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PÖR AÐ LÆRA SAMAN
Stærðfræðiaðferðir fyrir leikskóla

Kynning

Í þessari handbók er að finna allar þær 
sem þarf til að innleiða PALS stærðfræði
 .                .       !"
#   $      %    # &  '

Hvert PALS #  $   #   #   * #$ eða þrjár kennslustundir á viku.
+$   ;

  

 

< '

= <;  &  &><  < r munu nota í kennslustundum.
;
  
 #   '@

 

<   

  %   <   %

Við hvetjum þig eindregið til að  *  <; # áður en þú kynnir efnið fyrir
nemendum þínum.
I  

  < ;           innleiðingu á PALS.

Yfirlit yfir PALS aðferðina
Skipulag
PALS er lagt fyrir í a.m.k. 16 kennsluvikur.
Þú getur valið hvort þú kennir PALS tvisvar eða þrisvar í viku. Hér fyrir neðan er lýsing á
tveggja daga skipulagi og þriggja daga skipulagi.
Vel< það skipulag sem hentar best þörfum bekkjarins.
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Tveggja daga skipulag
PALS kennt tvisvar sinnum í hverri viku:
 yrst PALS lot (þ.e. Dagur 1 í #  viku)     < !JOQJ   '
 $ !JOQJ       # < >     &><'

Notið spilaspjöld merkt Dagur 1.
Í annarri PALS lotunni (þ.e. Dagur 2 í #  viku)   & < < &> svipað því sem notað
var á Degi 1. Stundum er spilaspjaldið aðeins öðruvísi á Degi 2. W #%        
;   % ;   X ! < Z '     ;   ; &
X  Q'   $     %   % <  #  >  $
[J   '

Notið spila merkt Dagur 2.
Þriggja daga skipulag
Þegar PALS er lagt fyrir þrisvar sinnum í viku fá nemendur bæði meiri æfingu í
stærðfræðifærni og meiri tíma með spilaspjaldið.
Í fyrstu PALS lotunni     < QJO[J   '  $ !JOQJ   
   # < >     &><' @
Seinni PALS lotan í hverri viku er eingöngu nýtt í paravinnu með spilaspjöldin. Nemendur
vinna í pörum í u.þ.b. 30 mínútur.
Notið spila merkt Dagur 3.
  & %   & < < &> #    % #%   X  ! % Q'
Stundum er spilaspjaldið aðeins öðruvísi á Degi 3. W #%     
% ;   X Q < Z '
    ;   ; & X  [.   $     %
 #  >  $ [J   '

   ;  
  % <

PALS einingar
 # !"    
x
x
x

<  & #   \&   # ]^

Talnahugtök
Samanburður á tölum
Hugtök í samlagningu og frádrætti
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Þjálfarar og leikmenn
Nemendur í bekknum eru paraðir saman í hverri lotu. Þeir skiptast á að vera kennarar
(þjálfarar) og nemendur (leikmenn). Á þriggja vikna fresti eru nemendur paraðir saman á ný.
Hlutverk þjálfara er að leiða leikm  gegnum verkefnin með því að:
x
x

lesa leiðbeiningar spilaspjaldsins fyrir hann
aðstoða hann við að finna svörin

Hlutverk leikmanna er að:
x
x

fylgja fyrirmælum þjálfara
vinna verkefnin á spilaspjaldinu

Pörun nemenda
Gefðu nemendum þínum stig eftir frammistöðu þeirra í stærðfræði. Skrifaðu nafn 
stærðfræðinemandans efst á listann (þ.e. nemandi 1.) Skrifaðu svo nafn næst 
stærðfræðinemandans (þ.e. nemandi 2) og svo koll af kolli og að síðustu 
stærðfræðinemandans neðst (þ.e. nemandi 20)'
Notaðu listann til að para saman nemendur. Það eru  aðferðir  '
Fyrir neðan má sjá tvær tillögur. Það er mikilvægt að hafa félagslega færni og einstaklingsþarfir
nemenda í huga þegar þeir eru paraðir saman.
 1:

  2:

Þjálfari
Leikmaður
Pör
Nemandi 1 Nemandi 11 Par#1

Þjálfari
Nemandi 1

Leikmaður
Pör
Nemandi 20 Par#1

Nemandi 2
Nemandi 3
Nemandi 4
Nemandi 5
Nemandi 6
Nemandi 7
Nemandi 8
Nemandi 9
Nemandi 10

Nemandi 2
Nemandi 3
Nemandi 4
Nemandi 5
Nemandi 6
Nemandi 7
Nemandi 8
Nemandi 9
Nemandi 10

Nemandi 19
Nemandi 18
Nemandi 17
Nemandi 16
Nemandi 15
Nemandi 14
Nemandi 13
Nemandi 12
Nemandi 11

Nemandi 12
Nemandi 13
Nemandi 14
Nemandi 15
Nemandi 16
Nemandi 17
Nemandi 18
Nemandi 19
Nemandi 20

q  >   

Par#2
Par#3
Par#4
Par#5
Par#6
Par#7
Par#8
Par#9
Par#10

Par#2
Par#3
Par#4
Par#5
Par#6
Par#7
Par#8
Par#9
Par#10

#%  <  $$    #      *

Að fylgjast með nemendum og úthluta broskölum
Í PALS kennslustundum ætti kennarinn að fara á milli nemendapara og veita endurgjöf eftir
þörfum. Það er mikilvægt að hvetja nemendur að nota leiðréttingar- og hjálparaðferðirnar.
7

'

Einnig ættu kennarar að úthluta broskö lum á broska laeyðublaðið hjá nemendum fyrir góð
vinnubrögð og samvinnu. Nemendur gefa einnig broska la jafnóðum og þeir klára verkefni á
spilaspjaldinu sínu. W 
 <    $          #
; #     %      # '
Að bregðast við ef nemanda vantar eða fjöldi nemenda er

 

Þegar nemendur eru fjarverandi eða ef fjöldi þerra lendir á oddatölu, er hægt að nota eina 
  <  #  &    > ^
(1) Paraðu félaga þeirra sem eru fjarverandi saman.
(2) Búðu til þríeyki (þ.e. einn byrjar sem þjálfari, meðan hinir tveir eru leikmenn, síðan
verður þjálfarinn leikmaður og annar leikmannanna tveggja verður þjálfari, þríeykið
skiptir með sér verkum þar til allir hafa fengið tækifæri til að vera þjálfar a.m.k. einu
sinni)'
(3) Leyfðu getumiklum nemanda að vera „flakkari“ sem kemur í stað fjarverandi
nemenda.
Aðlögun að nemendum með sérþarfir
Nýir nemendur, nemendur með íslensku sem annað tungumál, getulitlir nemendur og
nemendur með fatlanir, ættu að vera paraðir með getumiklum nemendum sem geta hjálpað
og leiðbeint þeim í gegnum PALS spilaspjöldin.
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Listi yfir verkefni
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Kennslustund Eining / Titill
1
&
Þjálfun

2

3

4

5

Talnahugtök
Talnaþekking (0-10)
Talnahugtök
Talnaþekking (0-19)
Talnahugtök
Að sýna tölur (0-9)
Talnahugtök
Að sýna tölur (0-19)

Dagur Lýsing
1
Kynning á PALS
2
3
1

Kynning á PALS
Kynning á talnahugtökum
Kynning á talnaþekkingu
(0-10)
Að þekkja tölur (0-10)
Kynning á talnaþekkingu
(0-19)
Að þekkja tölur (0-19)
Kynning á       >
(0-9)
Að teikna     > (0-9)
Kynning á að teikna knippi (tíur) og  
  > (0-19)
Að teikna knippi (tíur) og     >
(0-19)
Kynning á  talna (0-9)

2
1
2
1
2
1
2

6

7

Talnahugtök
Að skrifa tölur
Að bera saman tölur
Hvort er meira?

1
2
1

Að telja punkta og skrifa tölur (0-9)
Kynning: Að ákveða hvor er stærri með
notkun mynda (0-9)
Að ákveða hvort er meira með notkun
talna (0-9)
Kynning: Að ákveða hvort er minna með
notkun mynda (0-9)
Að ákveða hvort er meira með notkun
talna (0-9)
Kynning á meira  og minna  með
notkun snúningsskífu (0-9)

2
8

Að bera saman tölur
Hvort er minna?

1
2

9

10

11

Að bera saman tölur
Meira og minna með
snúningsskífu

Að bera saman tölur
Meira og minna með
talnalínu

Hugtökin samlagning og
frádráttur
Samlagning með
myndum

1

2

x

1

Kynning á meira  % minna  með
notkun talnalínu (0-9)

2

Meira  og minna  með notkun
talnalínu (0-9)
Kynning á samlagningu með notkun
mynda (0-9)

1

2

 %   snúningsskífu

Samlagning með notkun mynda (0-9)

10

12

13

14

15

16

Hugtökin samlagning og
frádráttur
Frádráttur með myndum
Hugtökin samlagning og
frádráttur
Samlagning og frádráttur
með myndum

Hugtökin samlagning og
frádráttur
Samlagning með baunum
Hugtökin samlagning og
frádráttur
Frádráttur með baunum
Hugtökin samlagning og
frádráttur
Samlagning og frádráttur
með baunum

1

Kynning á frádrætti með notkun mynda
(0-9)

2
1

Frádráttur með notkun mynda (0-9)
Kynning á samlagningu og frádrætti með
notkun mynda (0-9)

2

Samlagning og frádráttur með notkun
mynda (0-9)
Kynning á samlagningu með notkun
bauna (0-9)

1

2
1

Samlagning með notkun bauna (0-9)
Kynning á frádrætti með notkun bauna
(0-9)

2
1

Frádráttur með notkun bauna (0-9)
Kynning á samlagningu og frádrætti með
notkun bauna (0-9)

2

Samlagning og frádráttur með notkun
bauna (0-9)
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Verkefni 1
Þjálfun

12

Verkefni 1 – Dagur 1

PALS - leikskóli
Þjálfun
{> ^
|&><^    @'
|  ! O X  !

+%    }  *     sem leiðarvísi í kennslustundinni. Ekki lesa
upplýsingarnar ;    < ' Kynntu þér  # % %    %  
     <'



Í }  gefum við upp svör sem #;   %   <. Ef #  svör
nemenda <     ~  & þá þar til þeir virðast hafa öðlast skilning á hugtökunum.

KENNARI: Í dag ætla ég að segja ykkur frá nýju verkefni sem heitir PALS (skrifaðu PALS á
töfluna). Það stendur fyrir Pör Að Læra Saman. P stendur fyrir pör eða par. Hvað þýðir
orðið par?
Nemendur: Par eru vinir.
Par er fólk sem gerir eitthvað saman.
Par eru einhverjir sem tala saman og deila hlutum.
Par er tveir vinir sem eru góðir við hvern annan.
Gott. Eftir nokkra daga ætlum við að byrja á PALS verkefnunum. Allir fá sérstakan félaga bara
til að vinna með í PALS. Þú og PALS félaginn þinn saman  að læra stærðfræði. Hvað
ætl þú og PALS félaginn þinn að gera saman?
Nemendur: Læra stærðfræði.
Sýndu spjaldið með PALS reglunum. Lagt er til að reglurnar verði hafðar sýnilegar og hengdar
upp í kennslustofunni.
Í PALS  að vinna með félaga ykkar. Til að vera góður félagi 
 PALS reglurnar okkar.
Fyrsta PALS reglan er að tala bara við félag og að tala bara um stærðfræði.
V

í    PALS reglu  – reglu 1.
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Verkefni 1 – Dagur 1

Af hverju haldið þið að það sé mikilvægt að tala bara við félaga ykkar og að tala bara um
stærðfræði?
Nemendur: Svo að þú getir einbeitt þér að verkefninu þínu og haldið þínu striki.
Svo að þú truflist ekki af einhverju öðru.
Svo að þú truflir ekki hina sem eru að vinna í kringum þig.
Vel gert! Jæja, ef ég væri að tala við félaga minn um frímínúturnar og líka að tala við
nemanda hinum megin í kennslustofunni, væri ég þá góður PALS félagi eða slæmur PALS
félagi? Hversvegna?
Nemendur: Slæmur PALS félagi.
Þá værir þú ekki að tala um stærðfræði.
Þá værir þú að tala við og trufla aðra nemendur.
Vel gert! Ef ég væri að nú að tala um stærðfræði og bara að tala við félaga minn, væri ég þá
góður PALS félagi eða slæmur PALS félagi? Hversvegna?
Nemendur: Góður PALS félagi!
Þú værir bara að tala um stærðfræði og þú værir að vinna verkefni þitt.
Þú talaðir ekki við aðra nemendur, bara við PALS félagann þinn.
Þið standið ykkur mjög vel í að hlusta og svara spurningunum mínum!
Önnur PALS reglan er að nota lágværu PALS röddina.
V

í    PALS    – reglu 2.

Við  mismunandi radd . Þegar við erum úti er allt í lagi að nota háværa rödd. En
þegar þið svarið spurningum í kennslustund, notið þið lágværari, mildari rödd en þegar þið
eruð úti. Samt talið þið nógu hátt til að bekk heyri í ykkur. Þegar við erum í PALS
viljum við ekki að all bekk heyri í okkur. Ef allir tala á sama tíma,verð o
hávaði. Þannig að við verðum að nota sérstakar PALS raddir, eins og þessa.
Leyfðu þeim að heyra mjög lágværa rödd. Leyfðu þeim svo að heyra misháværar raddir og
láttu      útirödd, innirödd, eða PALS rödd.
Hvers vegna haldið þið að það sé mikilvægt að nota lágværa rödd?
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Verkefni 1 – Dagur 1

Nemendur: Til að þú truflir ekki aðra í kringum þig.
Vegna þess að það er ókurteisi að hrópa og það hjálpar engum.
Þriðja PALS reglan er að vera góð og hjálpsöm við félaga ykkar.
V

í jaldið    – reglu 3.

Í PALS tímanum  . Það er mjög mikilvægt að þið vinnið vel
saman. Þið eigið að vera góð við PALS félaga ykkar. Hvað þýðir það að vera góður?
Nemendur: Ver kurteis við félaga inn.
Ekki reiðast félaga ínum.
Hlusta á félaga inn og veit honum athygli.
Mjög gott. Þið ættuð líka að vera hjálpsöm við félaga ykkar. Hvað þýðir það að vera
hjálpsamur?
Nemendur: Hjálpa félaga ínum ef hann er í vandræðum.
W #   ;$; ; &~ * #  hönd til að kalla í kennarann.
Hjálpa félaga % að skilja spurningar ef hann þarf á hjálp að halda.
Vel gert. Finnst ykkur gott að fá hrós frá mér? Við viljum öll fá að vita þegar okkur gengur
vel. Þess vegna er að mikilvægt að láta félaga  vita þegar hann st  sig vel.
Þetta er hluti af því að vera góður og hjálpsamur PALS félagi. Segið til dæmis „Vel gert!“
eða „Gott hjá þér!“ Hvernig getið þið hrósað félaga ykkar á fleiri vegu?
Nemendur: Vel unnið.
Frábær frammistaða.
Þú stendur þig vel.
Vel gert. Ef ég væri nú ekki að hjálpa félaga mínum   grín að honum, værum
við þá góðir PALS félagar eða slæmir PALS félagar? Hvers vegna?
Nemendur: Slæmir PALS félagar.
Þ vær ekki góð # *
.
Þ vær að gera grín að *
 .
Þ #$    & *
 .
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Mjög gott. Ef ég væri að hjálpa félaga mínum og segja honum að hann stand sig
vel, værum við þá góðir PALS félagar eða slæmir PALS félagar? Hvers vegna?
Nemendur: Góðir PALS félagar.
 #$   % #$   % falleg orð.
 #$  &  '
 #$   #& *
'
Viljið þið spyrja mig um eitthvað varðandi það að vera góður PALS félagi?
Nemendur^  &  

 >    .

Vel gert. Kíkjum nú aftur yfir PALS reglurnar þrjár.


      .

Hverjar eru PALS reglurnar þrjár?
Nemendur: Að tala bara við félaga sinn og að tala bara um stærðfræði.
Að nota lágværa „PALS“ rödd.
Að vera góður og hjálpsamur.
Þetta er fínt í dag. Við ræðum þetta betur í næsta !"#$ .
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PALS - leikskóli
Þjálfun
%
&' !"#$
( )
 1 – Dagur 2

Í dag ætlum við að læra meira um PALS. Hvaða verkefni vinnið þið með PALS félaganum
ykkar?
Nemendur: Stærðfræðiverkefni.
Alveg rétt. Þegar þið eruð að vinna stærðfræðiverkefni með PALS félaganum ykkar, er
mjög mikilvægt að þið vinnið vel saman. Hverjar eru PALS reglurnar?
Nemendur:    ;
#  *
Not lágværa „PALS“ rödd.
 #
 % &  '

 %   bara um stærðfræði.

