkið æfingunni áður en tíminn er búinn, getið þið gert æfinguna 
aftur og unnið ykkur inn fleiri broskarla.
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(Lætur börnin vinna PALS í u.þ.b. 10 mínútur. Minnir börnin á að gefa 
eitt stig fyrir hvern broskarl, sem þau vinna sér inn í æfingunni).
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K-PALS  
Umskráning

Kennslustund 5

Minnispunktar:
• Félagar sitja saman.
• Minna börnin á hver er þjálfari og hver lesari.
• Halda vel áfram.
• Gefa tækifæri til að svara í kór, litlum hópum eða hver fyrir sig.
• K-PALS innlögn kennara og þjálfun barnanna ætti ekki að taka meira en 20 

mínútur.

Markmið
Börnin eiga að:
 Læra að þekkja sjónorð.
 Æfa hljóð stafa.
 Æfa tengingar hljóða sem þau þekkja og mynda orð.
 Æfa sig í að vera þjálfarar og lesarar.

Kennslugögn:
• Stórt spjald fyrir kennara til að nota við innlögn eða skjávarpi. 
• Möppur með námsefni kennslustundar og stigablaði.
• Blýantar.

Kennari: Nú er kominn PALS tími. (Bendir á fyrsta hljóðið í „Hvaða hljóð?“ 
hlutanum). Er nýtt hljóð í dag? 

Börnin: NEI.

Kennari: Hvernig vissuð þið það?

Börnin: Það er enginn kassi (rammi) utan um fyrsta stafinn.

Kennari: Rétt hjá ykkur. Þá skulum við byrja á PALS. 

(Bendir á staf og segir „Hvaða hljóð?“ Biður barn að vera þjálfari. Æfir 
leiðréttingarferlið. Lætur börnin æfa að merkja broskarl eftir æfinguna).

Í dag eru þrír hlutar í PALS kennslustundinni okkar. Við erum með 
nýja æfingu sem heitir „sjónorð“. (Bendir á fyrsta sjónorðið). Þetta er 
orðið „og“. Hvaða orð?

Börnin: Og.
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Kennari: Mjög gott. „Og“ er sérstakt orð. Við köllum það sjónorð, af því að 
þið verðið að muna og læra hvernig það lítur út. Þegar þið eruð 
þjálfarar segið þið við félaga ykkar:„Hvaða orð?“ Hvað segið þið 
við félaga ykkar?

Börnin: Hvaða orð?

Kennari: Flott. Ef félagi ykkar þekkir ekki orðið eða gerir mistök, hjálpið þið 
honum. Þá segið þið: „Stopp. Orðið er____. Hvaða orð? Gott. 
Lestu alla línuna aftur.“ Hvað segið þið ef félagi ykkar þekkir ekki 
orðið?

Börnin: Stopp. Orðið er____. Hvaða orð? Gott. Lestu alla línuna aftur.

Kennari: Gott. Við skulum halda áfram.
(Bendir á orðið og spyr börnin „Hvaða orð?“. Passar að byrja aftur á 
línunni ef villa er gerð. Þegar æfingunni er lokið er merkt við broskarl. 
Biður barn að vera þjálfari og heldur áfram að æfa).

(Bendir á síðasta hlutann, hljóðakassana). Nú ætlum við að æfa 
hljóðakassana. Nú eiga allir að hlusta vel. Ég ætla að lesa hægt: ís. 
Bendið og lesið hægt með mér.

Börnin: ís.

Kennari: Þið eruð dugleg að benda. Núna ætla ég að syngja og lesa.
Ííís ís. Nú eigið þið að syngja og lesa.

Börnin: ííís ís.

Kennari: Gott. Næsta orð. Lesið hægt með mér: ááás

Börnin: ááás.

Kennari: Syngið og lesið.

Börnin: ááás, ás.

Kennari: (Heldur áfram að æfa hljóðakassana. Biður síðan barn að vera þjálfari).
(Nafn barns) vilt þú vera þjálfari?

Ef lesararnir kunna ekki að syngja og lesa orðið, eigið þið þá að 
gera grín að þeim?

Börnin: NEI.
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Kennari: Eigið þið að láta sem þið sjáið ekki þegar lesarinn gerir mistök og 
halda bara áfram?

Börnin: NEI.

Kennari: Hvað eigið þið að segja við félaga ykkar?

Börnin: Stopp. Orðið er____. Hvaða orð? Gott. Lestu alla línuna aftur.

Kennari: Frábært. Höldum nú áfram. Biddu okkur að syngja og lesa. 

Barn: Syngdu og lestu.

Kennari: (Heldur áfram og lýkur verkefninu. Lætur þjálfarann merkja broskarl. 
Gerir eina eða tvær villur svo að þjálfarinn geti æft leiðréttingarferlið. 
Fullvissar sig um að þjálfarinn láti byrja á línunni aftur. Heldur þjálfuninni 
áfram þar til flestir hafa náð þessu).

Þið voruð dugleg. Hver getur nú sagt okkur PALS reglurnar.

Börnin:
1. Talaðu bara við félaga þinn og talaðu bara um PALS.
2. Notaðu inniröddina.
3. Vinnið vel saman (hjálpaðu félaga þínum).
4. Gerðu þitt besta.

Kennari: Mjög gott. (Afhendir möppurnar).
Nú er komið að ykkur að vinna í PALS með félaga ykkar. Ég gef 
þeim pörum stig sem fara eftir PALS reglunum. Munið að flýta 
ykkur að merkja broskarl og skipta um hlutverk. Þegar þið hafið 
unnið „Hvaða hljóð?“ verkefnið tvisvar sinnum, byrjið þá að æfa 
„sjónorð“. Þegar þið hafið unnið „sjónorð“ tvisvar, byrjið þá á 
„hljóðakössunum“. Ef þið ljúkið æfingunni áður en tíminn er 
búinn, getið þið gert æfinguna aftur og unnið ykkur inn fleiri 
broskarla.