Fínt. Í PALS eru tvö hlutverk: Þjálfari og leikmaður. Bæði hlutverkin eru mjög mikilvæg. Ef
þið eruð þjálfarinn, er  hlutverkog þjálfari hjá fótboltaliði. Þið þurfið að
hjálpa félaga ykkar eins og þið getið til þess að hann verði góður í stærðfræði. Ef þið eruð
leikmaðurinn, þurfið þið að hlusta vandlega á leiðbeiningar þjálfarans og reyna eins og þið
getið að  *spilaspjöld. Í PALS tímum &  * 
vera í báðum hlutverkum. Þegar þið eruð ekki þjálfarinn, * þið leikmaðurinn.
Horfið öll hingað.
   spjald Verkefni 1 – Dagur 2.
Í PALS tímunum   við spilaspjöld eins og þessi. Þegar þið eruð þjálfarinn, spyrj
spurninga og leikmaðurinn á að svara. Þetta eru spurningar þjálfarans.
Bentu á spurningar þjálfarans.
+ , * .
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Ég ætla að vera þjálfarinn og þið eruð öll leikmennirnir. Þjálfarinn bendir svona á tölu og
spyr„Hvaða tala?“ Sjáið hvernig ég bendi greinilega með fing. Ég vil vera viss um
að félaginn minn geti séð töluna. „Hvaða tala?“
Nemendur: 2.
Vel gert. Næst segir þjálfarinn „Sýndu hversu margir“ Leikmaðurinn   upp
(Sýndu)! „Sýndu hversu margir“

fing.

Nemendur: Zelj fingur, „1, 2“ og seg& „2“'
Kennari: Þið standið ykkur vel. Höldum áfram.
Æfðu 2, 5, 1, 3 og svo 0. Vertu viss um að nemendur byrji frá einum og telji upphátt hvern
fingur.
Fyrir töluna 0 höldum við uppi hnefa (sýndu) en eng fing. Hvers vegna gerum við það?
Nemendur: Núll þýðir enginn.
Núll þýðir ekkert.
Það er rétt. Núll þýðir enginn. Þá höldum við engum fingrum uppi. Við höldum uppi hnefa,
svona. (Sýndu)!
Í PALS tímunum eruð þið . Ef félagi ykkar gerir mistök eigið þið að hjálpa
á jákvæðan hátt. Ef félagi ykkar gleymir tölu á spilaspjaldinu, segið þið „Stopp-ú
ruglaðist. Þessi tala er ____ (rétt tala)“! Þið teljið upp að þeirri tölu og   upp
jafnmörgum fingrum á meðan þið teljið. Svo leyfið þið leikmanninum að leiðrétta töluna,
eins og þið sýnduð honum.+ ,   .
Stundum segir félagi ykkar réttu töluna en er með vitlausan fjölda af fingrum, svona:
Segðu 4 og tel upp 3 fingur.
Ef félagi ykkar heldur uppi vitlausum fjölda af fingrum gerið þið það sama: Segið „Stoppú ruglaðist. Þessi tala er 4: 1, 2, 3, 4“
Réttu upp fingur   .
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/ svo leikmanninum að leiðrétta töluna, eins og þið sýnduð honum.
Stundum segir félagi ykkar ekki einu sinni töluna. Kannski horfir hann bara á töluna en
segir ekkert eða segir „Ég veit það ekki“ Þá þarf þjálfarinn samt sem áður að aðstoða.
Þjálfarinn segir „Þetta er talan 4: 1, 2, 3, 4“ Svo segir þjálfarinn „Hvaða tala?“ og gefur
leikmanninum annað tækifæri.
Nú skulum við halda áfram. Ég verð þjálfarinn. Þið verðið leikmennirnir.
" aðra og þriðju # röðina   . Vertu viss um að allir taki þátt. Notaðu hrós
þegar við á. Hlustaðu eftir tækifærum til að sýna réttar aðferðir. Stoppaðu þegar þið komið að
fyrsta broskainum við endann á þriðju röðinni.
Gott hjá ykkur! Broskalinn á spilaspjaldinu ykkar er sérstakur. Hann segir leikmanninum
að setja broskal á broskala).
 broskalas$

.

Þið fáið öll broska) sem liðið ykkar notar með hverju spilaspjaldi. Munið að þið fáið
öll að vera leikmenn í hverjum tíma. Báðir liðsmennirnir fá að gefa broskala.
/

. Leikmaðurinn finnur reitinn merkt Dagur 2 á brosk).

 $%  $

.

Á spilaspjaldinu ykkar stendur Dagur 2 í horninu.
Bentu á Dagur 2 í horni spjaldsins.
Spilaspjaldið ykkar segir ykkur alltaf hvort það sé Dagur 1 eða Dagur 2. # ið efst í hægra
hornið á blaðinu (bentu). Svo, þegar þið komið að broskali á spilaspjaldinu, tekur
leikmaðurinn blýant og merkir broskal í reitinn merktur Dagur 2.
Það er önnur leið til að vinna sér inn broskal. Í PALS tímum mun ég ganga um stofuna og
gefa broskala fyrir góða PALS vinnu. Ef ég sé ykkur til dæmis vera góð og hjálpsöm gef ég
broskal. Ef ég sé að þið eruð að leggja hart að ykkur og vinna vel í stærðfræði gef ég
broskal.
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Nú ætla ég að velja einhvern sem hefur staðið sig vel sem leikmaður,  
) 
Nemandi setur broskarl í reitinn sem er merktur Dagur 2 á broskarlaspjaldinu.
Hvað gerið þið þegar þið komið að broskali?
Nemendur: Við stoppum og leikmaðurinn gefur broska l.
Alveg rétt. Sjáið þið, hér er önnur mynd.
Bentu á fánann.
Þessi fáni segir PALS félögum að skipta um hlutverk. Alltaf þegar þið sjáið   fána
verður þjálfarinn leikma og leikmaðurinn verður þjálfari. !0. Skiptum um
hlutverk. Þið verðið þjálfarar og ég verð leikmaður.
Klárum nú blaðsíðuna.
%  blaðsíðuna með þig sem leikmann og nemendur sem þjálfara.Veldu einn nemanda
til að k    og benda á tölurnar. Gefðu röng svör bæði í tölustöfum og í fjölda fingra.
Aðstoðaðu nemendur við að leiðrétta eins og þarf. Minntu þau á að hrósa þér af og til.
Sjáið annar broskal.
Bentu á broskalinn. Þar sem ég er leikmaður merki ég broskal í reitinn merkt  Dagur 2
á broskalablaðinu.
Vel gert! Þið stóðuð ykkur öll vel í að vera bæði þjálfarar og leikmenn. Ég veit að þið verðið
tilbúin að gera þetta með félaga ykkar í næsta PALS tíma.
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Verkefni 1 – Dagur 3

PALS - leikskóli
Þjálfun
%:
&' PALS 
Broska)
V 1 – Dagur 3
Mappa merkt  1 fyrir hvert PALS par

Í dag æf  PALS aftur. Hverjar er PALS reglurnar þrjár?
Nemendur:  ala bara við félaga inn og tala bara um stærðfræði.
 % lágværa PALS rödd.
 # góður og hjálpsamur.
Vel gert. Við ætlum að vinna með sama spilaspjald og við notuðum síðast. /'*
 Hvað?
Nemendur: Hvaða tala?
Sýndu hversu margir.
Fínt. Hvað gerir leikmaðurinn?
Nemendur: Segir töluna og  upp jafnmörgum fingrum.
Hvað gerum við ef talan er núll?
Nemendur: Höldum uppi hnefa.
 ekki upp neinum fingrum.
Rétt. Núll þýðir enginn; þess vegna höldum við uppi hnefa með engum fingrum.
Nemendur: (Halda uppi hnefanum)!
Það er líka mikilvægt að muna að hjálpa félaga  ef hann gerir mistök. #* 
 ger mistök .
Bentu á   4 á v  spjaldinu.
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Segjum að í staðinn fyrir 4  5. %  leiðrétt hann?
Nemendur: Stopp~ ú ruglaðist. Talan er 4: 1, 2, 3, 4 (lyfta upp fingri með hverri tölu).
Æfðu eins mörg dæmi og nauðsynlegt er þar til nemendur geta gert þetta á eigin spýtur.
Gott hjá ykkur. Nú æfum við okkur. Ég verð þjálfarinn. Þið verðiðleikmennirnir.
Farðu í gegnum vinnuspjaldið Verkefni 1 – Dagur 3, þar til þú ert viss um að nemendurnir skilji
það. Hlustaðu eftir tækifærum til að sýna hvernig á að leiðrétta, stoppaðu til að gefa broskarl
á broskarlablaðið sem er merkt Dagur 3.
Þið standið ykkur mjög vel. Hver man hvað á að gera þegar komið er að fánanum?
Nemendur: Þá skiptum við um hlutverk. Ef við vorum þjálfarinn, verðum við leikmaðurinn. Ef
við vorum leikmaðurinn, verðum við þjálfarinn.
Mjög gott. Skiptum nú um hlutverk. Þið verðið þjálfarar og ég verð leikmaður.
Skiptu um hlutverk. Farðu í gegnum vinnuspjaldið þar til þú ert viss um að nemendur skilji
það. Gerðu mistök bæði með tölustafi og fjölda fingra. Aðstoðaðu nemendur með spurningar
og leiðréttingarferlið eins og þarf. Minntu þau á að hrósa þér af og til.
Þar sem þið eruð búin að standa ykkur svo vel ætla ég að velja nokkra PALS félaga til að
koma ,  hvernig á að gera verkefnin.
Veldu nemendur sem þú heldur að geti sýnt hvernig vinna á verkefnin á réttan hátt.
Nú eruð þið tilbúin að vinna með PALS félaganum ykkar. Fyrst segi ég ykkur hver PALS
félagi ykkar er. Svo segi ég ykkur hvort þið byrjið á að vera þjálfari eða leikmaður og hvar
þið  sitja.
Ef þið byrjið á að vera þjálfari,  ég nafnið ykkar og bið ykkur að koma  ná í PALS möppuna.
Leikmenn, þið finnið til blýant.
Það er mikilvægt að muna að skrifa ekki á möppurnar eða spilaspjöldin nema að ég segi
ykkur að gera það. Þegar við erum búin í PALS tímanum í dag, safna saman
möppunum ykkar. Þegar við förum næst í PALS * aðra möppu.
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Segðu nemendum nafn félaga þeirra. Segðu öðrum félaganum að byrja sem þjálfari og hinum
sem leikmanni. Segðu hverju pari hvar það á að sitja. Segðu þjálfurum að koma til þín til að
sækja PALS möppuna. Minntu leikmenn á að finna til blýant. Þegar allir hafa sest skaltu byrja
á fyrirmælunum.
Þjálfarar, byrjið á að opna möppurnar ykkar. Öðru megin í möppunni stendur Unnið.
(Sýndu). Hinum megin stendur Óunnið. (Sýndu). % sem þið þurfið fyrir daginn í dag
  1unn. Þið setjið verkefnin sem þið klárið í 2nn. Þjálfarar,  
1nn. Takið út broskalablaðið og spilaspjaldið merkt Dagur 3. Þetta er  sem
þið þurfið fyrir daginn í dag. Hérna stendur Dagur 3 á spilaspjaldinu.
Bentu á Dagur 3 á spjaldinu.
Leikmenn, munið þegar þið komið að broskali á spilaspjaldinu ykkar, að merkja broskal á
broskalablaðið í reitinn merktur Dagur 3. Skiptið svo um hlutverk þegar þið komið að fána.
Þið megið byrja.
Gakktu um stofuna og aðstoðaðu nemendur við að vinna PALS verkefnin rétt. Gefðu
broskala fyrir góða PALS hegðun: að leiðrétta á réttan hátt, að fara eftir PALS reglunum, að
fylgja PALS aðferðunum. Leyfðu PALS pörum að æfa sig það sem eftir er PALS tímans. Þegar
þú sérð að flestir nemendanna eru komnir að fánanum, gætir þú minnt þá á að skipta um
hlutverk.
Nú eruð þið búin með PALS spilaspjaldið merkt Dagur 3. Setjið nú spilaspjaldið 
 2 broskalablaðið í 1     !"#$ .

25

Verkefni 1 – Dagur 3

Verkefni 2
Talnaþekking (0-10)
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Verkefni 2

PALS - leikskóli
Talnaþekking (0-10)
Markmið:
Nemendur munu:
1. Læra tölur
2. Læra að sýna tölurnar með fingrunum.
%:
&' PALS reglu
Verkefni 2
Mappa merkt Verkefni 2 fyrir hvert PALS par

Í dag ætlum við að æfa PALS aftur. Hverjar eru PALS reglurnar?
Nemendur:    ;
# *
 ot lágværa PALS rödd.
 # góð og hjálps  .

 %

  ;

 $  $'

Gott. Við ætlum að vinna með sama spilaspjaldið og við notuðum síðast. Hvað 
se þjálfarinn3
Nemendur: „Hvaða tala?“ og „Sýndu hversu margir“'
Frábært. Hvað gerir leikmaðurinn?
Nemendur: Segir töluna og  jafnmörgum fingrum upp.
Hvað gerum við ef talan er 0?
Nemendur: Við höldum uppi hnefa.
|      .
Rétt hjá ykkur. Núll þýðir enginn; þess vegna höldum við uppi hnefa með engum fingrum.
(Sýndu)! Sjáum nú hvort þið getið öll sagt hvað ég á að gera ef talan er 0?
Nemendur: (Halda uppi hnefa)!
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Vel gert. Prófum nú fremstu röðina. Ég verð þjálfarinn. Þið verðið leikmennirnir.
Láttu %%   sýna. Vertu viss um að allir nemendur taki þátt. Notaðu hrós þar sem
það á við. Hlustaðu eftir tækifærum til að sýna hvernig á að leiðrétta. Stoppaðu þegar þú
kemur að tölunni 10.
Sjáið, næsta tala er 10. Til að sýna 10 notum við alla fingurna. Við ímyndum okkur 10 eins
og knippi af fingrum. Þegar við komum að 10,   við  fing&& í einu og segjum
„10“
Sýndu og leyfðu nemendum að æfa sig í að sýna 10.
Reynum þetta nú öll saman. „Hvaða tala?“ (Bentu á 10)!
Nemendur: 10.
„Sýn  hversu margir“
Nemendur: "&  fing  og segja „10“!
Það er líka mikilvægt að muna að hjálpa félaga  ef hann gerir mistök. Ímyndum okkur
að félagi ykkar geri mistök. Í staðinn fyrir'456 segir félagi ykkar476. Hvernig ættuð
þið að leiðrétta félaga ykkar?
Nemendur: Stopp~ ú ruglaðist. Talan er 4: 1, 2, 3, 4 ("&   fing með hverri tölu)!
Vel gert. Æfum okkur aðeins meira. Ég verð þjálfarinn. Þið verðið leikmennirnir.
Farðu í gegnum spjaldið merkt %& 2, þar til þér finnst nemendur skilja það,
hlustaðu eftir tækifærum til að sýna hvernig á að leiðrétta, stoppaðu til að gefa broskala
reitinn merkt  Dagur 1 á broskalablaðinu – vertu viss um að nemendur skilji hvernig á að
merkja broskala á broskalablaðið.
Vel gert. Hvað gerið þið þegar þið sjáið fánann?
Nemendur: Við skiptum um hlutverk. Ef við vorum þjálfarinn, verðum við leikmaðurinn. Ef
við vorum leikmaðurinn, verðum við þjálfarinn.
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Mjög gott. Skiptum um hlutverk. Þið verðið þjálfarinn og ég ætla að vera leikmaðurinn.
Farðu í gegnum spjaldið þangað til þér finnst nemendurnir skilja það. Gerðu mistök bæði
með tölustafi og fjölda fingra. Aðstoðaðu nemendur með spurningar og leiðréttingarferlið
eins og þarf. Minntu þau á að hrósa þér af og til.
Þar sem þið eruð búin að standa ykkur svo vel ætla ég að velja nokk PALS & til að
koma og sýna okkur hvernig á að gera verkefnin.
Veldu nemendur sem þú telur að geti sýnt verkefnin á réttan hátt.
Nú eruð þið tilbúin að vinna með PALS félaganum ykkar. Ég kalla á hvert PALS par fyrir sig
og segi ykkur hver )'* að vera þjálfari og hver )'* að vera leikmaður. Ef þið )'
* '* s )  * PALS möppu.
Leikmenn, þið finnið til blýant. Setjist niður '* PALS félaganum ykkar og  möppuna *
) yrir framan ykkur. Ekki opna möppurnar eða nota blýantinn. Bíðið eftir fyrirmælum
frá mér um hvað að gera næst.
Það er mikilvægt að muna að skrifa ekki á möppurnar eða spilaspjöldin nema að ég segi
ykkur að gera það. Þegar við erum búin í PALS tímanum í dag, mun ég safna saman
möppunum ykkar.
Segðu nemendum nafn félaga þeirra. Segðu öðrum félaganum að byrja sem þjálfari fyrst og
hinum sem leikmanni. Segðu hverju pari hvar það á að sitja. Fáðu þjálfarana til þín og
afhentu þeim PALS möppuna þeirra. Minntu leikmenn á að sækja blýant. Þegar allir hafa
sest skaltu byrja að gefa fyrirmæli.
Það er eitt í viðbót sem þið þurfið að vita um þetta spilaspjald. Sjáið hérna&& í efra
horninu. Bentu efst í hægra hornið. Þar stendur Verkefni 2 – Dagur 1. Í möppunni ykkar
er spilaspjaldið í 1- finnið broskalablaðið og spilaspjaldiðsem er merkt
„Verkefni 2 – Dagur 1“ && horni.
Bíddu þar til nemendur hafa fundið verkefnablöðin.
Gott. Jæja, þjálfarar verið vissir um að efst á spilaspjaldinu standi Dagur 1. Bentu á
Verkefni 2 – Dagur 1 á spjaldinu. Leikmenn, munið að þegar þið komið að broskali á
spilaspjaldinu eigið þið að merkja broskal á broskalablaðið í reitinn þar sem stendur
Dagur 1. Munið að skipta um hlutverk þegar þið komið að fána. Þið megið byrja.
Gakktu um stofuna og aðstoðaðu nemendur við að vinna PALS verkefnin rétt. Gefðu
broskarla fyrir góða PALS hegðun: að leiðrétta á réttan hátt, að fara eftir PALS reglunum, að
fylgja PALS aðferðunum. Leyfðu þeim að æfa sig saman það sem eftir er PALS tímans. Þegar
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þú sérð að flestir nemendanna eru komnir að fánanum, gætir þú minnt þá á að skipta um
hlutverk.
Nú eruð þið búin með PALS spilaspjaldið merkt Dagur 1. Þá setjið þið spilaspjaldið í
 2nn  broskalablaðið í 1unn  næsta!"#$ tíma.
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Verkefni 3
Talnaþekking (0-19)
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PALS - leikskóli
Talnaþekking (0-19)

Markmið:
Nemendur munu:
1. Læra tölustafi.
2. Læra að sýna tölustafina með fingrunum.
%:
&' PALS reglu
Verkefni 3
Mappa merkt Verkefni 3 fyrir hvert PALS par

Í dag verðum við með sömu PALS félaga og síðast. Áður en við byrjum ' &&
PALS reglurnar.
Lestu PALS reglurnar upphátt með ' .
Nú kunnið þið að vinna verkefni á PALS spilaspjaldinu. Förum aðeins yfir þetta. Ég verð
þjálfarinn og þið ver leikmennirnir.
 í v  spjaldið merkt Verkefni 3  far
nemendur á leiðréttingaferlið.

yfir fyrstu röðina ' . Minntu

Þið vitið að þegar þið komið að tölunni 10, eigið þið að  89&&. Hér er
svolítið nýtt. Þegar þið komið að tölum sem eru hærri en 10, * sýn89 fingur 
(  10 fingur). Svo )   *  ;.
Til að sýna 11, )'*  10 fing og segi „10“
Sýndu nemendum 10 fingur og % 

&  .

S tel ég upp &&*  , einn fingur í einu: 11.
"& upp ein  fing    þú telur(& .
Til að sýna 12, )'*  10 fing&&.
Sýndu nemendum 10 fingur.
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S tel ég upp *  : 11, 12. (Sýndu nemendum)!
Kíkjum nú á næsta dæmi. Ég skal vera þjálfarinn og þið verðið leikmennirnir. (Bentu á
15)! „Hvaða tala?
Nemendur: 15.
„Sýnið hversu margi“
Nemendur: Sýna 10 fingur og segja 10. Telja svo og nota fingurna, 11, 12, 13, 14, 15.
/ tveggja stafa tölu er g )'* . Fyr talan segir hversu
margar tíur á að sýna. $  87 8,  &&89
. Seinni talan sýnir hve* &&. < 87 , 
5 * &&
Vel gert. Hver ætlar að vera leikmaður og hjálpa mér að sýna 18?
Veldu nemanda til að vera leikmaður og sýna aðferðina. Haltu áfram að æfa með
nemendurna sem leikmenn. Gerðu mistök bæði með heiti tölustafa og fjölda fingra.
Aðstoðaðu nemendur með leiðréttingarferlið eins og þarf. Hættu þegar þú ert viss um að þeir
skilji aðferðina.
Áður en við skiptum okkur í & skulum við fara yfir orð þjálfarans.
Lestu orð þjálfarans með öllum bekknum og láttu þau endurtaka orðin þar til allir eru búnir
að ná orðalaginu.
Nú eruð þið tilbúin að  PALS. Þegar ég  ykkar, k
þjálfarar !"#$möppu #eikmenn- ' blýant etjist hjá PALS
félaganum ykkar. Setjið möppuna og blýantinn *) fyrir framan ykkur. Ekki opna
möppurnar eða nota blýantana. Setjist bara niður og bíðið eftir fyrirmælum.
Segðu nemendum nafn félaga þeirra.    &    $"  þjálfari og hin 
 leikma . Segðu hverju pari hvar þa ( að sitja.  þjálf   % til þín og #%
PALS möppu&"   %  . Minntu leikmenn á að finna til blýant. Þegar allir hafa
sest skaltu byrja & fyrirmæl .
Jæja, þjálfarar, opnið nú möppurnar og    1unn =) ) og
spilaspjald merkt Dagur 1. Munið að þið eigið ekki þessar möppur og þetta námsefni.
Ekki skrifa á það nema ég segi ykkur að gera það.
Bíddu    nemendur & &  verkefnablöðin.
Gott. Jæja, þjálfarar, verið nú  viss um að efst á spilaspjaldinu standi Dagur 1.
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Bentu á „Dagur 1“ á vinnuspjaldinu.
Leikmenn, munið líka að þegar þið komið að broskali á spilaspjaldinu, gefið þið ykkur
broskal á broskalablaðið. Munið líka að skipta um hlutverk þegar þið komið að fánanum.
Ef þið '  *!"#$ byrjið  aftur efst á blað.
Gakktu um stofuna og aðstoðaðu nemendur við að vinna PALS verkefnin rétt. Gefðu
broskarla fyrir góða PALS hegðun: að leiðrétta á réttan hátt, að fara eftir PALS reglunum, að
fylgja PALS aðferðunum. Gefðu líka broskarla fyrir góða frammistöðu, fyrir framfarir í
stærðfræðikunnáttu og í hegðun.
Hættu þegar allir nemendur hafa fengið tækifæri til að vera bæði leikmenn og þjálfarar.
Gott. Þið standið ykkur vel  vera stolt af ykkur.
Nú eruð þið búin með PALS spilaspjaldið merkt Dagur 1. $ ' spilaspjaldið í 
2nn  broskalablaðið í 1unn      næsta!"#$ tíma.
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Verkefni 4
Að teikna tölur (0-9)

40

Verkefni 4

PALS - leikskóli
Að teikna tölur (0-9)
Markmið:
Nemendur munu:
1. Læra tölustafi.
2. Læra að sýna tölustafina með táknum.
%:
&' PALS reglu
Verkefni 4
Mappa merkt Verkefni 4 fyrir hvert PALS par

Áður en við byrjum á PALS í dag' && PALS reglurnar.
Lestu PALS reglurnar upphátt með nemendum.
Í dag ætlum við að vinna með nýja tegund af PALS spilaspjaldinu. Horfið öll hingað.
Sýndu vinnuspjald sem merkt er Verkefni 4.
Þetta er spilaspjaldið sem við not í dag.
Svona á að vinna spilaspjald dagsins. Þjálfarinn bendir á töluna og segir „Hvaða tala?“ Þá
segir leikmaðurinn töluna. Prófum það nú saman. Ég verð þjálfarinn og þið verðið leikmenn.
(Bentu á 7 á vinnuspjaldinu). „Hvaða tala?“
Nemendur: 7.
Gott. Talan er 7. (Bentu á vinnuspjaldið). Við vitum hvernig á að sýna 7 með fingrunum.
(Sýndu). En í dag ætlum við að sýna 7 með því að setja 7 strik í þennan reit. (Bentu á
reitinn). +  að sýna ykkur.
Sýndu hvernig á að merkja 7 strik í reitinn.
Prófum nú aðra tölu. „Hvaða tala?“
Bentu á dæmi 2 á vinnuspjaldinu.
Nemendur: 5.
Gott. Talan er 5.
Bentu á vinnuspjaldið.
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Sýnum nú 5 með fingrunum. (Sýndu). Svo segir þjálfarinn „Teiknaðu hversu margir“ Í dag
sýnum við hversu margir með því að  5 s  í reitinn. (Bentu). Hver  && 
5 s  í reitinn?
Veldu nemanda.
Vel gert. Æfum þetta aðeins meira. Ég verð þjálfarinn. Ég þarf að fá einhvern til að vera
leikmaður.
Veldu nokkra nemendur til að koma upp og æfðu þessa aðferð. Haltu áfram þar til þið
komið að broskarlinum og fánanum.
Munið að hjálpa félaganum ef hann gerir mistök. Ef félaginn gerir mistök segið „Stopp- ú
ruglaðist. Hvaða tölu ertu með? (Fjöldi strikanna sem leikmaðurinn teiknaði). Hvaða tölu
þarftu? (Fjöldi strikanna sem leikmaður ætti að hafa teiknað).
Sýndu mér _____ (rétt tala).
Þetta eigið þið að gera. Segjum að talan sé 6 (bentu á töluna 6 á vinnuspjaldinu) en leikmaðurinn
teiknaði þetta. (Teiknaðu 5 strik). Þjálfarinn segir „Stopp- ú ruglaðist. Hvaða tölu ertu
með?“ Ef ég er leikmaðurinn tel ég strikin mín og segi 5. Þá segir þjálfarinn „Hvaða tölu
þarftu?“ Leikmaðurinn segir 6. Þá segir þjálfarinn „Sýndu mér 6“ Leikmaðurinn bætir 
striki við reitinn þannig að  eru > strik.
Æfðu fleiri dæmi. Láttu nemendur koma upp til að æfa leiðréttingarferlið.
Það er mikilvægt að hjálpa félaga sínum að finna rétta svarið. Ef þið segið félaganum bara
svarið eruð þið ekki að hjálpa honum að verða betri í stærðfræði. Hjálpið þess vegna
leikmanninum að finna út rétta svarið.
Nú ætla ég að * PALS par til að vinna verkefnið. (Fáðu til þín pör til að sýna aðferðina).
Áður en við skiptum okkur í & skulum við '&& orð þjálfarans.
Lestu orð þjálfarans með nemendum og láttu þau endurtaka orðin þar til þau eru búin
að ná orðalaginu.
Vel gert. Nú eruð þið tilbúin að vinna 

 !"#$

Fáðu til þín PALS pörin og láttu þjálfarana fá möppurnar. Minntu leikmennina á að ná í
blýant. Segðu hverju PALS pari hvar það á að sitja.
Þjálfarar, takið upp broskalablaðið og spilaspjöldin merkt Dagur 1A og Dagur 1B úr
1unn  möppunni. Þegar þið komið að broskali munið þá að setja broskal í
reitinn ?8
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Þegar þið komið að fána, munið þá að skipta um hlutverk. Þið megið byrja núna.
Gakktu um stofuna og gefðu PALS pörum broskarla. Leyfðu nemendum að glíma við verkefnið
það sem eftir er PALS tímans til að vera viss um að allir fái tækifæri til að vera bæði
leikmenn og þjálfarar.
Nú eruð þið búin með PALS spilaspjöldin merkt Dagur 1A og Dagur 1B. Setjið nú
spilaspjöldin í 2nn möppunni. Setjið broskalablaðið í 1unn möppunni
   !"#$ .
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Verkefni 5
Að teikna tölur (0-19)
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Verkefni 5

PALS stærðfræði fyrir leikskóla
Að teikna tölur (0-19)
Markmið:
Nemendur munu:
1. Læra tölustafi.
2. Læra að sýna tölustafina með táknum.
%:
Vspjld: PALS reglur
Verkefni 5
Mappa merkt Verkefni 5 fyrir hvert PALS par

Áður en við byrjum á PALS í dag rifjum við upp PALS reglurnar þrjár.
Lestu PALS reglurnar upphátt með  .
Í dag ætlum við að vinna með sam  PALS spilaspjald og síðast. Horfið öll hingað.
   spjaldi  Verkefni 5.
Förum nú yfir spilaspjaldið. Þjálfarinn bendir á töluna og segir: „Hvaða tala?“ Þá segir
leikmaðurinn töluna. Prófum það nú saman. Ég verð þjálfarinn og þið verðið leikmennirnir.
(Bentu á 4 á v  spjaldinu)! „Hvaða tala?“
Nemendur: 4.
Gott. Talan er 4. (Bentu á   spjaldið)! Þá segir þjálfarinn: „Teiknaðu hversu margir“
Leikmaðurinn teiknar 4 strik í reitinn. (Bentu)! Hver  og teikna 4 strik í reitinn?
( nemanda)!
Vel gert. Æfum þetta aðeins betur. Ég þarf að fá einhvern til að vera leikmaðurinn minn.
Veldu nokkra nemendur til að koma upp og æfðu þessa aðferð. Hættu þegar þú kemur að
tölunni 10.
Hér er svolítið nýtt. Stundum hefur tala eina tíu. $  töluna 10) . (Bentu á 10 á
v  spjaldinu)! Hér er 10. (Sýndu 10  fing  ,    10&   )*+-)!
Er þetta tía?
Nemendur: Já.
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Gott. 10 er eins og ein tía. Svo við teiknum eina tíu. Svona teiknum við eina tíu. (Teiknaðu)!
Við skrifum 10 og teiknum hring utan um. Þetta er eins og að sýna tíuna með fingrunum.
Notið nú fingurna til að sýna mér þessa tölu. (Bentu á  11 á v  spjaldinu)! Er tía í tölunni
11?
Nemendur: Já.
Rétt. Þegar við notum fingurna til að sýna eina tíu, sýnum við 10 fingur. Sýnið mér 11 með
fingrunum.
Nemendur:   !J   % & #% ~   

^ !!'

("&   ein  fing í einu um leið þú telur)!
11 hefur eina tíu.
(Teiknaðu eina tíu á v  spjaldið)!
Hversu margir fingur )0 ?
Nemendur: 1.
Rétt. Þá höfum við eina tíu (bentu á tíuna á v  spjaldinu og segðu tíu). Um leið og þið
teljið 11 teiknið þið strik. (Sýndu)!
Prófum nú aðra tölu. (Bentu á   15 á v  spjaldinu)! Þessi tala er 15. Svona er 15.
(Sýndu 15 með fingrunum, sýndu fyrst eina tíu og segðu 10, l"& &    (.
11, 12, 13, 14, 15)!
Er tía í 15?
Nemendur: Já.
Þá teiknum við eina tíu. (Teiknaðu tíu)! Við skrifum 10 og gerum hring utan um. Þetta sýnir
að í 15 er ein tía. Svo teiknum við hinar tölurnar: 11, 12, 13, 14, 15. ( Sýndu á
v  spjaldinu)! Þetta er eins og það sem við gerðum í síðustu viku, þegar við notuðum
fingurna. Í þessari viku  við eina tíu og svo teiknum við strik þar til við höfum réttu
töluna.
Æfum okkur betur. Ég verð þjálfarinn og ég ætla að ' einhvern til að vera
leikmaðurinn.
Veldu nemendur til að koma upp og æfa %& . Haltu áfram þar til þér finnst að
nemendur skilji þessa tegund dæma.
Nú ætla ég að * PALS par til að  verkefnið. (/(
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Munið að hjálpa félaga ef hann gerir mistök. Ef félaginn gerir mistök segið þið: „Stoppú ruglaðist. Hvaða tölu ertu með? (Fjöldi strikanna sem leikmaðurinn var búinn að teikna).
Hvaða tölu þarftu? (Fjöldi strikanna sem leikmaðurinn ætti að hafa teiknað). Sýndu mér
_____(Rétt tala).
$  . Segjum að talan sé 12 (bentu á töluna 12 á vinnuspjaldinu) en
leikmaðurinn teiknaði þessa.
Teiknaðu eina tíu og þrjú strik á töfluna.
Þjálfarinn segir: „Stopp. Þú ruglaðist. Hvaða tölu ertu með?“ Leikmaðurinn telur upp 13.
Þá segir þjálfarinn: „Hvaða tölu þarftu?“ Leikmaðurinn segir 12. Þá segir þjálfarinn: „Sýndu
mér 12“ Leikmaðurinn strokar út eitt strik, svo að núna eru ein tía og tvö strik á töflunni.
Æfðu fleiri dæmi. Láttu nemendur æfa leiðréttingarferlið.
Það er mikilvægt að hjálpa félaga sínum að finna rétta svarið. Ef þið segið félaganum bara
svarið eruð þið ekki að hjálpa honum að verða betri í stærðfræði. Hjálpið þess vegna
leikmanninum að finna út rétta svarið.
Áður en við skiptum okkur í &  rifja upp orð þjálfarans.
Lestu orð þjálfarans með öllum hópnum og láttu nemendur endurtaka þau þar til allir eru
búnir að ná þeim.
Vel gert. Nú eruð þið tilbúin að vinna 

 !"#$

Fáðu til þín PALS pörin og láttu þjálfarana fá möppurnar. Minntu leikmennina á að ná í
blýant. Segðu hverju PALS pari hvar það á að sitja.
Þjálfarar. Byrjið nú á því að taka broskalablaðið og spilaspjöldin sem merkt eru Dagur 1A
og Dagur 1B  1möppunni. Leikmenn, þið merkið broskala í reitinn Dagur 1.
Þegar þið komið að fánanum, skiptið þið um hlutverk. Þið megið byrja.
Gakktu um stofuna og gefðu PALS pörum broskarla. Láttu nemendur glíma við verkefnið það
sem eftir er PALS tímans til að öruggt sé að allir fái tækifæri til að vera bæði leikmenn og
þjálfarar.
Nú eruð þið búin með PALS spilaspjöldin sem merkt eru Dagur 1A og Dagur 1B. Setjið nú
spilaspjöldin  2möppun. Setjið broskalablaðið 1 í möppun
   !"#$ 
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Verkefni 6
Að skrifa tölur
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PALS stærðfræði fyrir leikskóla
Að skrifa tölur
Markmið:
Nemendur munu:
1. Læra tölustafi.
2. Læra að sýna tölustafina með því að skrifa þá.
%:
Vspjld: PALS reglur
Verkefni 6
Mappa merkt Verkefni 6 fyrir hvert PALS par