(Lætur börnin vinna í PALS í u.þ.b. 15 mínútur. Minnir börnin á að gefa 
eitt stig fyrir hvern broskarl, sem þau vinna sér inn í æfingunni).
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K-PALS  
Umskráning

Kennslustund 6

Minnispunktar:
• Þegar þú kynnir tímatökuna fyrir börnunum segðu þeim þá að K-PALS sé ekki 

kapphlaup. En í hvert sinn sem þau vinni í PALS, hafi þau aðeins ákveðinn 
tíma til að ljúka verkefninu, svo að þau verði að vinna vel. Þau verði að gera 
sitt besta. 

• Notaðu þá aðferð sem þér hentar til að enda K-PALS verkefni. Sumir kennarar 
segja „stopp“ þegar klukkan hringir. Aðrir blikka ljósunum. Notaðu eigin aðferð 
til að enda K-PALS kennslustundina án þess að börnin fari úr sætum sínum.

Markmið
Börnin eiga að:
 Læra hvað þau eiga að gera þegar klukkan hringir.
 Æfa hljóð stafa.
 Læra að þekkja sjónorð.
 Æfa tengingar hljóða sem þau þekkja og mynda orð.

Kennslugögn:
• Stórt spjald fyrir kennara til að nota við innlögn eða skjávarpi. 
• Tímavaki / klukka.
• Möppur með námsefni kennslustundar og stigablaði.
• Blýantar.

Kennari: Nú er kominn PALS tími. Sitjið við hlið félaga ykkar. (Bendir á fyrsta
hljóðið í „Hvaða hljóð?“ hlutanum ). Er nýtt hljóð í dag? 

Börnin: NEI.

Kennari: Hvernig vitið þið það?

Börnin: Það er enginn kassi (rammi) utan um fyrsta stafinn.

Kennari: Rétt hjá ykkur. Þegar þið vinnið þennan hluta PALS og eruð 
þjálfarar, hvað segið þið þá við félaga ykkar.

Börnin: Hvaða hljóð?

Kennari: Mjög gott. Ef félagi ykkar þekkir ekki hljóðið, hjálpið þið honum. 
Hvað segið þið við félaga ykkar ef hann þekkir ekki hljóðið?

Börnin: Stopp. Hljóðið er____. Hvaða hljóð? Gott. Lestu alla línuna aftur.
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Kennari: (Bendir á stafinn og spyr: Hvaða hljóð? Biður barn að vera þjálfari. Æfir 
leiðréttingarferlið. Lætur börnin æfa sig í að merkja broskarl, þegar 
verkefninu er lokið). (Bendir á „sjónorð“). Hvað segið þið við félaga 
ykkar þegar þið eruð þjálfarar? 

Börnin: Hvaða orð?

Kennari: Flott. Ef félagi ykkar þekkir ekki orðið eða segir það vitlaust, 
hjálpið þið honum. Þið segið: „Stopp. Orðið er___. Hvaða orð? 
Gott. Lestu alla línuna aftur.“ Hvað segið þið ef félagi ykkar gerir 
mistök?

Börnin: Stopp. Orðið er____. Hvaða orð? Gott. Lestu alla línuna aftur.

Kennari: Gott. Við skulum halda áfram.
(Bendir á orðið og spyr börnin „Hvaða orð?“. Merkir broskarl þegar 
æfingunni er lokið. Biður barn að vera þjálfari og heldur áfram að æfa).

(Bendir á síðasta hlutann, hljóðakassana). Nú ætlum við að æfa 
hljóðakassana. Horfið og hlustið vel. Ég ætla að lesa hægt: ís.
Bendið og lesið hægt með mér.

Börnin: ííís.

Kennari: Núna ætla ég að syngja og lesa. ííís ís.
Nú eigið þið að syngja og lesa. 

Börnin: ííís  ís.

Kennari: Gott. Næsta orð. Lesið hægt með mér: ááás.

Börnin: ááás.

Kennari: Syngið og lesið.

Börnin: ááás, ás.

Kennari: (Heldur áfram að æfa hljóðakassana. Biður síðan barn að vera þjálfari).
(Nafn barns vilt þú vera þjálfari? Ef lesarinn kann ekki að lesa orðið, 
eigið þið þá að gera grín að honum?

Börnin: NEI.

Kennari: Eigið þið að láta sem þið sjáið ekki þegar lesarinn gerir mistök og 
halda bara áfram?
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Börnin: NEI.

Kennari: Hvað eigið þið að segja við félaga ykkar?

Börnin: Stopp. Orðið er____. Hvaða orð? Gott. Lestu alla línuna aftur.

Kennari: Frábært. Höldum nú áfram. Biddu okkur að lesa hægt, syngja og 
lesa.

Börnin: Lestu hægt. Syngdu og lestu.

Kennari: (Heldur áfram og lýkur verkefninu. Lætur þjálfarann merkja broskarl. 
Gerir ein eða tvenn mistök svo að þjálfarinn geti æft leiðréttingarferlið. 
Fullvissar sig um að þjálfarinn láti byrja á línunni aftur. Heldur þjálfuninni 
áfram þar til flestir hafa náð þessu).

Þið voruð dugleg. Hver getur nú sagt okkur PALS reglurnar.

Börnin:
1. Talaðu bara við félaga þinn og talaðu bara um PALS.
2. Notaðu inniröddina.
3. Vinnið vel saman.
4. Gerðu þitt besta.

Kennari: Mjög gott. Hér eftir ætlum við að nota tímavaka / klukku til að segja 
okkur hvenær PALS tíminn er búinn. Við vinnum í PALS í 15 
mínútur. Hvað vinnum við lengi í PALS? 

Börnin: 15 mínútur.

Kennari: Þegar klukkan hringir er mjög mikilvægt að þið stoppið en séuð 
áfram í sætunum ykkar. Hvað eigið þið að gera þegar klukkan 
hringir?

Börnin: Stoppa, en vera áfram í sætunum.