Áður en við byrjum á PALS í dag, rifjum við upp PALS reglurnar þrjár.
Lestu PALS reglurnar upphátt með hópnum.
Í dag ætlum við að vinna með nýtt spilaspjald. Horfið öll hingað.
   spjaldi sem merkt er %& 6.
Þetta er nýja spilaspjaldið sem við ætlum að vinna með í dag.
Alveg eins og síðast byrjar þjálfarinn á að benda á töluna og spyrja „Hvaða tala?“ Prófum
það saman. Ég verð þjálfarinn og þið verðið leikmennirnir. (Bentu á   3 á v  spjaldinu)!
„Hvaða tala?“
Nemendur: 3.
Gott. Talan er 3. Þegar við unnum síðasta spilaspjald sagði þjálfarinn: „Teiknaðu hversu
margr“ Leikmaðurinn teiknaði svo jafnmörg strik í reitinn.
Í dag ætlum við að gera svolítið sem er aðeins öðruvísi. Hér stendur: „Skrifaðu töluna“
Bentu á leiðbeiningar þjálfarans.
Myndin hérna undir minnir ykkur á hvað á að gera. Þegar þjálfarinn segir: „Skrifaðu
töluna“ skrifar leikmaðurinn töluna í reitinn.
Sýndu hvernig þú skrifar 3 í reitinn.
Prófum nú aðra tölu. „Hvaða tala?“ (Bentu á   5 á v  spjaldinu)!
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Nemendur: 5.
„Skrifaðu töluna“ Hver  koma upp og skrifa töluna 5? (Veldu nemanda).
Nemendur: Nemandi skrifar 5 í reitinn.
Vel gert. Það er líka mikilvægt að hjálpa félaga ef hann gerir mistök. Þegar félaginn
gerir mistök segið þið: „Stopp- ú ruglaðist. Hvaða tölu þarftu að skrifa?“
Bentu á töluna sem leikmaðurinn á að skrifa.
Svo  félag tækifæri til að reyna.
Segjum að félagi ykkar geri mistök. Hugsum okkur að talan sé 4 en félagi ykkar skrifi 5.
Bentu á dæmið með 4 á vinnuspjaldinu.
Leiðréttið félaga ykkar með því að segja: „Stopp-ú ruglaðist. Hvaða tölu áttu að skrifa?6
Leikmaðurinn segir 4 og leiðréttir með því að skrifa 4 í reitinn. (Bentu á töluna 4 á vinnuspjaldinu).
Það er mikilvægt að hjálpa félaga sínum að finna rétta svarið. Ef þið segið félaganum bara
svarið eruð þið ekki að hjálpa honum að verða betri í stærðfræði. Hjálpið þess vegna
leikmanninum að finna út rétta svarið.
Jæja, leysum nú nokkur dæmi í viðbót þar sem ég er þjálfarinn og þið eruð leikmennirnir.

Æfðu nokkur dæmi, skiptu svo um hlutverk þannig að nemendur verða þjálfarar og þú
leikmaður. Æfðu nokkur dæmi með mistökum. Vertu viss um að nemendur noti
leiðréttingarferlið á réttan hátt. Fáðu að lokum nokkur PALS pör til að sýna verkefnið þar til
allir nemendur skilja aðferðina.
Áður en við skiptum okkur í &  rifj upp orð þjálfarans.
Lestu orð þjálfarans með öllum nemendum og láttu þá endurtaka þau þar til allir eru
búnir að ná þeim.
Vel gert. Nú eruð þið tilbúin að vinna    með PALS félaga ykkar.
Fáðu PALS pörin til þín og láttu þjálfarana fá möppurnar. Minntu leikmennina á að ná í
blýant. Segðu hverju PALS pari hvar það á að sitja.
Þjálfarar. Takið nú upp broskalablaðið og spilaspjöldin sem merkt eru Dagur 1A og Dagur
1B  1 möppunni. Þegar þið komið að broskali, gefið þið broskal í reitinn
sem merktur er Dagur 1. Þegar þið komið að fánanum, skiptið þið um hlutverk. Þið megið
byrja.
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Gakktu um stofuna og gefðu PALS pörum broskarla. Láttu nemendur glíma við verkefnið það
sem eftir er PALS tímans. Gættu þess að allir fái tækifæri til að vera bæði leikmenn og
þjálfarar.
Nú eruð þið búin með PALS spilaspjöldin sem merkt eru Dagur 1A og Dagur 1B. Setjið nú
spilaspjöldin  2 möppun. Setjið broskalablaðið í 1 möppu
   !"#$ 

Tilkynning fyrir Dag 2
x

Í dag er spilaspjaldið ykkar svolítið líkt síðasta spilaspjaldinu okkar. En nú teljið þið
punkta í reitunum og skrifið  .

x

Þegar þjálfarinn spyr: „Hvaða tala?“ á leikmaðurinn að telja punktana í fyrsta
reitnum. Þegar þjálfarinn segir: „Skrifaðu töluna“ á leikmaðurinn að skrifa töluna til
að sýna hversu marga punkta hann taldi.

x

Sýndu nemendum vinnuspjaldið. Haltu áfram að æfa þar til allir nemendur skilja
aðferðina.
Dæmi: 3
Þjálfari: „Hvaða tala?“
Leikmaður: Telur punktana og segir „3“.
Þjálfari: „Skrifaðu töluna“.
Leikmaður: Skrifar töluna „3“ í seinni reitinn.
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Verkefni 7
Hvort er meira?
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PALS stærðfræði fyrir leikskóla
Hvort er meira?
Markmið:
Nemendur munu:
1. Læra hugtakið „meira“
%:
V&'ld: PALS reglur
Verkefni 7
Talnalína kennara
Glæra með baunum
Mappa merkt Verkefni 7 fyrir hvert PALS par

Rifjum nú upp PALS reglurnar þrjár.
Lestu    ( ' .
Í dag vinnum við með nýtt PALS spilaspjald. Horfið öll hingað.
   spjald%%& 7.
Þjálfarinn byrjar * því að benda á fyrsta myndareitinn. Þjálfarinn spyr: „Hversu margir?“
Leikmaðurinn telur myndirnar í fyrsta reitnum og skrifar tölu. (Sýndu)! $
bendir þjálfarinn á myndirnar í næsta reit og spyr aftur: „Hversu margir?“ Leikmaðurinn
telur myndirnar í seinni reitnum og skrifar töluí . (Sýndu)! Að síðustu spyr
þjálfarinn: „Hvort er meira?“ Tölum aðeins um orðið meira.
Skrifaðu „meira“ á töfluna.
Hvað þýðir meira?
Nemendur: Meira þýðir stærra eða fleiri.
Mjög gott. Þegar við heyrum orðið meira ættum við að hugsa um stærra. Ef ég á 2
sælgætismola og _____ (nemandi) á 6 sælgætismola, hvor okkar á þá meira sælgæti?
Nemendur: ______ (nemandinn) á meira sælgæti.
Rétt hjá ykkur. 6 sælgætismolar eru meira en 2 sælgætismolar vegna þess að 6 er stærri
tala en @. Á spilaspjaldinu okkar í dag eigið þið að telja  eit og ' í
hv  er meira. Lítum nú aftur á fyrsta dæmið. (Bentu)! Hvort er meira?

65

Verkefni 7

Nemendur: 4 bangsar.
Vel gert. 4 eru meira en 2. 4 bangsar eru meira en 2 bangsar. Prófum aðeins meira. Ég verð
þjálfarinn. Þið verðið leikmennirnir. „Hversu margr?“ (Bentu á # # 0!
Nemendur: 6 hænur.
Veldu nemanda til að skrifa 6 í reitinn.
„Hversu margr?“ (Bentu á næsta reit)!
Nemendur: 3 hænur.
Veldu nemanda til að skrifa 3 í reitinn.
„Hvort er meira?“
Nemendur: 6 hænur.
Við vitum að 6 er stærri en 3. Við vitum það vegna þess að 6 kemur á eftir 3 á talnalínunni.
(Bentu á talnalínu kennarans)! 6 hænur eru þá meira en 3 hænur.
Vel gert. Það er líka mikilvægt að muna eftir að leiðrétta félaga ef hann gerir mistök.
Þegar félaginn gerir mistök segið þið: „Stopp- ú ruglaðist.“ Bendið svo á töluna og segið:
„Teldu aftur“
Segjum að félagi ykkar geri mistök í  dæmi. (Bentu á bangsadæmið)! Hugsum okkur
að félagi ykkar skrifi 7 í fyrsta reitinn. Þ* leiðrétt félaga ykkar með því að segja:
„Stopp- ú ruglaðist. Teldu aftur.“ Leikmaðurinn telur aftur og strokar 7 út. Hann skrifar 8 í
fyrsta reitinn.
Æfðu nokkur dæmi í viðbót. Láttu nemendur æfa leiðréttingarferlið.
Önnur mistök sem félagi ykkar gæti gert er að ruglast á orðunum „meira“ og „minna“ Ef
það gerist segið þið: „Stopp. Þú ruglaðist. Meira þýðir stærri. Teldu aftur“
Segjum nú að félagi ykkar geri önnur mistök í bangsadæminu. (Bentu á dæmið)! Hugsum
okkur að félagi ykkar segi að 7 bangsar séu meira en 8 bangsar. Þið gætuð leiðrétt félaga
ykkar með því að segja: „Stopp. Þú ruglaðist. Meira þýðir stærri. Teldu aftur.“
Leikmaðurinn ætti að telja aftur og sjá að 8 er meira en 7. Leikmaðurinn gæti líka notað
talnalínu til að sjá að 8 er meira en 7.
Bentu á talnalínu kennarans. Æfðu nokkur dæmi í viðbót. Láttu nemendur æfa leiðréttingarferlið.
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Það er mikilvægt að hjálpa félaga sínum að finna rétta svarið. Ef þið segið félaganum bara
svarið eða vinnið verkefnið fyrir hann, eruð þið ekki að hjálpa honum að verða betri í
stærðfræði. Hjálpið þess vegna leikmanninum að finna út rétta svarið.
Jæja, leysum nú nokkur dæmi í viðbót þar sem ég er þjálfarinn og þið eruðleikmennirnir.
Æfðu nokkur dæmi, skiptu svo um hlutverk þannig að nemendur verða þjálfarar og þú
leikmaður. Æfðu nokkur dæmi með mistökum. Vertu viss um að nemendur noti
leiðréttingarferlið á réttan hátt. /(  PALS pör til að sýna  (   verkefnið
ar til allir skilja aðferðina.
Áður en  !"#$-  rifj upp orð þjálfarans.
Lestu orð þjálfarans með hópnum og láttu nemendur endurtaka 
búnir að ná  .
Vel gert. Nú eruð þið tilbúin að vinna 

þar til allir eru

 með PALS félaga ykkar.

/(    PALS   og láttu þjálfarana fá möppurnar. Minntu leikmennina á að ná í
blýant. Segðu hverju PALS pari hvar það á að sitja.
Þjálfarar. Takið nú upp broskalablaðið og spilaspjaldið sem merkt er Dagur 1 &&
 1. Þegar þið komið að broskali, gefið þið broskal í reitinn sem merktur er
Dagur 1. Þegar þið komið að fánanum, skiptið þið um hlutverk. Þið megið byrja.
Gakktu um stofuna og gefðu PALS pörum broskalla. Láttu nemendur glíma við verkefnið það
sem eftir er PALS tímans. Gættu þess að allir fái tækifæri til að vera bæði leikmenn og
þjálfarar.
Nú  PALS spilaspjaldið sem merkt er Dagur 1. Setjið && 
2 Setjið broskalablaðið í 1 fyrir næsta skipti!"#$.

Tilkynning fyrir Dag 2
 Í dag        
(   spjaldi sem merkt er Dagur 2)!
 Í dag ætlið þið líka að nota baunablað sem lítur svona út ( baunablaði ) og
nokkar baunir ( baun  ).
 Í dag þegar þjálfarinn spyr „Hversu margir?“ segir leikmaðurinn töluna og setur
jafnmargar baunir á baunablaðið.
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Prófaðu spilaspjaldið með nemendum. Haltu áfram að æfa þangað til allir skilja
aðferðina.
Dæmi: 3 / 8
Þjálfari: „Hversu margir?“
Leikmaður: 3. (Telur 3 baunir og leggur þær í fyrsta hringinn)!
Þjálfari: „Hversu margir?“
Leikmaður: 8. (Telur 8 baunir og leggur þær í næsta hring)!
Þjálfari: „Hvort er meira?“
Leikmaður: 8 er meira en 3.
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Verkefni 8
Hvort er minna?
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Verkefni 8.

PALS stærðfræði fyrir leikskóla
Hvort er minna?
Markmið:
Nemendur munu:
1. Læra hugtakið „minna“.
%:
Vspjld: PALS reglur
Verkefni 8
Talnalína kennara
Glæra með baunum
Mappa merkt Verkefni 8 fyrir hvert PALS par

Rifjum nú upp PALS reglurnar þrjár.
Lestu PALS regl   upphátt með hópnum.
Í dag vinnum við með spilaspjald sem er mjög líkt síðasta spilaspjaldi. (    
 Verkefni 8)! Munurinn er sá að nú spyr þjálfarinn: „Hvort er minna?“ Hvað
þýðir minna? (Skrifaðu „minna“ á töfluna)!
Nemendur: Minna þýðir ekki eins stór eða færri.
Mjög gott. Þegar við heyrum orðið minna hugs  færri. Ef ________ (nemandi) er með
8 liti og ég er með 5 liti, hvor er með minna af litum?
Nemendur: ___________ (kennari) er með minna af litum.
Alveg rétt. 5 litir eru minna en 8 litir af því að 5 eru færri en 8. Prófum nú fyrsta dæmið.
(Bentu á hundadæmið)! Ég verð þjálfarinn og þið verðið leikmennirnir. „Hversu
margir?“ (Bentu á fyrsta reitinn)!
Nemendur: 6 hundar.
Veldu nemanda til að skrifa 6 í reitinn. „Hversu margir?“ (Bentu á næsta reit)!
Nemendur: 4 hundar.
Veldu nemanda til að skrifa 4 í reitinn. „Hvort er minna?“
Nemendur: 4 hundar.
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Gott. 4 eru færri en 6. Þannig að 4 hundar eru minna en 6 hundar.
Vel gert. Prófum annað dæmi. (Bentu á kengúrudæmið)! „Hversu margr?“ (Bentu á fyrsta
reitinn)!
Nemendur: 2 kengúrur.
Veldu nemanda til að skrifa 2 í reitinn.
„Hversu margr?“ (Bentu á seinni reitinn)!
Nemendur: 7 kengúrur.
Veldu nemanda til að skrifa 7 í reitinn.
„Hvort er minna?“
Nemendur: 2 kengúrur.
Vel gert. 2 eru minna en 7. 2 er á undan 7 á talnalínunni. (Bentu á talnalínu kennarans)!
Þannig að 2 kengúrur eru minna en 7 kengúrur.
Það er líka mikilvægt að muna að leiðrétta félaga ef hann gerir mistök. Þegar félaginn
gerir mistök segið þið: „Stopp-ú ruglaðist.“ Bendið svo á töluna og segið: „Teldu aftur“
Segjum að félagi ykkar geri mistök í næsta dæmi. (Bentu á bangsadæmið)! Hugsum okkur
að félagi ykkar skrifi 9 í fyrsta reitinn. Þið gætuð leiðrétt félaga ykkar með því að segja:
„Stopp, þú ruglaðist. Teldu aftur.“ Leikmaðurinn telur aftur- strokar 9 út  skrifar 7 í
fyrsta reitinn.
Æfðu nokkur dæmi í viðbót. Láttu nemendur æfa leiðréttingarferlið.
Önnur mistök sem félagi ykkar gæti gert er að ruglast á orðunum „meira“ og „minna“ Ef
það gerist segið þið: „Stopp, þú ruglaðist. Minna þýðir færri. Teldu aftur“
Segjum nú að félagi ykkar geri önnur mistök í bangsadæminu. (Bentu á dæmið)! Hugsum
okkur að félagi ykkar segi að 8 bangsar séu minna en 7 bangsar. Þ*leiðrétt félaga
ykkar með því að segja „Stopp, þú ruglaðist. Minna þýðir færri. Teldu aftur“ Leikmaðurinn
ætti að tel aftur og s að 7 er á undan 8 á talnalínuni. 7 er minna en 8. Leikmaðurinn
gæti líka notað talnalínu til að sjá að 8 er meira en 7.
Bentu á talnalínu kennarans. Æfðu nokkur dæmi í viðbót. Láttu nemendur #& leiðréttingarferlið.
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Það er mikilvægt að hjálpa félaga sínum að finna rétta svarið. Ef þið segið félaganum
svarið eða vinnið verkefnið fyrir hann, eruð þið ekki að hjálpa honum að verða betri í
stærðfræði. Hjálpið þess vegna leikmanninum að finna út rétta svarið.
Jæja, leysum nú nokkur dæmi í viðbót þar sem ég er þjálfarinn og þið eruðleikmennirnir.
Æfðu nokkur dæmi, skiptu svo um hlutverk þannig að nemendur verða þjálfarar og þú
leikmaður. Æfðu nokkur dæmi með mistökum. Vertu viss um að nemendur noti
leiðréttingarferlið á réttan hátt. Fáðu síðan PALS pör til að sýna hvernig á að vinna verkefnið
þar til allir nemendur skilja aðferðina.
Áður en við  !"#$   rifj upp orð þjálfarans.
Lestu orð þjálfarans með hópnum og láttu nemendur endurtaka þau þar til allir eru
búnir að ná þeim.
Vel gert. Nú   tilbúin að vinna

  með PALS félaga ykkar.