Kennari: Nú er komið að ykkur að vinna í PALS með félaga ykkar. Ég gef 
þeim félögum stig sem fara eftir PALS reglunum. Munið að flýta 
ykkur að merkja broskarl og skipta um hlutverk. Þegar þið hafið 
unnið „Hvaða hljóð?“ tvisvar sinnum, byrjið þá að æfa „sjónorð“. 
Þegar þið hafið unnið „sjónorð“ tvisvar, byrjið þá á 
„hljóðakössunum“. Ef þið ljúkið æfingunni áður en tíminn er 
búinn, getið þið gert æfinguna aftur og unnið ykkur inn fleiri 
broskarla. 
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(Stillir tímavakann / klukkuna. Lætur börnin vinna í PALS í u.þ.b. 15 
mínútur. Minnir börnin á að gefa eitt stig fyrir hvern broskarl, sem þau 
vinna sér inn í æfingunni. Gefur börnunum stig fyrir að fylgja PALS 
reglum og fyrir að vinna vel).
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K-PALS  
Umskráning

Kennslustund 7-70

Minnispunktar:
• Halda vel áfram.
• Gefa tækifæri til að svara í kór, litlum hópum eða hver fyrir sig.
• K-PALS innlögn kennara og þjálfun barnanna ætti ekki að taka meira en 20 

mínútur.
• Kennari á að ganga á milli hópa og fylgjast með.
• Hrósa og nota stigablað til að verðlauna börnin sem fylgja K-PALS reglum, 

vinna vel saman og nota leiðréttingarferlið rétt.
• Börn sem eiga í vandræðum með fleiri en tvö hljóð eða fleiri en tvö orð í 

viðkomandi verkefni, ættu að fá einfaldari verkefni.

Markmið
Börnin eiga að:
 Æfa hljóð stafa.
 Læra að þekkja sjónorð.
 Æfa tengingar hljóða sem þau þekkja og mynda orð.

Kennslugögn:
• Stórt spjald fyrir kennara til að nota við innlögn eða skjávarpi. 
• Tímavaki / klukka.
• Möppur með námsefni kennslustundar og stigablaði.
• Blýantar.

Kennari: Nú er kominn PALS tími. (Bendir á fyrsta stafinn í „Hvaða hljóð?“ 
hlutanum). Er nýtt hljóð í dag? (Ef svo er, kynnir hann nýja hljóðið og 
vekur athygli barnanna á staf hljóðsins). 

Þá skulum við byrja. Hvað segið þið við félaga ykkar, þegar þið 
eruð þjálfarar og eruð að vinna þennan hluta PALS? 

Börnin: Hvaða hljóð?

Kennari: Mjög gott. Ef félagi ykkar þekkir ekki hljóðið, hjálpið þið honum. 
Hvað segið þið við félaga ykkar ef hann gerir mistök?

Börnin: Stopp. Hljóðið er____. Hvaða hljóð? Gott. Lestu alla línuna aftur.

Kennari: (Bendir á stafinn og spyr: „Hvaða hljóð?“ Biður barn að vera þjálfari. 
Æfir leiðréttingarferlið. Lætur börnin æfa sig í að merkja broskarl, þegar 
verkefninu er lokið). 
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(Bendir á „sjónorð“). Hvað segið þið við félaga ykkar í þessum hluta 
PALS, þegar þið eruð þjálfarar? 

Börnin: Hvaða orð?

Kennari: Flott. Ef félagi ykkar þekkir ekki orðið eða segir það vitlaust, 
hjálpið þið honum. Þið segið: „Stopp. Orðið er___. Hvaða orð? 
Gott. Lestu alla línuna aftur.“ Hvað segið þið ef félagi ykkar gerir 
mistök?

Börnin: Stopp. Orðið er____.  Hvaða orð? Gott. Lestu alla línuna aftur.

Kennari: Gott. Við skulum halda áfram.
(Bendir á orðið og spyr börnin: „Hvaða orð?“ Merkir broskarl þegar 
æfingunni er lokið. Biður nokkur börn að vera þjálfara og heldur áfram 
að æfa).

(Bendir á hljóðakassana). Nú gerum við síðasta hluta PALS. Horfið 
nú öll og hlustið vel. Ég ætla að lesa hægt og síðan syngja og lesa. 
(Sýnir og biður börnin að endurtaka. Biður nokkur börn að vera 
þjálfara).

(Nafn barns) vilt þú vera þjálfari? Ef lesarinn þinn kann ekki að lesa 
orð, áttu þá að gera grín að honum?

Barn: NEI.

Kennari: Áttu að láta sem þú sjáir ekki þegar lesarinn gerir mistök og halda 
bara áfram?

Barn: NEI.

Kennari: Hvað áttu að segja við félaga þinn?

Barn: Stopp. Orðið er____. Hvaða orð? Gott. Lestu alla línuna aftur.

Kennari: Frábært. Haltu nú áfram. Biddu okkur að lesa hægt, syngja og lesa.

Börnin: Lestu hægt.

Kennari: (Heldur áfram og lýkur verkefninu. Lætur þjálfarann merkja broskarl. 
Gerir eina eða tvær villur svo að þjálfarinn geti æft leiðréttingarferlið. 
Fullvissar sig um að þjálfarinn láti byrja á línunni aftur. Heldur þjálfuninni 
áfram þar til flestir hafa náð þessu).
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Þið voruð dugleg. Hver getur nú sagt okkur PALS reglurnar.

Börnin:
1. Talaðu bara við félaga þinn og talaðu bara um PALS.
2. Notaðu inniröddina.
3. Vinnið vel saman.
4. Gerðu þitt besta.

Kennari: Gott. Nú er komið að ykkur að vinna í PALS með félaga ykkar. Ég 
gef þeim félögum stig sem fara eftir PALS reglunum. Munið að 
flýta ykkur að merkja broskarl og skipta um hlutverk. Þegar þið 
hafið unnið „Hvaða hljóð?“ tvisvar sinnum, byrjið þá að æfa 
„sjónorð“. Þegar þið hafið unnið „sjónorð“ tvisvar, byrjið þá á 
„hljóðakössunum“. Ef þið ljúkið æfingunni áður en tíminn er 
búinn, getið þið gert æfinguna aftur og unnið ykkur inn fleiri 
broskarla.

(Stillir tímavakann / klukkuna. Lætur börnin vinna í PALS í u.þ.b. 15 
mínútur. Minnir börnin á að gefa eitt stig fyrir hvern broskarl, sem þau 
vinna sér inn í æfingunni. Gefur börnunum stig fyrir að fylgja PALS 
reglum og fyrir að vinna vel. Minnir þjálfara á að ganga frá möppunum 
og lesara að ganga frá blýöntunum).
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K-PALS  
Umskráning

Kennslustund 30
Fyrsta setningin

Minnispunktar:
• Halda vel áfram.
• Gefa tækifæri til að svara í kór, litlum hópum eða hver fyrir sig.
• K-PALS innlögn kennara og þjálfun barnanna ætti ekki að taka meira en 20 

mínútur.
• Kennari gengur á milli hópa og fylgist með, hrósar og gefur stig þeim sem 

fylgja K-PALS reglum, vinna vel saman og nota leiðréttingarferlið. 
• Kennari fylgist vel með börnunum og fullvissar sig um að námsefnið sé 

hæfilega þungt.
• Ef barn á í erfiðleikum með fleiri en tvö hljóð og fleiri en tvö orð í viðkomandi 

verkefni, ætti það að fá einfaldara verkefni. 

Markmið
Börnin eiga að:
 Læra að lesa setningu.
 Æfa hljóð, tengja hljóð sem þau þekkja og mynda orð og lesa sjónorð.

Kennslugögn:
• Stórt spjald fyrir kennara til að nota við innlögn eða skjávarpi. 
• Tímavaki / klukka.
• Möppur með námsefni kennslustundar og stigablaði.
• Blýantar.

Kennari: Í dag lesum við setningar í PALS. Þið eru búin að læra að hljóða
mörg orð í hljóðakössum. Þið hafið líka lært að lesa mörg sjónorð. 
Lítið á setninguna neðst á blaðinu. Hún er alveg eins og setningar 
sem þið hafið séð í sögubókum. Sjáið þið venjulega hljóðakassa 
utan um stafi í sögubókum?

Börnin: Nei.

Kennari: Alveg rétt. Það eru engir hljóðakassar í setningum eða 
sögubókum. Samt getið þið hljóðað mörg orð. Lesum þessa 
setningu saman.
(Vísar til kennslustundar 30. Bendir á hvert orð um leið og hann les 
setninguna).
Hér er orðið „Amma“ fyrst í setningunni. Hér eru tvö önnur orð 
sem þið þekkið. Lesum setninguna saman. „Amma er kát“.
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Börnin: Amma er kát.

Kennari: Flott. Þið lásuð alla setninguna. Bráðum verðið þið farin að lesa 
bækur.

Þegar þið lesið setningu í PALS, segir þjálfarinn „Lestu 
setninguna“. Lesarinn bendir á hvert orð um leið og hann les 
setninguna. 

Ef félagi ykkar gerir mistök, eigið þið að hljóða orðið ef þið getið 
það. Ef orðið sem lesarinn les rangt er sjónorð, segið þá félaga 
ykkar orðið. Þjálfarar, ef félagi ykkar les orð vitlaust hvað eigið þið 
þá að segja?

Börnin: Stopp. Orðið er „___“. Hvaða orð? Gott. Lestu alla setninguna aftur.

Kennari: Fínt hjá ykkur. Jæja, en ef félagi ykkar hljóðar orð vitlaust, hvað 
eigið þið þá að segja?

Börnin: Stopp. Orðið er____. Hvaða orð? Gott. Lestu alla línuna aftur.

Kennari: Gott. Nú er komið að ykkur að vinna í PALS með félaga ykkar. Þið 
vinnið í PALS í 15 mínútur. Þegar klukkan hringir, eigið þið að vera 
áfram í sætum ykkar. Við merkjum stigin saman og göngum svo 
frá.

(Gengur um stofuna meðan börnin vinna í PALS).

Stopp. Þið unnuð mjög vel í PALS í dag. Ég heyrði að flestir mundu 
sjónorðin og að syngja orðin í hljóðakössunum.

Þjálfarar, merkið inn stigin ykkar og gangið frá.
Lesarar, gangið frá blýöntunum.
PALS tíminn er búinn.
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K-PALS  
Umskráning

Kennslustund 40
Kynning á bókum

Minnispunktar:
• Velja bækur af réttu þyngdarstigi.
• Setja bækur í möppurnar fyrir kennslustundina.
• Halda vel áfram.
• Gefa tækifæri til að svara í kór, litlum hópum eða hver fyrir sig.
• K-PALS innlögn kennara og þjálfun barnanna ætti ekki að taka meira en 20 

mínútur.
• Kennari gengur á milli hópa og fylgist með, hrósar og gefur stig þeim sem 

fylgja K-PALS reglum, vinna vel saman og nota leiðréttingarferlið. 
• Kennari fylgist vel með börnunum og fullvissar sig um að námsefnið sé 

hæfilega þungt.
• Ef barn á í erfiðleikum með fleiri en tvö hljóð og fleiri en tvö orð í viðkomandi 

verkefni, ætti það að fá einfaldara verkefni. 
• Við lestur bóka á þjálfari (sá getumeiri) að lesa á undan.

Markmið
Börnin eiga að:
 Læra að lesa bækur með félaga sínum.
 Æfa hljóð, tengja hljóð sem þau þekkja og mynda orð, lesa sjónorð og 

setningar.

Kennslugögn:
• Stórt spjald fyrir kennara til að nota við innlögn eða skjávarpi. 
• Bók í möppu hvers pars.

Kennari: Dagurinn í dag er mjög sérstakur. Þið hafið öll verið svo dugleg að
æfa lestur að þið eruð tilbúin til að lesa bók. Bækurnar, sem þið 
lesið, eru með orðum sem þið getið hljóðað og sjónorðum, sem 
þið þekkið.
(Lyftir upp bók og sýnir börnunum).

Þið eigið að skiptast á að lesa hverja setningu þar til bókin er búin. 
Þjálfarar þið eigið að lesa fyrst. Svo eiga lesarar að lesa sömu 
setningu. Þegar þið byrjið að lesa segja þjálfarar félaga sínum nafn 
bókarinnar. Þessi bók heitir _______.
(Bendir á titilinn um leið og hann er lesinn).
Bendið á orðin í titlinum um leið og þið lesið þau. Síðan lesa 
lesarar ykkar titilinn. Þegar bæði þjálfari og lesari hafa lesið titilinn, 



68 
 

flettið þið upp á fyrstu blaðsíðu bókarinnar. Horfið á fyrstu 
setninguna. Bendið á hvert orð um leið og þið lesið það. Lesarar, 
þið verðið að hlusta og horfa um leið og þjálfarinn bendir á orðin, 
svo að þið getið hjálpað honum ef hann kann ekki orðið. 
(Sýnir hvernig á að benda á hvert orð um leið og hann les eina 
setningu). 
(Bendir á punktinn).
Munið, að hver setning endar á punkti, sem segir ykkur að stoppa. 
Þegar þið stoppið, les félagi ykkar sömu setningu og bendir um 
leið á orðin. Síðan lesa þjálfarar næstu setningu. Þið haldið svona 
áfram að skiptast á þar til bókin er búin.