Fáðu til þín PALS pörin og láttu þjálfarana fá möppurnar. Minntu leikmennina á að ná í
blýant. Segðu hverju PALS pari hvar það á að sitja.
Þjálfarar akið upp broskalablaðið og spilaspjöldin sem merkt eru Dagur 1A og Dagur
1B úr möppunni 1. Þegar þið komið að broskali, gefið þið broskal í reitinn
Dagur 1. Þegar þið komið að fánanum, skiptið þið um hlutverk. Þið megið byrja.
Gakktu um stofuna og gefðu PALS pörum broskarla. Láttu nemendur glíma við verkefnið það
sem eftir er PALS tímans. Gættu þess að allir fái tækifæri til að vera bæði leikmenn og
þjálfarar.
Nú  PALS spilaspjöldin sem merkt eru Dagur 1A og Dagur 1B. Setjið 
&& 2 Setjið broskalablaðið í möppuna 1 fyrir næsta
skipti!"#$.

Tilkynning fyrir Dag 2




Í dag     n    
(sýndu vinnuspjaldið sem merkt er Dagur 2).
Þetta er alveg eins og baunaverkefnið sem við gerðum fyrir „Hvort er meira?“
Í dag ætlið þið líka að nota baunablað sem lítur svona út (sýndu baunablaðið)
og nokkrar baunir (sýndu baunirnar).
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 /egar þjálfarinn spyr: „Hversu margir?“ segir leikmaðurinn töluna og setur
jafnmargar baunir á baunablaðið.
 Æfðu þetta með nemendum þangað til allir skilja aðferðina.

Dæmi: 3 / 8

Þjálfari: „Hversu margir?“
Leikmaður: 3. (Telur 3 baunir og leggur þær í fyrsta hringinn).
Þjálfari: „Hversu margir?“
Leikmaður: 8. (Telur 8 baunir og leggur þær í næsta hring).
Þjálfari: „Hvort er minna?“
Leikmaður: 3 er minna en 8.
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Verkefni 9
Meira og minna með
snúningsskífu
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PALS stærðfræði fyrir leikskóla
Meira og minna með snúningsskífu
Markmið:
Nemendur munu:
1. Festa betur í sessi hugtökin „meira“ og „minna“.
%:
V&'ld: PALS reglur
Verkefni 9
Glæra með baunum
Snúningshjól
Talnalína kennara
Mappa merkt Verkefni 9 fyrir hvert PALS par

Rifjum nú upp PALS reglurnar þrjár.
Lestu reglu  upphátt með hópnum.
Í dag vinnum við nýtt PALS spilaspjald. Það er líkt spilaspjaldi sem við höfum unnið
með áður. ( v  spjaldi sem merkt er Verkefni 9)! Þið teljið baunir til að sýna
hverja tölu. En í þessari viku notið þið snúningsskífu til að ákveða hvort þið eigið að finna
meira eða minna. ( snúningsskífun )! Ég ætla að lesa það sem stendur á
snúningsskífunni. (Lestu á snúningsskífuna)! Rifjum nú upp orðin meira og minna. Hvað
þýðir meira?
Nemendur: Meira þýðir stærri eða fleiri.
Mjög gott. Ef ég er með 7 blöðrur og _________ (nemandi) er með 5 blöðrur, hvor okkar
er með meira?
Nemendur: ___________ (kennarinn) er með meira.
Alveg rétt. 7 er á eftir 5 á talnalínunni. (Bentu á talnalínu kennarans)! 7 er sem sagt stærra
en 5. 7 blöðrur eru meira en 5 blöðrur. Hvað þýðir minna?
Nemendur: Minna þýðir ekki jafn margir eða færri.
Ef ég á 6 tússliti og _________(nemandi) á 3 tússliti, hvor okkar á minna?
Nemendur: _________ (nemandinn) á minna.
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Alveg rétt. 3 er á undan 6 á talnalínunni. (Bentu á talnalínu kennarans)! 3 er sem sagt
minna en 6. 3 tússlitir eru minna en 6 tússlitir. Æfum nú nokkur dæmi saman. Ég verð
þjálfarinn og þið verðið leikmennirnir. (Bentu á fyrsta dæmið á v  pjaldinu)! „Hversu
margir?“ (Bentu á fyrsta reitinn)!
Nemendur: 5. (Nemendur telja 5 baunir og setja þær í hringinn)!
„Hversu margir?“ (Bentu á næsta reit)!
Nemendur: 3. (Nemendur telja 3 baunir og setja þær í hringinn)!
B , : Þjálfarinn segir „Snúðu“. Leikmaðurinn snýr og
les það sem lendir á. Svo segir hann svarið. Förum nú aftur að fyrsta dæminu. Hver getur
komið og snúið ?
Láttu nemanda snúa % &  og  það sem   lendir á.  . „Hvor erminna?“
myndi nemandinn svara 3.
Prófum annað dæmi. (Bentu á næsta dæmi)! „Hversu margir?“ (Bentu á fyrsta reitinn)!
Nemendur: 7. Nemandi telur 7 baunir og setur þær í hringinn.
„Hversu margir?“ (Bentu á seinni reitinn)!
Nemendur: 6. Nemandi telur 6 baunir og setur þær í hringinn.
„Snúðu“ Fáum nú ________ til að koma upp og snúa fyrir bekkinn.
Láttu nemanda snúa % &        ! Ef   lendir t.d. á „Hvor ermeira?“
myndi nemandinn svara 7.
Mun að leiðrétta félaga ef hann gerir mistök. Þegar félaginn gerir mistök segið
þið:„Stopp-ú ruglaðist“ Bendið svo á töluna og segið: „Teldu aftur“
Segjum að félagi ykkar geri mistök í næsta dæmi. (Bentu á næsta dæmi)! C 6 baunir
fyrir fyrstu töluna sem er 5. Þið leiðréttið félaga ykkar með því að segja: „Stopp, þú ruglaðist.
Teldu aftur.“ Leikmaðurinn telur baunirnar aftur og sér að hann taldi einni baun of mikið.
Þá tekur hann eina baun úr hringnum.
Æfðu nokkur dæmi í viðbót. Láttu nemendur æfa leiðréttingarferlið.
Önnur mistök sem félagi ykkar gæti gert er að ruglast á orðunum „meira“ og „minna“ Ef
það gerist segir þú: „Stopp, þú ruglaðist“ Minntu svo félaga þinn á að meira þýðir stærra
eða minna þýðir færri. Segðu svo „Teldu aftur“
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Segjum nú að félagi ykkar geri önnur mistök í þriðja dæminu. (Bentu á dæmið)! Hugsum
okkur að félagi ykkar segi að 5 sé meira en 8. Þú leiðréttir félaga þinn með því að segja:
„Stopp, þú ruglaðist. Meira þýðir stærri. Teldu aftur“ Leikmaðurinn telur aftur og sér að 8
er meira en 5. Þú gætir líka sýnt leikmanninum talnalínuna þar sem 8 er á eftir 5. (Bentu á
talnalínu kennarans)! 8 er þannig meira en 5.
Æfðu nokkur dæmi í viðbót. Láttu nemendur æfa leiðréttingarferlið.
Það er mikilvægt að hjálpa félaga sínum að finna rétta svarið. Ef þið segið félaganum bara
svarið eða vinnið verkefnið fyrir hann, hjálpar það honum ekki að verða betri í stærðfræði.
Hjálpið þess vegna leikmanninum að finna út rétta svarið.
Jæja, leysum nú nokkur dæmi í viðbót þar sem ég er þjálfarinn og þið eruðleikmennirnir.
Æfðu nokkur dæmi, skiptu svo um hlutverk þannig að nemendur verða þjálfarar og þú
leikmaður. Æfðu nokkur dæmi með mistökum. Vertu viss um að nemendur noti
leiðréttingarferlið á réttan hátt. /(  % %%  PALS pör til að sýna verkefnið þar til
allir nemendur skilja aðferðina.
Áður en við  !"#$   rifj upp orð þjálfarans.
Lestu orð þjálfarans með hópnum og láttu nemendur endurtaka 
búnir að ná  .
Vel gert. Nú  þið tilbúin að vinna 

þar til allir eru

 með PALS félaga ykkar.

/(     og láttu þjálfarana fá möppurnar. Minntu leikmennina á að ná í
blýant. Segðu hverju PALS pari hvar það á að sitja.
Þjálfarar. Takið nú upp broskalablaðið og spilaspjöldin sem merkt eru Dagur 1A og Dagur
1B úr 1. Þegar þið komið að broskai, gefið þið broskal í reitinn Dagur 1.
/egar þið komið að fánanum, skiptið þið um hlutverk. Þið megið byrja.
Gakktu um stofuna og gefðu PALS pörum broskala. Láttu nemendur glíma við verkefnið það
sem eftir er PALS tímans. Gættu þess að allir fái tækifæri til að vera bæði leikmenn og
þjálfarar.
Nú eruð þið búin með PALS spilaspjöldin sem merkt eru Dagur 1A og Dagur 1B. Setjið nú
spilaspjaldið  2. Setjið broskalablaðið í 1möppun fyrir
næsta skipti!"#$.
___________________________________________________________________________
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PALS stærðfræði fyrir leikskóla
Meira og minna með talnalínu
Markmið:
Nemendur munu:
1. Læra tölustafi.
2. Læra röð á tölustöfum á talnalínu.
3. Læra hvað hugtökin „meira“ og „minna“ fela í sér.
%:
Vspjld: PALS reglur
Verkefni 10
Talnalína kennara
Mappa merkt Verkefni 10 fyrir hvert PALS par

Rifjum nú upp PALS reglurnar þrjár.
Lestu reglu  upphátt með hópnum.
Í dag vinnum við með nýtt PALS spilaspjald. Horfið öll hingað. ( v  spjaldi
sem merkt er Verkefni 10)! Þjálfarinn spyr: „Hvaða tala?“ Leikmaðurinn segir töluna. Næst
segir þjálfarinn: „Finndu hana á talnalínunni“ Leikmaðurinn finnur töluna á talnalínunni og
festir klemmu fyrir ofan töluna. Ég skal sýna ykkur. Ef talan er 7, finn ég 7 á talnalínunni,
svona (sýndu) og svo festi ég klemmuna beint fyrir ofan 7. (Sýndu)! Þá spyr þjálfarinn:
„Hvaða tala er meira en 7?“ Við höfum talað um orðið meira áður. Hvað þýðir meira?
Nemendur: Meira þýðir viðbót eða stærri.
Mjög gott. Þegar við heyrum orðið meira, ættum við að hugsa um stærri. Ef ég á 2
sælgætismola og ________ (nemandi) á 6 sælgætismola, hvort okkar á meirasælgæti?
Nemendur: ___________ á meira sælgæti.
Alveg rétt. _________ á meira sælgæti því að 6 eru meira en 2. 6 er stærra en 2. Þegar við
heyrum meira, ættum við að hugsa um stærri.
Á þessu spilaspjaldi á leikmaðurinn að færa sig * á talnalínunni til að finna tölu sem
er einum meira, töluna sem er á eftir tölunni undir klemmunni. Nú ætla ég að sýna ykkur.
Þegar ég leita að tölu sem er einum meira en 7, veit ég að ég á að færa mig * á
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talnalínunni til að finna stærri tölu. (Bentu á talnalínuna!) Ég þarf að finna töluna sem er
einum meira en 7. Þá lít ég á töluna sem er næst á eftir 7. Það er talan 8. (Sýnd )! Þegar þið
finnið töluna sem er einum meira, eigið þið ekki að færa klemmuna á þá tölu. Látið
klemmuna alltaf vera á sömu tölunni. (Sýndu)!
Næst spyr þjálfarinn: „Hvaða tala er einum minna en?“ Við höfum talað um orðið minna
áður. Hvað þýðir minna?
Nemendur: Minna þýðir að búið er að taka eitthvað í burtu eða að minnka eitthvað.
Mjög gott. Ef ég á 3 pizzusneiðar og ________ (nemandi) á 5 pizzusneiðar, hvor á
minna af pizzu?
Nemendur: Þú átt minna af pizzu.
Alveg rétt. 3 pizzusneiðar eru minna en 5 pizzusneiðar. 3 er minna en 5. Þegar við heyrum
minna, ættum við að hugsa um færri.
Á þessu spilaspjaldi á leikmaðurinn að færa sig til baka á talnalínunni að tölunni sem er á
undan tölunni undir klemmunni. Ég ætla að sýna ykkur.
Þegar ég leita að tölu sem er einum minna en 7, veit ég að ég á að fara til baka á
talnalínunni svo að ég finni minni tölu. (Bentu á talnalínuna) Ég þarf að finna töluna sem er
einum minna en 7. Þá leita ég að tölunni sem er næst á undan 7. Það er talan 6. (Sýndu)!
Þegar þið finnið töluna sem er einum minna, megið þið ekki færa klemmuna á þá tölu.
Látið klemmuna alltaf vera á sömu tölunni. (Sýndu)!
Æfum nú þessa aðferð. Ég verð þjálfarinn og þið verðið leikmennirnir mínir. „Hvaða
tala?“
Bentu á aðra töluna á v  spjaldinu: 4.
Nemendur: 4.
„Finndu hana á talnalínunni“
Veldu nemanda til að finna töluna á talnalínunni og setja klemmu fyrir ofan hana.
„Hvaða tala er einum meira en 4?“
Nemendur: 5. 5 er einum meira en 4.
Gott.
/( nemendur  að svara í heilum setningum: „5 er einum meira en 4“! Hinsvegar, ef
nemendur eiga erfitt með það, er talan sjálf nægjanlegt svar.
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Hvaða tala er einum minna en 4?
Nemendur: 3. 3 er einum minna en 4.
Vel gert. Munið líka að leiðrétta félaga ykkar ef hann gerir mistök. Þegar félagi ykkar gerir
mistök segið þið: „Stopp, þú ruglaðist“ Bendið svo á töluna undir klemmunni og segið:
„Færðu þig áfram til að finna meira“ eða segið: „Færðu þig til baka til að finna minna“ Ef
félagi  þarf hjálp við að finna tölu, hjálpð honum  að færa fingurinn áfram eða
til baka á talnalínunni.
Segjum nú að talan sé 6 og leikmaðurinn eigi að finna einum meira en 6. Þjálfarinn segir:
„Færðu þig áfram til að finna meira“ Svo bendir þjálfarinn í þá átt sem leikmaðurinn á að
færa sig.
Æfðu nokkur dæmi í viðbót. Láttu nemendur æfa leiðréttingarferlið.
Það er mikilvægt að hjálpa félaga sínum að finna rétta svarið. Ef þið segið félaganum bara
svarið eða vinnið verkefnið fyrir hann, hjálpar það honum ekki að verða betri í stærðfræði.
Hjálpið þess vegna leikmanninum að finna út rétta svarið.
Jæja, leysum nú nokkur dæmi í viðbót þar sem ég er þjálfarinn og þið eruð leikmennirnir.

Æfðu nokkur dæmi, skiptu svo um hlutverk þannig að nemendur verða þjálfarar og þú
leikmaður. Æfðu nokkur dæmi með mistökum. Vertu viss um að nemendur noti
leiðréttingarferlið á réttan hátt./( að lokum PALS pör til að sýna  (   
verkefnið þar til allir nemendur skilja aðferðina.
Áður en við  !"#$  ifj upp orð þjálfarans.
Lestu orð þjálfarans með hópnum og láttu nemendur endurtaka 
búnir að ná  .
Vel gert. Nú  þið tilbúin að vinna 

þar til allir eru

  með PALS félaga ykkar.

/(   PALS   og láttu þjálfarana fá möppurnar. Minntu leikmennina á að ná í
blýant. Segðu hverju PALS pari hvar það á að sitja.
Þjálfarar. Takið nú upp broskalablaðið og spilaspjöldin sem merkt eru Dagur 1A og Dagur
1B  1 Þegar þið komið að broskali, gefið þið broskal í reitinnDagur 1.
Þegar þið komið að fánanum, skiptið þið um hlutverk. Þið megið byrja.
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Gakktu um stofuna og gefðu PALS pörum broskala. Láttu nemendur glíma við verkefnið það
sem eftir er PALS tímans. Gættu þess að allir fái tækifæri til að vera bæði leikmenn og
þjálfarar.
Nú eruð þið búin með PALS spilaspjöldin sem merkt eru Dagur 1A og Dagur 1B. Setjið nú
spilaspjaldið  2. Setjið broskalablaðið í 1fyrirnæsta skipti!"#$.
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PALS stærðfræði fyrir leikskóla
Samlagning með myndum
Markmið:
Nemendur munu:
1. Læra tölustafi.
2. Læra hvað hugtakið „samlagning“ felur í sér.
3. Læra stærðfræðitáknin: + og D
%:
V&'ld: PALS reglur
Verkefni 11
Mappa merkt Verkefni 11 fyrir hvert PALS par

Rifjum nú upp PALS reglurnar þrjár.
Lestu PALS reglurnar upphátt með hópnum.
Í dag ætlum við að vinna með nýtt PALS spilaspjald  samlagningu. Áður en
við förum yfir nýja spilaspjaldið skulum við tala aðeins um samlagningu.
Þetta merki (skrifaðu + á töfluna) er kallað plúsmerki. Plúsmerkið þýðir að við leggjum
saman. Við byrjum á tölu. Svo bætum við meira við töluna. Hvað þýðir plúsmerki?
Nemendur: Bæta við.
Aðeins meira.
Plús.
Rétt. Sjáið þetta: 5 + GD8.
Skrifaðu 5 + 3 18 á töfluna.
Fyrsta talan segir mér að byrja á 5. Næst sé ég plúsmerkið (bentu á + merkið). Plúsmerkið
segir mér að leggja saman. Svo sé ég 3 (bentu á 3). Þá bæti ég 3 við. Ég byrja með 5. Svo
bæti ég 3 við (sýndu með fingrunum). Hversu marga er ég með núna?
Nemendur: 8.
Mjög gott. Prófum annað dæmi.
Skrifaðu 6 + 218 á töfluna.

100

Verkefni 11

Hvaða tölu byrja ég með?
Nemendur: 6.
Næst sé ég plúsmerkið (bentu á + merkið). Hvað segir þetta merki mér að gera?
Nemendur: Leggja saman.
Frábært. Hversu miklu bæti ég við?
Nemendur: 2.
Þá byrja ég með 6. Svo bæti ég 2 við. (Sýndu með fingrunum)! Hversu marga er ég með
núna?
Nemendur: 8.
Rétt hjá ykkur. Þið notið plúsmerkið á spilaspjaldinu okkar í dag. Spilaspjald dagsins lítur
svona út.
   spjaldi sem merkt er Verkefni 11.
Tvær vísbendingar segja ykkur að leggja saman:
Í fyrsta lagi segir plúsmerkið (bentu á v  spjaldið) ykkur að leggja saman.
Í öðru lagi eru fleiri hlutir í enda dæmisins en í byrjuninni. Þetta segir ykkur að leggja
saman. (Bentu á v  spjaldið)!
Sjáum nú hvernig á að nota spilaspjald dagsins. Þjálfarinn spyr: „Hversu marga byrjar þú
með?“ (Bentu á fyrsta hluta dæmisins)! Leikmaðurinn telur og skrifar töluna í reitinn.
Prófum það. Ég verð þjálfarinn og þið verðið leikmennirnir mínir. „Hversu marga byrjar
þú með?“
Nemendur: 4 skjaldbökur.
Skrifaðu 4 í fyrsta reitinn.
Næst spyr þjálfarinn: „Hversu mörgum bætir þú við eða tekur í burtu?“ Plúsmerkið segir
ykkur að bæta við. Þið vitið líka að þið eigið að leggja saman þegar það eru fleiri
skjaldbökur í lok dæmisins, heldur en í byrjun.
Hversu mörgum skjaldbökum bætið þið við?
Nemendur: 2 skjaldbökum.
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Já. Við bættum við 2 skjaldbökum. Þá skrifum við „2“ í reitinn undir skjaldbökunum
tveimur. (Skrifaðu 2)! Næst spyr þjálfarinn: „Hversu margr núna?“ Við teljum hversu
margar eru í lok dæmisins. Það er svarið okkar. Við skrifum svarið í síðasta reitinn.
Bentu á v  spjaldið og skrifaðu 6.
Gamanið byrjar þegar þjálfarinn segir: „Segðu söguna“ Þá býr leikmaðurinn til sögu.
Sagan mín gæti verið svona: Einu sinni voru 4 skjaldbökur í sólbaði á trjádrumbi. Þá komu 2
skjaldbökur upp úr vatninu og settust hjá þeim. Þá voru 6 skjaldbökur í sólbaði.
Að síðustu segir þjálfarinn: „Lestu dæmið“ Lesum nú öll dæmið saman.
Nemendur: 4 plús 2 er jafnt og 6.
Leysum nú næsta dæmi. Ég verð þjálfarinn og þið verðið leikmennirnir. „Hversu marga
byrjar þú með?“
Nemendur: 2 úlfalda.
Skrifaðu 2 í fyrsta reitinn.
„Hversu mörgum bætir þú við eða tekur í burtu?“
Nemendur: Bætum við 3 úlföldum.
(Skrifaðu 3). „Hvernig veistu að úlföldum var bætt við?“
Nemendur: Það eru fleiri úlfaldar í lokin heldur en í byrjun.
Það er plúsmerki.
„Hversu margir núna?“
Nemendur: 5 úlfaldar.
(Skrifaðu 5)! „Segðu söguna“
Veldu nemanda til að segja sögu um úlfaldana.
Vel gert. Hver getur sagt öðruvísi sögu um úlfaldana? Munið að þið megið búa til hvernig
sögu sem er.
Vel gert. Að síðustu segir þjálfarinn: „Lestu dæmið“ Lesum nú öll dæmið saman.
Nemendur: 2 plús 3 er jafnt og 5.
Prófum nú fleiri dæmi. Ég verð áfram þjálfarinn og ég) einhvern að vera leikmaður.
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Veldu nemendur til að æfa
búnir að ná nni.

&  . Haltu áfram þangað til þér finnst nemendur vera

Munið að leiðrétta félagann ef hann gerir mistök. Þegar félaginn gerir mistök segið þið:
„Stopp-ú ruglaðist“ Bendið á mistökin og biðjið leikmanninn að ' : „Telja aftur“
Fylgist vel með leikmanninum á meðan hann glímir við dæmið. Hann gæti gert mistök á
mörgum stöðum. Fylgist með mér leysa þetta dæmi (bentu á þriðja dæmið með
fiðrildunum)! Ef þið sjáið mig gera mistök segið þið: „Stopp-ú ruglaðist“
Sjáum nú til. Ég byrja með 4.
Skrifaðu 5 í fyrsta reitinn. Nemendur ættu að segja: „Stopp2ú ruglaðist“!
Þið f  . Stoppið leikmanninn ef hann gerir mistök við að skrifa töluna. Spyrjið
hann aftur: „Hversu m byrjar þú með?“ Biðjið hann að telja fiðrildin. Biðjið hann svo að
leiðrétta og skrifa 4 í reitinn.
Sýndu með því að stroka 5 út og skrifa 4 í reitinn.
Höldum áfram. Fylgist með hvort ég geri mistök. Næst bæti ég 2 fiðrildum við.
Nemendur ættu að segja: „Stopp2ú ruglaðist“!
Þið  *0  Spyrjið leikmanninn: „Hversu mörgum á að bæta við?“ Biðjið
leikmanninn að telja fiðrildin aftur. Biðjið hann svo að skrifa 3 í seinni reitinn.
Sýndu með því að skrifa 3 í seinni reitinn.
Ég held áfram með þetta dæmi. Þjálfarinn spyr: „Hversu m núna?“ Sjáum nú til, ég er
með 6 fiðrildi.
Nemendur ættu að segja: „Stopp2ú ruglaðist“!
Þið  ' . Þjálfarinn spyr aftur: „Hversu mg núna?“ og leikmaðurinn telur
fiðrildin.
Sýndu með því að telja fiðrildin 7.
Næst segir þjálfarinn: „Segðu söguna“ Hér er sagan mín: Einu sinni voru 4 fiðrildi að fljúga
um að leita að blómum. Þau sáu 3 fiðrildi sitjandi á sólblómi. Nú eru 7 fiðrildi sitjandi á
sólblómi. Að lokum segir þjálfarinn: „Lestu dæmið“ Lesum það nú öll saman.
Nemendur: 4 plús 3 er jafnt og 7.
Munið, það er mikilvægt að segja leikmanninum ekki svarið eða að vinna dæmið fyrir
hann. Í staðinn skuluð þið hjálpa honum að finna rétta svarið.
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Jæja, leysum nú nokkur dæmi í viðbót þar sem ég er þjálfarinn og þið eruð leikmennirnir.
Æfðu nokkur dæmi, skiptu svo um hlutverk þannig að nemendur verða þjálfarar og þú
leikmaður. Æfðu nokkur dæmi með mistökum. Vertu viss um að nemendur noti
leiðréttingarferlið á réttan hátt. Fáðu að lokum PALS pör til að sýna verkefnið þar til
allir nemendur skilja aðferðina.
Áður en við  !"#$  ' upp orð þjálfarans.
Lestu orð þjálfarans með hópnum og láttu nemendur endurtaka þau þar til allir eru
búnir að ná þeim.
Vel gert. Nú   )   !"#$ félaga ykkar.
Fáðu PALS pörin til þín og láttu þjálfarana fá möppurnar. Minntu leikmennina á að ná í
blýant. Segðu hverju PALS pari hvar það á að sitja.
Þjálfarar. Takið nú upp broskalablaðið og spilaspjöldin sem merkt eru Dagur 1A og Dagur
1B  1. Þegar þið komið að broskali, gefið þið broskal í reitinn
sem merktur er Dagur 1. Þegar þið komið að fánanum, skiptið þið um hlutverk. Þið megið
byrja.
Gakktu um stofuna og gefðu PALS pörum broskarla. Láttu nemendur glíma við verkefnið það
sem eftir er PALS tímans. Gættu þess að allir fái tækifæri til að vera bæði leikmenn og
þjálfarar.
Nú eruð þið búin með PALS spilaspjöldin sem merkt eru Dagur 1A og Dagur 1B. Setjið nú
spilaspjaldið  2. Setjið broskalablaðið  1 fyrinæsta skipti!"#$.
___________________________________________________________________________
Tilkynning fyrir Dag 2
x
x

Í dag &&'  &  spilaspjald. En í staðinn fyrir myndir
af dýrum, sjáið þið myndir af bílum og farartækjum.
Prófaðu spilaspjaldið með nemendunum. Haltu áfram að æfa þar til allir nemendurnir
skilja aðferðina.

Dæmi: 3 + 3D6
Þjálfari: „Hversu marga byrjar þú með?“
Leikmaður: 3 þyrlur.
Þjálfari: „Hversu mörgum bætir þú við eða tekur í burtu?“
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Leikmaður: Bæti við 3 þyrlum.
Þjálfari: „Hversu margir núna?“
Leikmaður: 6 þyrlur.
Þjálfari: „Segðu söguna“.
Leikmaður: Einu sinni voru 3 þyrlur að fljúga yfir skrúðgöngu. 3 þyrlur í viðbót bættust í
hópinn. Þá voru 6 þyrlur að fljúga yfir skrúðgöngunni.
Þjálfari: „Lestu dæmið“.
Leikmaður: 3 + 3 = 6.
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Verkefni 12
Frádráttur með
myndum
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PALS stærðfræði fyrir leikskóla
Frádráttur með myndum
Markmið:
Nemendur munu:
1. Læra tölustafi.
2. Læra hvað hugtakið „frádráttur“ felur í sér.
3. Læra stærðfræðitáknin IogD

%:
Vspjld: PALS reglur
Verkefni 12
Mappa merkt Verkefni 12 fyrir hvert PALS par

Rifjum nú upp PALS reglurnar þrjár.
Lestu PALS reglurnar upphátt með hópnum.
Í dag ætlum við að vinna með nýtt PALS spilaspjald   frádrátt. Áður en við
förum yfir nýja spilaspjaldið skulum við tala aðeins um frádrátt.
Þetta merki (skrifaðu - á töfluna) er kallað mínusmerki. Mínusmerkið þýðir að við tökum í
burtu eða drögum frá. Við byrjum á tölu. Svo tökum við í burtu eða drögum eitthvað frá.
Hvað þýðir mínusmerki?
Nemendur: Draga frá.
Minna.
Taka í burtu.
Rétt. Sjáið þetta: 8 I 2 D6.
Skrifaðu 8 3 2 = 6 á töfluna.
Fyrsta talan segir mér að byrja á 8. Næst sé ég mínusmerkið (bentu á 3 merkið).
Mínusmerkið segir mér að taka í burtu eða draga frá. Svo sé ég 2 (bentu á 2). Þá veit ég að
ég á að taka 2 í burtu. Ég byrja með 8. Svo tek ég 2 í burtu (sýndu með fingrunum). Hversu
marga er ég með núna?
Nemendur: 6.
Mjög gott. Prófum annað dæmi.
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Skrifaðu 6 3 4 = 2 á töfluna.
Hvaða tölu byrja ég með?
Nemendur: 6.
Næst sé ég mínusmerkið (bentu á 3 merkið). Hvað segir þetta merki mér að gera?
Nemendur: Draga frá eða taka í burtu.
Frábært. Hversu marga ætti ég að taka í burtu?
Nemendur: 4.
Þá byrja ég með 6. Svo tek ég 4 í burtu. (Sýndu með fingrunum). Hversu marga er ég með
núna?
Nemendur: 2.
Rétt hjá ykkur. Þið notið mínusmerkið á spilaspjaldinu okkar í dag. Spilaspjald dagsins lítur
svona út.
Haltu uppi vinnuspjaldinu Verkefni 12.
Tvær vísbendingar segja ykkur að taka í burtu eða draga frá:
Í fyrsta lagi segir mínusmerkið (bentu á vinnuspjaldið) ykkur að taka í burtu eða draga frá.
Í öðru lagi eru færri hlutir í lok dæmisins en í upphafi þess. Þetta segir ykkur að draga frá.
(Bentu á vinnuspjaldið).
Sjáum nú hvernig á að nota spilaspjald dagsins. Þjálfarinn spyr: „Hversu marga byrjar þú
með?“ (Bentu á fyrsta hluta dæmisins). Leikmaðurinn telur hlutina og skrifar töluna í
reitinn. Prófum það. Ég verð þjálfarinn og þið verðið leikmennirnir mínir. „Hversu marga
byrjar þú með?“
Nemendur: 5 bangsa.
Skrifaðu 5 í fyrsta reitinn.
Næst spyr þjálfarinn: „Hversu mörgum bætir þú við eða tekur í burtu?“ Mínusmerkið segir
ykkur að taka í burtu og sömuleiðis eru færri bangsar í lokin en í upphafi.
Hversu marga bangsa tókuð þið í burtu?
Nemendur: 2.
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Já. Við drógum frá 2 bangsa. Þá skrifum við „2“ í reitinn undir bangsana 2. (Skrifaðu 2).
Næst spyr þjálfarinn: „Hversu margir núna?“ Við teljum hversu margir eru í lok dæmisins.
Það er svarið okkar. Við skrifum svarið í síðasta reitinn.
Bentu á vinnuspjaldið og skrifaðu 3.
Gamanið byrjar þegar þjálfarinn segir: „Segðu söguna“ Þá býr leikmaðurinn til sögu.
Svona er sagan mín: Í leikfangabúðinni sátu 5 bangsar á hillu. Ég ákvað að kaupa 2 bangsa í
búðinni. Núna eru 3 bangsar eftir á hillunni í leikafangabúðinni. Lesum nú öll dæmið
saman.
Nemendur: 5 mínus 2 eru jafnt og 3.
Leysum nú næsta dæmi. Ég verð þjálfarinn og þið verðið leikmennirnir. „Hversu marga
byrjar þú með?“
Nemendur: 6 kengúrur.
Skrifaðu 6 í fyrsta reitinn.
„Hversu mörgum bætir þú við eða tekur í burtu?“
Nemendur: Tökum í burtu 3 kengúrur.
(Skrifaðu 3). „Hvernig viss  að það var búið að taka nokkrar kengúrur í burtu?“
Nemendur: Það eru færri kengúrur í % dæmisins en í   þess.
Það er mínusmerki.
„Hversu margr núna?“
Nemendur: 3 kengúrur.
(Skrifaðu 3)! „Segðu söguna“
Veldu nemanda til aðsegja sögu um kengúrurnar.
Vel gert. Að síðustu segir þjálfarinn: „Lestu dæmið“ Lesum nú öll dæmið saman.
Nemendur: 6 mínus 3 er jafnt og 3.
Prófum nú fleiri dæmi. Ég verð áfram þjálfarinn og ég ) einhvern að vera leikmaður.
Veldu nemendur til að æfa. Haltu áfram þangað til þér finnst nemendur vera búnir að
ná aðferðinni.
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Munið að leiðrétta félagann ef hann gerir mistök. Þegar félaginn gerir mistök segið þið:
„Stopp-ú ruglaðist.“ Bendið á mistökin og biðjið leikmanninn að ' : „Telja aftur“
Fylgist vel með leikmanninum á meðan hann leysir dæmið. Hann gæti gert mistök á
mörgum stöðum. Fylgist með mér leysa þetta dæmi (bentu á þriðja dæmið með svínunum)!
Ef þið sjáið mig gera mistök segið þið: „Stopp- ú ruglaðist“
Sjáum nú til. Ég byrja með 4.
Skrifaðu 5 í fyrsta reitinn. Nemendur ættu að segja: „Stopp2ú ruglaðist“!
Þið   . Stoppið leikmanninn ef hann gerir mistök við að skrifa töluna. Spyrjið
hann aftur: „Hversu m byrjar þú með?“ Biðjið hann að telja svínin. Biðjið hann svo að
leiðrétta og skrifa 4 í reitinn.
Sýndu með því að stroka 5 út og skrifa 4 í reitinn.
Höldum áfram. Fylgist með hvort ég geri mistök. Næst tek ég 2 svín í burtu.
Sýndu með því að skrifa 2 í seinni reitinn.
Ég held áfram að leysa þetta dæmi. Þjálfarinn spyr: „Hversu m núna?“ Sjáum nú til, ég
er með 3 svín.
Nemendur ættu að segja: „Stopp2ú ruglaðist“!
Þið  *0 . Þjálfarinn spyr aftur: „Hversu m núna?“ og leikmaðurinn
telur svínin.
Sýndu með því að telja svínin 2 og skrifaðu 2 í reitinn.
Næst segir þjálfarinn: „Segðu söguna“ Svona gæti sagan mín verið: Einu sinni voru 4 svín
að velta sér í leðjunni. 2 svín fóru upp úr leðjunni að leita sér að mat. Nú eru 2 svín eftir að
velta sér í leðjunni. Að lokum segir þjálfarinn: „Lestu dæmið“ Lesum það nú öll saman.
Nemendur: 4 mínus 2 er jafnt og 2.
Munið, það er mikilvægt að segja leikmanninum ekki svarið eða að vinna dæmið fyrir
hann. Í staðinn skuluð þið hjálpa honum að finna rétta svarið.
Jæja, leysum nú nokkur dæmi í viðbót þar sem ég er þjálfarinn og þið eruð leikmennirnir.
Æfðu nokkur dæmi, skiptu svo um hlutverk þannig að nemendur verða þjálfarar og þú
leikmaður. Æfðu nokkur dæmi með mistökum. Vertu viss um að nemendur noti
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leiðréttingarferlið á réttan hátt. /(
allir nemendur skilja aðferðina.

að lokum PALS pör til að sýna verkefnið þar til

Áður en við  !"#$   rifj upp orð þjálfarans.
Lestu orð þjálfarans með öllum bekknum og láttu nemendur endurtaka 
búnir að ná  .
Vel gert. Nú   ) 

þar til allir eru

 með PALS félaga ykkar.