Hver á að lesa setninguna fyrst?

Börnin: Þjálfarinn.

Kennari: Alveg rétt. Nú skulum við æfa okkur að lesa. Ég ætla að vera 
þjálfarinn og þið eruð lesarar. Horfið á hvernig ég bendi á hvert orð 
sem ég les.
(Bendir á hvert orð um leið og hann les setninguna. Stoppar við 
punktinn og lætur börnin lesa sömu setningu. Velur eitt barn til að benda 
á orðin um leið og hinir lesa).

Þegar þið hafið lesið alla bókina, gefið þið ykkur 5 stig.
Þegar þið lesið saman í PALS, þekkið þið flest orðin í bókinni. Ef 
þið komið að orði, sem þið eruð ekki viss um að þekkja, munið þá 
að nota það sem þið hafið lært um lestur. Þið getið til dæmis 
hljóðað orðið.

(Fær börnin til að rifja upp lestraraðferðir: hljóða orð, muna sjónorð, 
hugsa um fyrsta hljóð í orðinu og líta á myndir).

Kennari: Héðan í frá lesið þið bók þegar þið eruð búin að vinna PALS 
blaðið. Áður en þið byrjið skulum við rifja upp PALS 
vinnureglurnar fjórar.

Börnin:
1. Talaðu bara við félaga þinn og talaðu bara um PALS.
2. Notaðu inniröddina.
3. Vinnið vel saman.
4. Gerðu þitt besta.

Kennari: Hvað eigið þið að segja í PALS, þegar félagi ykkar man ekki hljóð 
stafsins?

Börnin: Stopp. Hljóðið er ____.  Hvaða hljóð?  Gott. Lestu alla línuna aftur.
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Kennari: Gott. En ef félagi ykkar getur ekki hljóðað orð eins og t.d. „mús“.

Börnin: Stopp. Orðið er „mmúúús“. Hvaða orð? Gott. Lestu alla línuna aftur.

Kennari: Alveg rétt. Munið að hljóða orðin til að hjálpa félaga ykkar að lesa 
þau. Þegar kemur að sjónorðum, segið þið félaga ykkar orðið. 
Hvað gerið þið ef félagi ykkar þekkir ekki orðið „ég“? Hvað segið 
þið þá?

Börnin: Stopp. Orðið er „ég“. Hvaða orð? Gott. Lestu alla línuna aftur.

Kennari: Þegar allir eru tilbúnir byrjum við á PALS. Munið að þið þurfið 
möppuna ykkar og blýant. Ég set klukkuna af stað og geng svo á 
milli og gef þeim sem gera sitt besta aukastig. 
Hlustið eftir nafninu ykkar. (Kallar upp þjálfara- og lesarapör. Fylgist 
með að allir vandi sig við að sækja möppur og koma sér fyrir).

Gott hjá ykkur. Þið voruð dugleg að gera ykkur tilbúin fljótt og vel. 
Þið vinnið í PALS í 15 mínútur. Munið að þegar þið hafið lokið við 
verkefnablaðið, lesið þið bókina með félaga ykkar. Þegar klukkan 
hringir, eigið þið að vera áfram í sætum ykkar. Við merkjum stigin 
saman og göngum svo frá. 

(Gengur um stofuna meðan börnin vinna í PALS).

Stopp. Þið unnuð mjög vel í PALS í dag. Ég heyrði að flestir voru 
duglegir að hljóða orð og mundu sjónorðin í bókinni. 

Þjálfarar, merkið inn stigin ykkar og gangið frá. 
Lesarar, gangið frá blýöntunum. 
PALS tíminn er búinn.
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K-PALS
Leiðbeiningar  

Minnispunktar:
• Vinna rösklega.
• Gefa öllum tækifæri til að svara í innlögn kennara:

1. Láta börnin skiptast á að vera þjálfara.
2. Nota oft hópsvör (t.d. strákar, stelpur, allir).
3. Leyfa getuminni börnum að svara hverju og einu.

• Verðlauna börnin með hrósi og stigum ef þau fylgja K-PALS reglum, vinna vel 
með félaga sínum og nota leiðréttingarferlið.

• Einstaklingsmiða möppur barnanna (t.d. vera viss um að námsefni sé af réttu 
þyngdarstigi).

• Vinna með K-PALS, þrisvar til fjórum sinnum í viku, 30 mínútur í senn.

Kennslugögn:
Kennari:

1. Tímavaki / klukka.
2. Kennarastýrð útgáfa af „Hljóðaleikja“ kennslustund, stórt spjald eða 

skjávarpi með „Hvaða hljóð?“, „Hvaða orð?“, „sjónorð“ og „setning“.  
Hægt er að setja verkefni kennslustundar á stórt spjald (A3) eða nota 
skjávarpa.

Börnin:
3. Mappa með verkefnum, stigablað og blýantur.

__________________________________________________________________

Hljóðaleikur
• Kennari nefnir allar myndir og fer yfir hljóðaleikjaæfingar á stóru spjaldi eða 

með skjávarpa í u.þ.b. 5 mínútur.
o Kennari er þjálfari og börnin eru lesarar.
o Kennari biður mismunandi hópa barna að vera lesarar og biður

einstaka barn að vera þjálfari.

Umskráning PALS
• Kennari æfir umskráningu af stóru spjaldi eða skjávarpa.

o Kennari er þjálfari og börnin eru lesarar.
o Kennari biður mismunandi hópa barna að vera lesarar og biður einstaka 

barn að vera þjálfari.
1. Kynnir nýtt hljóð og fer yfir „Hvaða hljóð?“ æfingu, a.m.k. einu sinni.
2. Kynnir nýtt sjónorð og fer yfir „Hvaða orð?“ æfingu a.m.k. einu sinni.
3. Fer yfir orð í hljóðakössum, „Lestu hægt/syngdu og lestu“ a.m.k. 

einu sinni.
4. Fer yfir setningar.

• Börnin færa sig á PALS staðinn sinn.
• Börnin vinna í pörum að PALS verkefninu. Þau merkja eitt stig fyrir hvern 

broskarl, sem merkt hefur verið við.
• Börnin ganga frá gögnum sínum og fara aftur í sætin.
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Skráningarblað
 

 
Þjálfari Lesari
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Stigablað

Nafn:_______________________________________           Dagsetning:_________

Nafn:_______________________________________

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
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K-PALS reglur
 

Að færa sig:
1. Færið ykkur hratt og hljótt
2. Takið með ykkur gögnin
3. Sitjið hlið við hlið í PALS

 
 
 

Vinnureglur:
1. Talaðu bara við félaga þinn 

og talaðu bara um PALS
2. Notaðu inniröddina
3. Vinnið vel saman
4. Gerðu þitt besta 
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K-PALS
Reglur: Að færa sig 

1. Færið ykkur hratt og hljótt 
á PALS staðinn ykkar

2. Takið með ykkur gögnin
• Hvert par þarf möppu og blýant
• Þjálfarinn sækir möppuna
• Lesarinn sækir blýantinn

3. Sitjið hlið við hlið í PALS
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K-PALS
Vinnureglur

1. Talaðu bara við félaga þinn
og talaðu bara um PALS                        

2. Notaðu inniröddina

3. Vinnið vel saman

4. Gerðu þitt besta
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K-PALS
Leiðréttingarferli

Fyrir „Hvaða hljóð?“

Stopp.  Hljóðið er _____.   
Hvaða hljóð?

Gott.  Lestu alla línuna 
aftur.



78 
 

K-PALS

Leiðréttingarferli

Fyrir sjónorð

Stopp.  Orðið er ______.  
Hvaða orð?

Gott.  Lestu alla línuna 
aftur.
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K-PALS

Leiðréttingarferli

Fyrir hljóðakassa

Stopp. Orðið er 
„mmmúúús“. Hvaða orð?

Gott.  Lestu alla línuna 
aftur.
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K-PALS
Hljóðaleikir-yfirlit 

Vika Kennslu-
stund

Hljóðaleikir Orð í hverri kennslustund

0 Kynning 
1

Klappa atkv.
2, 3 atkvæði

sími, máni, róla, epli, krókódíll, jarðarber

Kynning 
2

Klappa atkv.
2, 3 og 4 atkvæði

gulrót, snjóhús, epli, jarðarber, geimfari, 
randafluga

Kynning 
3

Fyrsta hljóð – A
á

ás, ár, sól, áll
áll, ávextir, grís, ás
álfur, áttaviti, kisa, ávextir

Kynning 
4

Fyrsta hljóð –A
m

mús, máni, jarðarber, mjólk
motta, men, sól, mamma
moli, munnur, api, mark

1 1 Fyrsta hljóð – A
á, m

munnur, mál, jarðarber, máni
álfur, ávextir, áll, kisa
motta, mamma, mús, hundur

2 Fyrsta hljóð – A
á, m

ár, áttaviti, kápa, áll
munnur, mjólk, handklæði, máni
mús, mál, randafluga, motta

3 Fyrsta hljóð – A
m, s

sól, sími, derhúfa, selur
motta, máni, grís, mús
sokkur, sveppur, mál, skæri

4 Fyrsta hljóð – A
á, s

sög, sópur, selur, fugl
síli, segl, hundur, sími
álfur, áttaviti, ávextir, ís

2 5 Fyrsta hljóð – B
m, í

mál, máni, kisa, sól
ísbjörn, hundur, ís, skæri
Ísland, mjólk, ílát, sög

6 Fyrsta hljóð – B
s, í

ísbjörn, máni, kisa, ís
selur, hundur, randafluga, skæri
sími, sög, mjólk, kápa

7 Fyrsta hljóð – B
s, a

sópur, máni, segl, ís
api, randafluga, afi, handklæði
sól, dekk, sokkur, tré

8 Fyrsta hljóð – B
s, a

segl, hundur, jarðarber, sápa
api, asni, randafluga, sveppur
afi, derhúfa, amma, munnur

3 9 Rím mús, lús, hús, fugl
ás, lás, bás, vefur  
sól, hjól, kápa, jól
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10 Rím hjól, jól, bás, sól  
dís, ís, grís, ás
mús, hús, lús, skæri

11 Rím grís, mýs, ís, handklæði
bás, lás, rás, máni
lím, rím, randafluga, hrím

12 Rím ás, lás, derhúfa, bás
lím, hrím, epli, rím
mús, krús, lús, síli

4 13 Giska á orð
2 hljóð

ís, ás, ól, il 

14 Giska á orð 
3 hljóð

sól, jól, mús, lús 

15 Giska á orð 
3 hljóð

mál, kál, der, ber

16 Giska á orð
3 hljóð

tár, már, hús, mús

5 17 Giska á orð 
3 hljóð

mús, mál, maur, már

18 Giska á orð 
3 hljóð

sól, sög, sár, ský

19 Giska á orð 
3 hljóð

lím, lús, lok, lás

20 Giska á orð 
3 hljóð

rós, ryk, rúm, rok

6 21 Fyrsta hljóð – A
l, r

lús, litir, laukur, fugl
refur, rotta, sími, rós
laukur, lás, lús, skæri

22 Fyrsta hljóð – A
l, r, t

rotta, rós, mark, refur
lykill, lás, hattur, laukur
trúður, tómatur, tré, sól

23 Fyrsta hljóð – A
t, r, f

tré, tómatur, kápa, trúður
refur, róla, ís, rúm
fiskur, fáni, tígrisdýr, fjöður

24 Fyrsta hljóð – A
f, t 

flugvél, fíll, segl, fugl  
tígrisdýr, tár, máni, tré
fáni, fiskur, fjöður, hundur

7 25 Fyrsta hljóð – B
t, r, f

trúður, sveppur, tré, hundur
randafluga, rúm, asni, munnur
fáni, mamma, álfur, fíll