/( PALS     og láttu þjálfarana fá möppurnar. Minntu leikmennina á að ná í
blýant. Segðu hverju PALS pari hvar það á að sitja.
Þjálfarar. Takið nú upp broskalablaðið og spilaspjöldin sem merkt eru Dagur 1A og Dagur
1B  1. Þegar þið komið að broskali, gefið þið broskal í reitinn
sem merktur er Dagur 1. Þegar þið komið að fánanum, skiptið þið um hlutverk. Þið megið
byrja.
Gakktu um stofuna og gefðu PALS pörum broskala. Láttu nemendur glíma við verkefnið það
sem eftir er PALS tímans. Gættu þess að allirfái tækifæri til að vera bæði leikmenn og
þjálfarar.
Nú eruð þið búin með PALS spilaspjöldin sem merkt eru Dagur 1A og Dagur 1B. Setjið nú
spilaspjaldið  2. Setjið broskalablaðið  1fyrirnæsta skipti.
___________________________________________________________________________
Tilkynning fyrir Dag 2
x
x

Í dag  spilaspjaldið  & síðasta spilaspjald. En í staðinn fyrir myndir
af dýrum sjáið þið myndir af bílum og farartækjum.
Prófaðu spilaspjaldið með nemendunum. Haltu áfram að æfa þar til allir nemendurnir
skilja aðferðina.

Dæmi: 3 I 3 D0
Þjálfari: „Hversu marga byrjar þú með?“
Leikmaður: 3 eldflaugar.
Þjálfari: „Hversu mörgum bætir þú við eða tekur í burtu?“
Leikmaður: Tek 3 eldflaugar í burtu.
Þjálfari: „Hversu marga núna?“
Leikmaður: 0 eldflaugar.
Þjálfari: „Segðu söguna“!
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Leikmaður: Einu sinni voru 3 eldflaugar að fljúga til tunglsins. Allar 3 eldflaugarnar urðu
bensínlausar og þurftu að snúa við til Jarðarinnar. Þá voru 0 eldflaugar að fljúga til
tunglsins.
Þjálfari: „Lestu dæmið“!
Leikmaður: 3 3 3 10.
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Verkefni 13
Samlagning og
frádráttur með
myndum
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PALS stærðfræði fyrir leikskóla
Samlagning og frádráttur með myndum
Markmið:
Nemendur munu:
1. Læra tölustafi.
2. Læra ýmislegt tengt hugtökunum „samlagning“ og „frádráttur“.
3. Læra stærðfræðitáknin +, I oD
%:
Vspjld: PALS reglur
erkefni 13
Mappa merkt Verkefni 13 fyrir hvert PALS par

Rifjum nú upp PALS reglurnar þrjár.
Lestu PALS reglurnar upphátt með hópnum.
Í dag ætlum við að vinna með nýtt PALS spilaspjald en það er mjög líkt spilaspjöldunum
sem við höfum áður notað. Eini munurinn er sá að í dag munum við bæði leggja saman og
draga frá.
Förum aðeins yfir þetta. Hvað köllum við þetta merki?
Skrifaðu + á töfluna.
Nemendur: Plúsmerki.
Hvað gerum við þegar við sjáum plúsmerki?
Nemendur: Við bætum við.
Hvaða tvær vísbendingar segja okkur að bæta við?
Nemendur: (Biðja um svar eða svara sjálfir)!
Plúsmerkið.
Það eru fleiri hlutir í lok dæmisins en í byrjun.
Vel gert. Kíkjum nú á þetta merki. (Skrifaðu Iá töfluna) Hvað köllum við þetta merki?
Nemendur: Mínusmerki.
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Hvað gerum við þegar við sjáum mínusmerki?
Nemendur: Við tökum í burtu eða drögum frá.
Hvaða tvær vísbendingar segja ykkur að taka í burtu eða draga frá?
Nemendur: (Biðja um svar eða svara sjálfir)!
Mínusmerkið.
Það eru færri hlutir í lok dæmisins en í byrjun.
Kíkjum nú á þetta spilaspjald. (   spjaldi sem merkt er Verkefni 13) Í þessu
verkefni er mjög mikilvægt að horfa á merkið til að sjá hvort á að bæta við eða taka í
burtu.
Kíkjum á fyrsta dæmið. Ég verð þjálfarinn og þið verðið leikmenn. „Hversu marga
byrjar þú með?“
Bentu á fyrsta dæmið með skjaldbökunum.
Nemendur: 3 skjaldbökur.
„Hversu mörgum bætir þú við eða tekur í burtu?“
Nemendur: Bætum við 1 skjaldböku.
Hvernig vitið þið að það á að bæta einni skjaldböku við?
Nemendur: Plúsmerkið.
Það eru fleiri skjaldbökur í lok dæmisins en í byrjun.
„Hversu margr núna?“
Nemendur: 4 skjaldbökur.
(Skrifaðu 3)! „Segðu söguna“ Biðjum _________ (nemandi) að koma upp og segja söguna
um skjaldbökurnar. Að síðustu segir þjálfarinn: „Lestu dæmið“ Lesum nú öll dæmið saman.
Nemendur: 3 plús 1 er jafnt og 4.
Prófum nú annað dæmi. „Hversu marga byrjar þú með?“ (Bentu á næsta dæmi með
böngsunum)!
Nemendur: 5 bangsa.
„Hversu mörgum bætir þú við eða tekur í burtu?“
Nemendur: Tökum í burtu 3 bangsa.
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Hvernig vitið þið að það á að taka í burtu 3 bangsa?
Nemendur: Mínusmerkið.
Það eru færri bangsar í lok dæmisins en í byrjun.
„Hversu margir núna?“
Nemendur: 2 bangsar.
„Segðu söguna“ Biðjum _________ (nemandi) að koma upp og segja söguna um
skjaldbökurnar.
„Lestu dæmið“
Nemendur: 5 mínus 3 er jafnt og 2.
Munið að leiðrétta félaga ykkar ef hann gerir mistök. Þegar félaginn gerir mistök segið þið:
„Stopp-ú ruglaðist.“ Bendið á mistökin og biðjið leikmanninn að telja aftur.
Hugsum okkur að leikmaðurinn sað 1 skjaldbaka   tekin í burtu í fyrsta
dæminu. (Bentu á fyrsta dæmið)! Þjálfarinn segir: „Stopp-ú ruglaðist“ og bendir á
mistökin. (Bentu á einu skjaldbökuna og plúsmerkið)! Þjálfarinn segir: „Teldu aftur“
Leikmaðurinn telur skjaldbökurnar aftur og segir svo: „1 skjaldbaka bættist við“
Kíkjum á næsta dæmi. (Bentu á risaeðludæmið.) Ég verð   
'*.
Nemendur: „Hversu marga byrjar þú með?“
4 risaeðlur.
Nemendur: „Hversu mörgum bætir þú við eða tekur í burtu?“
Bæti við 3 risaeðlum.
Nemendur: „Stopp~ ú ruglaðist. Teldu aftur“'
Úps. 3 risaeðlur eru teknar í burtu.
„Hversu margr núna?“
Núna er 1 risaeðla.
Nemendur: „Segðu söguna“'
Einu sinni voru 4 risaeðlur að labba um. 3 af risaeðlunum ákváðu að fá sér blund. Þá var 1
risaeðla að labba um.
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Nemendur: „Lestu dæmið“
4 mínus 3 er jafnt og 1.
Munið, ekki segja leikmanninum svarið eða vinna dæmið fyrir hann. Í staðinn skuluð þið
hjálpa honum að finna rétta svarið.
Jæja, leysum nú nokkur dæmi í viðbót þar sem ég er þjálfarinn og þið eruð
leikmennirnir.
Æfðu nokkur dæmi, skiptu svo um hlutverk þannig að nemendur verða þjálfarar og þú
leikmaðurinn. Æfðu nokkur dæmi með mistökum. Vertu viss um að nemendur noti
leiðréttingarferlið á réttan hátt. /( að lokum PALS pör   til að sýna verkefnið þar til
allir nemendur skilja aðferðina.
Áður en við  !"#$   rifj upp orð þjálfarans.
Lestu orð þjálfarans með öllum hópnum og láttu nemendur endurtaka 
búnir að ná  .
Vel gert. Nú   tilbúin að vinna 

þar til allir eru

  með PALS félaga ykkar.

/(   PALS   og láttu þjálfarana fá möppurnar. Minntu leikmennina á að ná í
blýant. Segðu hverju PALS pari hvar það á að sitja.
Þjálfarar. Takið nú upp broskalablaðið og spilaspjöldin sem merkt eru Dagur 1A og Dagur
1B  1. Þegar þið komið að broskali, gefið þið broskal í reitinn sem
merktur er Dagur 1. Þegar þið komið að fánanum, skiptið þið um hlutverk. Þið megið byrja.
Gakktu um stofuna og gefðu PALS pörum broskala. Láttu nemendur glíma við verkefnið það
sem eftir er PALS tímans. Gættu þess að allir fái tækifæri til að vera bæði leikmenn og
þjálfarar.
Nú eruð þið búin með PALS spilaspjöldin sem merkt eru Dagur 1A og Dagur 1B. Setjið nú
spilaspjaldi 2. Setjið broskalablaðið  1 fyrirnæsta skipti.
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Verkefni 14
Samlagning með
baunum
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PALS stærðfræði fyrir leikskóla
Samlagning með baunum
Markmið:
Nemendur munu:
1. Læra stærðfræðitáknið +.
2. Læra að leggja saman.
%:
Vspjld: PALS reglur
85
Glæra með baunapotti og hring
Mappa merkt Verkefni 14 fyrir hvert PALS par

Skilaboð til kennara: Þú notar glæruna með baunapottinum og hringnum til að sýna
nemendum hvernig verkefnið er unnið. Nemendur hafa sinn eigin baunapott og spilaspjald
með hringnum í möppunni sinni.
Rifjum nú upp PALS reglurnar.
Lestu PALS reglurnar upphátt með hópnum.
Í dag ætlum við að vinna með annað nýtt PALS spilaspjald með samlagningu. Hvað köllum
við þetta merki?
Skrifaðu + á töfluna.
Nemendur: Að bæta við.
Aðeins meira.
Plús.
Gott. Þetta er plúsmerki. Plúsmerki þýðir að við bætum við. Við byrjum með tölu. Svo
bætum við annarri tölu við hana. Sjáið þetta: 2 + GD7. (Skrifaðu 2 + 314 á töfluna)! Fyrsta
talan segir mér að byrja með 2. Svo sé ég plúsmerkið (bentu á + merkið)! Plúsmerkið segir
mér að bæta við. Svo sé ég 3 (bentu á 3)! Þá bæti ég 3 við. Ég byrja með 2. Svo bæti ég 3 við
(sýndu með fingrunum)! Hversu marga er ég með núna?
Nemendur: 5.
Vel gert. Hvaða tvær vísbendingar segja ykkur að bæta við?
Nemendur: Plúsmerkið.
Talan er stærri í lokin en í byrjun.
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Gott. Spilaspjald dagsins lítur svona út. (   spjaldi  Verkefni 14.)
Til að útskýra þetta verkefni ætla ég að nota myndvarpa. (Bentu á myndvarpann)! Þið eruð
með ykkar pappírseintak í PALS möppunni ykkar.
Haltu uppi pappírseintaki af baunapottinum og spilaspjaldinu.
Leikmaðurinn byrjar með því að setja allar baunirnar í baunapottinn.
Sýndu á glærunni og settu baunirnar í baunapottinn.
Við notum baunirnar til að sýna hvað við gerum.
Hér er fyrsta dæmið (bentu á 3 + *15 á v  spjaldinu)! Þjálfarinn bendir á fyrstu töluna
(bentu)! Þjálfarinn spyr: „Hversu marga byrjar þú með?“ Leikmaðurinn segir töluna og
færir jafnmargar baunir úr baunapottinum inn í hringinn. Þannig að leikmaðurinn færir 3
baunir inn í hringinn.
Taktu 3 baunir úr baunapottinum og færðu þær inn í hringinn á glærunni.
Svo bendir þjálfarinn á merkið og spyr: „Hversu mörgum bætir þú við eða tekur í burtu?“
(Bentu á v  pjaldið)!
Leikmaðurinn sér plúsmerkið og töluna 1 (bentu áv  spjaldið)! Þetta segir leikmanninum
að bæta við einni baun í viðbót segir: „Bæt 1 við“ Næst segir
þjálfarinn: „Gerðu það“ Leikmaðurinn telur og tekur 1 baun úr baunapottinum og færir
hana inn í hringinn. Hann er búinn að bæta 1 baun við baunirnar 3 sem hann átti fyrir.
Sýndu á glærunni hvernig þú tekur 1 baun úr baunapottinum og færir hana inn í hringinn.
Þá spyr þjálfarinn: „Hversu margr núna?“ Leikmaðurin telur allar baunirnar í hringnum.
(Sýndu)! Hversu margar baunir eru í hringnum?
Nemendur: 4 baunir.
Gott. Þá segir þjálfarinn: „Lestu dæmið“ og leikmaðurinn les: „3 + 1D5“ Svarið ykkar ætti
að vera sama svar og er á spilaspjaldinu. Svörin eru þar til að þið getið farið yfir verkefnin
ykkar.
Prófum nú annað dæmi. (Bentu á næsta dæmi, 5 + 216)! „Hversu marga byrjar þú með?“
Nemendur: 5.
Færðu 5 baunir úr baunapottinum inn í hringinn. „Hversu mörgum bætir þú við eða tekur í
burtu?“
Nemendur: Bæti við 2.
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„Gerðu það“
Færðu 2 baunir úr baunapottinum inn í hringinn.
„Hversu margar núna?“
Nemendur: 7.
„Lestu dæmi“
Nemendur: 5 + 2  .
Vel gert. Fylgist vel með leikmanninum ykkar á meðan hann glímir við dæmið. Hann gæti
gert mistök á mörgum stöðum. Fylgist með mér reikna þetta dæmi (Bentu á 1 + 217 á
v  spjaldinu.) Ef þið sjáið mig gera mistök segið þið: „Stopp-ú ruglaðist“
Sjáum nú til. Ég byrja með 1.
Færðu 2 baunir inn í hringinn. Nemendur ættu að segja: „Stopp2ú ruglaðist“!
Þið f  . Stoppið leikmanninn ef hann gerir mistök við að færa baunirnar. Spyrjið
hann aftur: „Hversu marga byrjar þú með?“ Biðjið hann að telja baunirnar sínar. Biðjið
hann svo að leiðrétta þannig að hann hafi 1 baun.
Sýndu með því að færa 1 baun inn í hringinn.
Höldum áfram. Fylgist með hvort ég geri mistök.
Bættu 1 baun við inn í hringinn. Nemendur ættu að segja: „Stopp2ú ruglaðist“!
Þið 0  . Spyrjið nú leikmanninn: „Hversu mörgum áttu að bæta við?“ Biðjið
leikmanninn að telja baunirnar sínar aftur. Biðjið hann síðan að leiðrétta svo að hann sé
með 2 baunir.
Sýndu með því að færa aðeins 2 baunir inn í hringinn.
Ég held áfram að vinna með þetta dæmi. Þjálfarinn spyr: „Hversu margr núna?“ Sjáum nú
til, ég er með 4 baunir.
Nemendur ættu að segja: „Stopp2ú ruglaðist.“
Þið  ' . Þjálfarinn spyr aftur: „Hversu margr núna?“ og leikmaðurinn telur
baunirnar sínar.
Sýndu með því að telja baunirnar 3.
Að lokum segir þjálfarinn: „Lestu dæmið“ Leikmaðurinn les: „1 + @DG“
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Kíkjum nú á annað dæmi. (Skrifaðu 2 + 4 18á töfluna)! Í þetta sinn er ég leikmaðurinn og
þið verðið þjálfararnir.
Nemendur: „Hversu marga byrjar þú með?“
3. (Færðu 4 baunir inn í hringinn)!
Nemendur: „Stopp. Þú ruglaðist. Hversu marga byrjar þú með?“
Sjáum nú til. Ég byrja með 2. (Teldu 2 baunir og taktu 2 úr hringnum)!
Nemendur: Hversu mörgum bætir þú við eða tekur í burtu?“
Ég bæti 4 við.
Nemendur: „Gerðu það“'
Færðu 4 baunir inn í baunahringinn.
Nemendur: Hversu margar núna?“
Nú er ég með 7 baunir.
Nemendur: „Stopp. Þú ruglaðist. Hversu margar núna?“
Nú er ég með 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 baunir.
Nemendur: „Lestu dæmið“'
2 + 4DJ.
Munið, ekki segja leikmanninum svarið eða vinna dæmið fyrir hann. Í staðinn skuluð þið
hjálpa honum að finna rétta svarið.
Jæja, leysum nú nokkur dæmi í viðbót þar sem ég er þjálfarinn og þið eruð
leikmennirnir.
Æfðu nokkur dæmi, skiptu svo um hlutverk þannig að nemendur verða þjálfarar og þú
leikmaður. Æfðu nokkur dæmi með mistökum. Vertu viss um að nemendur noti
leiðréttingarferlið á réttan hátt. /( u að lokum PALS pör   til að sýna verkefnið þar til
allir nemendur skilja aðferðina.
Áður en við  !"#$   rifjupp orð þjálfarans.
Lestu orð þjálfarans með öllum hópnum og láttu nemendur endurtaka 
búnir að ná  .
Vel gert. Nú   ) 
133

þar til allir eru

  með PALS félaga ykkar.