26 Fyrsta hljóð – B
f, ú

flugdreki, sveppur, tré, fáni
úr, úlfur, húfa, dís
fíll, asni, fótur, randafluga
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27 Fyrsta hljóð – B
p, e

páfagaukur, pera, handklæði, mús
epli, fugl, skæri, eðla
penni, sápa, prins, fiskur

28 Fyrsta hljóð – B
i, e, p

inniskór, hundur, tré, indíáni
eðla, ísbjörn, eldgos, skæri
prins, ávextir, mjólk, poki

8 29 Giska á orð 
3 hljóð

api, afi, 
Óli, Ósk

30 Giska á orð 
3 hljóð

tær, tík, 
kór, kál

31 Giska á orð 
3 hljóð

kál, bál,
sög, lög

32 Giska á orð 
3 hljóð

bók, men,
búr, múr

9 33 Giska á orð 
4 hljóð

máni, fáni, 
kisi, risi

34 Giska á orð 
4 hljóð

sími, safi, 
síli, sósa

35 Giska á orð 
4 hljóð

lesa, læra, 
líma, lúra

36 Giska á orð 
4 hljóð

mála, mæla, 
mata, masa

10 37 Síðasta hljóð  
s

krús, lás, hús, kisa
mús, lús, máni, hús  
grís, ís, rós, hundur

38 Síðasta hljóð  
l

sól, mál, jól, hús
fugl, segl, tagl, munnur
bíll, fíll, dís, höll

39 Síðasta hljóð  
r

ár, tár, hundur, skæri
jarðarber, fjöður, litir, moli
selur, köttur, hestur, mark

40 Síðasta hljóð  
i

fáni, máni, epli, litir
handklæði, skæri, mjólk, kassi
moli, penni, sími, sól

11 41 Rím bær, tær, sær, bás
dós, fjós, ljós, bók 
rær, mær, moli, bær

42 Rím dót, rót, fót, poki
kók, bók, tók, rær
skæri, færi, bók, læri

43 Rím motta, dotta, bók, rotta
rani, hani, krani, skæri
kálfur, hálfur, álfur, færi
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44 Rím prestur, gestur, hestur, krani
ljón, hjón, grjón, dót
gjóla, fjóla, álfur, hjóla

12 45 Giska á orð
4 hljóð

kápa, sími 
bali, krús

46 Giska á orð
4 hljóð

viti, úlpa
ugla, dans

47 Giska á orð
4 hljóð

kisa, kaka
kofi, Kári

48 Giska á orð
4 hljóð

kona, olía,
dúfa, kúla

13 49 Giska á orð
4 hljóð

pera, dæmi,
ugla, grís

50 Giska á orð
4 hljóð

þari, þefa
þúfa, Gosi

51 Giska á orð
4 hljóð

jójó, húfa
rúta, kind

52 Giska á orð 
4 hljóð

sofa, lesa,
pera, vofa

14 53 Síðasta hljóð
a, l

róla, dúfa, mark, dansa
þota, ugla, hæna, hundur
bíll, áll, stóll, epli

54 Síðasta hljóð
t, k

lest, geit, kjöt, stóll
mjólk, mark, ugla, bók
lak, lok, þak, fíll

55 Síðasta hljóð
f, ð

borð, jörð, bað, ugla
sleif, nef, lauf, kjöt
blað, sverð, bók, hurð

56 Síðasta hljóð
d, ð

strönd, mynd, ugla, band
hlið, roð, skeið, nef
lönd, hönd, lok, önd

15 57 Fyrsta hljóð – B
b, þ, d

bíll, tré, refur, bátur
þota, gos, þak, hestur
dreki, mjólk, sveppur, dós

58 Fyrsta hljóð – B
h, v, k

hattur, ísbjörn, hundur, dekk
vatn, veiða, flugdreki,sópur
krókódíll, derhúfa, rúm, krani

59 Fyrsta hljóð – B
j, g, au

jakki, skæri, jólasveinn, handklæði
gíraffi, úr, köttur, geit
auga, randafluga, kápa, ausa

60 Fyrsta hljóð – B
n, ei, p

nál, naut, jarðarber, motta
einn, bolti, eins, bátur
píanó, sokkur, póstkassi, sög
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16 61 Giska á orð
3 hljóð

bein, reim
beit, heit

62 Giska á orð
3 hljóð

önd, lax, 
fax, nös

63 Giska á orð
3 hljóð

kex, föt, 
sex, möl

64 Giska á orð
3 hljóð

eyja, dós, 
eyra, tær

17 65 Giska á orð
4 hljóð

lest, jörð,
salt, rist

66 Giska á orð
4 hljóð

heyra, baka, 
kaka, keyra

67 Giska á orð
4 hljóð

kaupa, sópa, 
vaða, poki

68 Giska á orð
3 hljóð

ausa, kýr,
lauf, öxi

18 69 Síðasta hljóð
n, m

korn, járn, barn, skeið
hraun, baun, bón, bók
reim, rúm, bað, tóm

70 Síðasta hljóð
ð, t, f

lóð, röð, sneið, pottur 
frost, salt, dót, bók
haf, golf, geit, lyf
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K-PALS
Umskráning-yfirlit.

Innlögn hljóða/stafa, orða og setninga.

Vika Kennslu-
stund

Ný 
hljóð

Hljóðanleg 
orð

Ný 
sjónorð

Setningar Hljóðaleikir
Sjá Hljóðaleikir
-yfirlit

0 Kynning 
1

Klappa atkv.
2, 3 atkv.

Kynning 
2

Klappa atkv.
2, 3 og 4 
atkv.

Kynning 
3

Fyrsta hljóð A
á

Kynning 
4

Fyrsta hljóð A
m

1 1 á, m Fyrsta hljóð A
á, m

2 s Fyrsta hljóð A
á, m

3 ás, ás,
má, má

Fyrsta hljóð A
m, s

4 í ás, ás,
má, má

Fyrsta hljóð A
á, s

2 5 ís, ás, 
sá, má

og Fyrsta hljóð B
m, í

6 a ís, ás,
má, sá

Fyrsta hljóð B
s, í

7 ís, ás, 
má, sá

Fyrsta hljóð B
s, a

8 má, sá, 
ás, ís

Fyrsta hljóð B
s, a

3 9 l ás, ís, 
lá, sá

Rím
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10 ís, má, 
lás, sá 

Rím

11 r lás, ás, 
lím, lá 

er Rím

12 ás, lás, 
rím, lím

Rím

4 13 ál, sál, 
ál, mál

Giska á orð 

14 ó ís, rís, 
las, mas

Giska á orð 

15 ól, sól, 
rós, rós, 

Giska á orð 

16 t sól, rós, 
ól, sól

ekki Giska á orð 

5 17 tár, már, 
sál, mál

Giska á orð 

18 tá, rá, 
tár, lás

Giska á orð 

19 i tár, sár, 
már, tár

ég Giska á orð 

20 il, ris, 
tá, tár

Giska á orð 

6 21 ú il, til, til, 
ár, tár, sár

amma Fyrsta hljóð A

22 út, úti, úti,
úr, lím, rím

Fyrsta hljóð A

23 f il, lím, rím, 
lá, lás, rás

Fyrsta hljóð A

24 fá, far, fór, 
af, afi, afi

Fyrsta hljóð A

7 25 e er, fer, fer
fót, fót, sót

sagði Fyrsta hljóð B

26 ar, far, far
las, fas, las

Fyrsta hljóð B
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27 p ás, lás, rás, 
rím, lím, rím

Fyrsta hljóð B

28 óp, far, par, 
api, api, pár

Fyrsta hljóð B

8 29 k óp, sóp, sóp 
api, api, kór

nei Giska á orð 

30 óp, kóp, sóp, 
kát, mát, kát

Amma er kát. Giska á orð 

31 b kú, bú, kát, 
mát, búr, súr

Amma les. Giska á orð 

32 bók, tók, bók, 
múr, lúr, súr

Ég á ís. Giska á orð 

9 33 n ál, bál, sál, 
mús, lús, fús 

á Amma á bók. Giska á orð 

34 en, net, fet, 
mín, fín, mín

Ég á fína bók. Giska áorð 

35 æ fer, fór, far, 
múr, súr, búr

að Ég sá mús. Giska á orð 

36 bæ, næ, fæ, 
fær, bær, tær

Ég á tær. Giska á orð 

10 37 d mær, nær, sær 
fær, tær, bær

Amma á rós. Síðasta hljóð

38 sær, rær, bær, 
dós, dót, dóm

Afi rær á sæ. Síðasta hljóð

39 é ber, der, fer, 
sár, már, tár

minn Ég sé fé. Síðasta hljóð

40 fé, sé, sér, 
sér, mér, mér

Afi minn á fé. Síðasta hljóð

11 41 o bók, tók, bók 
sem, kem, sem

Ása sá orm. Rím

42 op, kot, kom, 
kot, kom, kol

Óli kom út í él. Rím

43 v mús, lús, fús, 
fat, sat, mat

segir Ég les um mús. Rím
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44 vot, von, vor, 
vor, vot, vot

Ása er vot. Rím

12 45 þ vor, vot, vog, 
múr, búr, lúr

Nú er vor. Giska á orð

46 þá, þak, bak, 
þú, þín, mín

pabbi Pabbi sá þak. Giska á orð

47 j þú, þak, bak, 
þá, þær, sær

Pabbi sá þak á 
bæ.

Giska á orð

48 já, jól, sól, 
jú, þær, bær

Amma les um jólin. Giska á orð

13 49 g jú, jól, sól, 
já, sár, már

Vala sá sár. Giska á orð

50 gól, jól, sól, 
gos, gat, gef

var Pabbi minn á gos. Giska á orð

51 u um, jæja, gat, 
má, jójó, gaf

Jón gaf Óla jójó. Giska á orð

52 eru, uss, upp, 
um, ugla, eru

Ari las um uglu. Giska á orð

14 53 ð gat, fat, sat, 
gul, una, gul

mamma Sólin er gul Síðasta hljóð

54 að, það, bað, 
eða, með, eða

Ása er með gos. Síðasta hljóð

55 y eða, með, peð, 
lás, bás, lás

Sísí fer í bað. Síðasta hljóð

56 dyr, eða, dyr, 
yfir, yfir,

yfir Óli óð yfir læk. Síðasta hljóð

15 57 h það, bað, það, 
fær, bær, tær

Vala er með tíu 
tær.

Fyrsta hljóð B 

58 hæ, hús, mús, 
hó, hás, hár

Mamma er hás. Fyrsta hljóð B

59 ei hús, mús, lús, 
þak, bak, lak

sem Óli sá mús bak við 
hús.

Fyrsta hljóð B

60 ein, nei, nei 
heim, heim

Ég fer ein heim. Fyrsta hljóð B
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16 61 ey nei, bein, mein
ein, bein, sein

fyrir Ása er sein  heim.
Kolur fær bein að 
naga.

Giska á orð

62 hey,eyja,meyja
mey, eyra, 
heyra

Ísland er eyja.
Ég heyri læti fyrir 
utan.

Giska á orð

63 x nei, veit, beit, 
ein, bein, sein

Einar og Kolur 
leika úti.
Kolur beit Einar.

Giska á orð

64 já, lax, fax, 
jú, kex, sex

hann Pabbi var að veiða 
lax.
Einar fær sér lax.

Giska á orð

17 65 ö ax, lax, fax, 
að, bað, vað

Það er fax á hesti.
Hesturinn fer yfir 
vað.

Giska á orð

66 föt, löt, göt, 
öl, möl, föl

Fúsi og Vala eru 
ekki löt.
Vala mokar möl í 
fötu.

Giska á orð

67 ý ör, mör, rör, 
göt, föt, löt

með Mamma saumar 
föt. 
Iðunn á fín föt.

Giska á orð

68 ös, nös, kös, 
ýr, ýsa, kýr

Mamma sýður ýsu.
Ýsa er góð.

Giska á orð

18 69 au mý, dýr, kýr, 
ör, mör, för

Amma á mörg dýr.
Hún á kýr, kisu og 
hænu.

Síðasta hljóð

70 aum, ausa, 
lauk,
auð, tau, aur

hún Mamma er að 
ausa súpu.
Auði líkar ekki við 
lauk.

Síðasta hljóð



91 
 

Viðaukar Hljóðaleikir og Umskráning Kennslustundir 1-70 
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