Verkefni 14

/(     og láttu þjálfarana fá möppurnar. Minntu leikmennina á að ná í
blýant. Segðu hverju PALS pari hvar það á að sitja.
Þjálfarar. Takið nú upp broskalablaðið og spilaspjöldin sem merkt eru Dagur 1A og Dagur
1B  1. Þegar þið komið að broskali, gefið þið broskal í reitinn
sem merktur er Dagur 1. Þegar þið komið að fánanum, skiptið þið um hlutverk. Þið megið
byrja.
Gakktu um stofuna og gefðu PALS pörum broskala. Láttu nemendur glíma við verkefnið það
sem eftir er PALS tímans. Gættu þess að allir fái tækifæri til að vera bæði leikmenn og
þjálfarar.
Nú eruð þið búin með PALS spilaspjöldin sem merkt eru Dagur 1A og Dagur 1B. Setjið nú
spilaspj  2. Setjið broskalablaðið  1 fyrir næsta skipti.
___________________________________________________________________________

Tilkynning fyrir Dag 2
x
x

Í dag spilaspjaldið  & síðasta spilaspjald. En í dag vantar svörin.
Í dag þegar þjálfarinn spyr: „Hversu margr núna?“ telur leikmaðurinn baunirnar í
hringnum og skrifar töluna í eyðuna.
x Prófaðu spilaspjaldið með nemendum. Haltu áfram að æfa þangað til allir nemendur
skilja aðferðina.
Dæmi: 5 + 2DK.

Þjálfari: „Hversu marga byrjar þú með?“
Leikmaður: 5. (Telur 5 baunir úr baunapottinum og setur þær inn í hringinn)!
Þjálfari: „Hversu mörgum bætir þú við eða tekur í burtu?“
Leikmaður: Bæti við 2.
Þjálfari: „Gerðu það“!
Leikmaður: (Telur og tekur 2 baunir úr baunapottinum og setur þær inn í hringinn)!
Þjálfari: „Hversu marga núna?“
Leikmaður: 7 baunir. (Skrifar 7 í eyðuna)!
Þjálfari: „Lestu dæmið“!
Leikmaður: 5 + 2 16.
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Verkefni 15
Frádráttur með
baunum
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PALS stærðfræði fyrir leikskóla
Frádráttur með baunum
Markmið:
Nemendur munu:
3. Læra stærðfræðitáknið I.
4. Læra að draga frá.
%:
Vspjld: PALS reglur
87
Mappa merkt Verkefni 15 fyrir hvert PALS par
%)&  

Skilaboð til kennara: Þú notar glæruna með baunapottinum og hringnum til að sýna
nemendum hvernig verkefnið er unnið. Nemendur hafa sinn eigin baunapott og spilaspjald
með hringnum í möppunni sinni.
Rifjum nú upp PALS reglurnar.
Lestu PALS reglurnar upphátt með hópnum.
Í dag ætlum við að vinna með annað nýtt PALS spilaspjald með frádrætti. Hvað köllum við
þetta merki?
Skrifaðu - á töfluna.
Nemendur: Að taka í burtu.
Minna.
Draga frá.
Gott. Þetta er kallað mínusmerki. Mínusmerki þýðir að við drögum frá. Við byrjum með
tölu. Svo tökum við af tölunni. Sjáið þetta: 5 I 2 DG. (Skrifaðu 5 3 917 á töfluna)! Fyrsta
talan segir mér að byrja með 5. Svo sé ég mínusmerkið (bentu á 3 merkið)! Mínusmerkið
segir mér að draga frá. Svo sé ég 2 (bentu á 2)! Þá dreg ég 2 frá. Ég byrja með 5. Svo dreg ég
2 frá (sýndu með fingrunum)! Hversu marga er ég með núna?
Nemendur: 3.
Vel gert. Hvaða tvær vísbendingar segja ykkur að taka í burtu eða draga frá?
Nemendur: Mínusmerkið.
Talan er minni í lokin en í byrjun.
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Gott. Spilaspjald dagsins lítur svona út. (   spjaldi  Verkefni 15)!
Til að útskýra þetta verkefni ætla ég að nota myndvarpa og glærur. (Bentu á
myndvarpann)! Þið eruð með ykkar pappírseintak í PALS möppunni ykkar.
Haltu uppi pappírseintaki af baunapottinum og spilaspjaldinu.
Leikmaðurinn byrjar með því að setja allar baunirnar í baunapottinn.
Sýndu á glærunni og settu baunirnar í baunapottinn.
Við notum baunirnar til að sýna hvað við gerum.
Hér er fyrsta dæmið (bentu á 4 3 117 á v  pjaldinu)! Þjálfarinn bendir á fyrstu töluna
(bentu)! Þjálfarinn spyr: „Hversu marga byrjar þú með?“ Leikmaðurinn segir töluna og
færir jafnmargar baunir úr baunapottinum inn í hringinn. Þannig að leikmaðurinn færir 4
baunir inn í hringinn.
Taktu 4 baunir úr baunapottinum og færðu þær inn í hringinn á glærunni.
Svo bendir þjálfarinn á merkið og spyr: „Hversu mörgum bætir þú við eða tekur í burtu?“
(Bentu á v  spjaldið)!
Leikmaðurinn sér mínusmerkið og töluna 1 (bentu á v  spjaldið)! Þetta segir
leikmanninum að taka 1 baun í burtu. Þá segir leikmaðurinn „Ég tek 1 í burtu6. Næst segir
þjálfarinn: „Gerðu það“ Leikmaðurinn telur og tekur 1 baun úr hringnum og færir hana
aftur í baunapottinn. Hann er búinn að taka 1 baun frá baununum 4 sem hann átti fyrir.
Sýndu á glærunni hvernig þú tekur 1 baun úr hringnum og setur hana aftur í baunapottinn.
Þá spyr þjálfarinn: „Hversu margr núna?“ Leikmaðurin telur allar baunirnar í hringnum.
Hversu margar baunir eru í hringnum?
Nemendur: 3 baunir.
Gott. Þá segir þjálfarinn: „Lestu dæmið“ og leikmaðurinn les: „4 I 1DG“ Svarið ykkar ætti
að vera sama svar og er á spilaspjaldinu. Svörin eru þar til að þið getið farið yfir verkefnin
ykkar.
Prófum nú annað dæmi. (Bentu á næsta dæmi, 7 3 4 17)! „Hversu marga byrjar þú með?“
Nemendur: 7.
Færðu 7 baunir úr baunapottinum inn í hringinn.
„Hversu mörgum bætir þú við eða tekur í burtu?“
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Nemendur: Tek 4 í burtu.
„Gerðu það“
Færðu 4 baunir úr hringnum og settu þær aftur í baunapottinn.
„Hversu margar núna?“
Nemendur: 3.
„Lestu dæmið“
Nemendur: 7    [.
Vel gert. Fylgist vel með leikmanninum ykkar á meðan hann glímir við dæmið. Hann gæti
gert mistök á mörgum stöðum. Fylgist með mér reikna þetta dæmi (Bentu á 6 3 4 = 2 á
vinnuspjaldinu.) Ef þið sjáið mig gera mistök segið þið: „Stopp-ú ruglaðist“
Sjáum nú til. Ég byrja með 6.
Færðu 5 baunir inn í hringinn. Nemendur ættu að segja: „Stopp, þú ruglaðist“.
Þið   . Stoppið leikmanninn ef hann gerir mistök við að færa baunirnar. Spyrjið
hann aftur: „Hversu marga byrjar þú með?“ Biðjið hann að telja baunirnar sínar. Biðjið
hann svo að leiðrétta þannig að hann hafi 6 baunir.
Sýndu með því að færa 6 baunir inn í hringinn.
Höldum áfram. Næst ætla ég að taka 4 baunir úr hringnum.
Sýndu með því að færa 4 baunir úr hringnum í baunapottinn.
Ég ætla að halda áfram að vinna með þetta dæmi. Þjálfarinn spyr: „Hversu margar núna?“
Sjáum nú til, ég er með 3 baunir.
Nemendur ættu að segja: „Stopp, þú ruglaðist“.
Þið *0 . Þjálfarinn spyr aftur: „Hversu margr núna?“ og leikmaðurinn
telur baunirnar sínar.
Sýndu með því að telja baunirnar 2.
Að lokum segir þjálfarinn: „Lestu dæmið“ Leikmaðurinn les: „6 I 4 D@“
Kíkjum nú á annað dæmi. (Skrifaðu 3 3 2 = 1 á töfluna). Í þetta sinn er ég leikmaðurinn og
þið verðið þjálfararnir.
Nemendur: „Hversu marga byrjar þú með?“
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3. (Færðu 4 baunir inn í hringinn).
Nemendur: „Stopp. Þú ruglaðist. Hversu marga byrjar þú með?“
Sjáum nú til. Ég byrja með 3. \Z< [ ;  %   !    ]'
Nemendur: „Hversu mörgum bætir þú við eða tekur í burtu?“
Ég tek 2 í burtu.
Nemendur: „Gerðu það“'
Taktu 2 baunir úr hringnum.
Nemendur: „Hversu margr núna?“
Nú er ég með 1 baun.
Nemendur: „Lestu dæmið“'
3 I 2 D8.
Munið, ekki segja leikmanninum svarið eða vinna dæmið fyrir hann. Í staðinn skuluð þið
hjálpa honum að finna rétta svarið.
Jæja, leysum nú nokkur dæmi í viðbót þar sem ég er þjálfarinn og þið eruð
leikmennirnir.
Æfðu nokkur dæmi, skiptu svo um hlutverk þannig að nemendur verða þjálfarar og þú
leikmaður. Æfðu nokkur dæmi með mistökum. Vertu viss um að nemendur noti
leiðréttingarferlið á réttan hátt. /( að lokum PALS pör   til að sýna verkefnið þar til
allir nemendur skilja aðferðina.
Áður en við !"#$  rifj upp orð þjálfarans.
Lestu orð þjálfarans með hópnum og láttu nemendur endurtaka 
búnir að ná .
Vel gert. Nú   ) 

þar til al  eru

 með PALS félaga ykkar.

/(     og láttu þjálfarana fá möppurnar. Minntu leikmennina á að ná í
blýant. Segðu hverju PALS pari hvar það á að sitja.
Þjálfarar. Takið nú upp broskalablaðið og spilaspjöldin sem merkt eru Dagur 1A og Dagur
1B  1. Þegar þið komið að broskali, gefið þið broskal í reitinn
sem merktur er Dagur 1. Þegar þið komið að fánanum, skiptið þið um hlutverk. Þið megið
byrja.
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Gakktu um stofuna og gefðu PALS pörum broskala. Láttu nemendur glíma við verkefnið það
sem eftir er PALS tímans. Gættu þess að allir fái tækifæri til að vera bæði leikmenn og
þjálfarar.
Nú eruð þið búin með PALS spilaspjöldin sem merkt eru Dagur 1A og Dagur 1B. Setjið nú
spilaspj  2. Setjið broskalablaðið  1 fyrir næsta skipti.
___________________________________________________________________________

Tilkynning fyrir Dag 2
x
x

Í dag lítur spilaspjaldið ykkar út eins og síðasta spilaspjald. En í dag vantar svörin.
Í dag þegar þjálfarinn spyr: „Hversu margr núna?“ telur leikmaðurinn baunirnar í
hringnum og skrifar töluna í eyðuna.
x Prófaðu spilaspjaldið með nemendum. Haltu áfram að æfa þangað til allir nemendur
skilja aðferðina.
Dæmi: 8 I 4 D5.

Þjálfari: „Hversu marga byrjar þú með?“
Leikmaður: 8. (Telur 8 baunir úr baunapottinum og setur þær inn í hringinn)!
Þjálfari: „Hversu mörgum bætir þú við eða tekur í burtu?“
Leikmaður: Tek í burtu 4.
Þjálfari: „Gerðu það“!
Leikmaður: (Telur og tekur 4 baunir úr hringnum og setur þær aftur í baunapottinn)!
Þjálfari: „Hversu marg r núna?“
Leikmaður: 4 baunir. (Skrifar 4 í eyðuna)!
Þjálfari: „Lestu dæmið“!
Leikmaður: 8 3 4 15.
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Verkefni 16
Samlagning og
frádráttur með
baunum
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PALS stærðfræði fyrir leikskóla
Samlagning og frádráttur með baunum
Markmið:
Nemendur munu:
5. Læra stærðfræðitáknin + og I.
6. Læra að leggja saman og draga frá.
%:
Vspjld: PALS reglur
8J
M&& 8J  !"#$&
Glæra með baunapotti og hring

Skilaboð til kennara: Þú notar glæruna með baunapottinum og hringnum til að sýna
nemendum hvernig verkefnið er unnið. Nemendur hafa sinn eigin baunapott og spilaspjald
með hringnum í möppunni sinni.
Rifjum nú upp PALS reglurnar okkar.
Lestu PALS reglurnar upphátt með hópnum.
Í dag ætlum við að vinna með spilaspjald sem er mjög líkt spilaspjöldunum sem við höfum
unnið með áður. Eini munurinn er sá að í dag munum við bæði leggja saman og draga frá.
Rifjum nú upp. Hvað heitir þetta merki?
Skrifaðu plúsmerkið á töfluna.
Nemendur: Plúsmerki.
Hvað gerum við þegar við sjáum plúsmerki?
Nemendur: Við leggjum saman.
Gott. Alltaf þegar við sjáum plúsmerki vitum við að við eigum að leggja saman. Við byrjum
með tölu og svo bætum við annarri tölu við hana. Kíkjum á fyrsta dæmið. Ég verð
þjálfarinn og þið verðið leikmenn. (Bentu á fyrsta dæmið, 4 + 2 18)! „Hversu marga
byrjar þú með?“
Nemendur: 4.
Færðu 4 baunir úr baunapottinum inn í hringinn.
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„Hversu mörgum bætir þú við eða tekur í burtu?“
Nemendur: Bæti við 2.
Hvernig vitið þið að á að bæta við?
Nemendur: Plúsmerkið.
Talan er stærri í lokin en í byrjun.
„Gerðu það“
Færðu 2 baunir úr baunapottinum inn í hringinn.
„Hversu margr núna?“
Nemendur: 6.
„Lestu dæmið“
Nemendur: 4 + 2  ".
Mjög gott. Munið að svarið ykkar ætti að vera sama svar og er á spilaspjaldinu. Svörin eru
þar til að þið getið farið yfir verkefnin ykkar.
Hvað heitir þetta merki? (Skrifaðu 3 á töfluna)!
Nemendur: Mínusmerki.
Hvað gerum við þegar við sjáum mínusmerki?
Nemendur: Við drögum frá.
Vel gert. Mínusmerkið segir okkur að draga frá. Við byrjum með tölu. Svo drögum við frá
þessari tölu. Sjáið þetta: 5 – 2 DG. (Bentu á næsta dæmi, 5 – 2 17)! „Hversu marga byrjar
þú með?“
Nemendur: 5.
Færðu 5 baunir úr baunapottinum inn í hringinn.
„Hversu mörgum bætir þú við eða tekur í burtu?“
Nemendur: Tek 2 í burtu.
Hvernig vitum við að það á að taka í burtu?
Nemendur: Mínusmerkið.
Talan er minni í lokin en í byrjun.
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„Gerðu það“
Færðu 2 baunir úr baunapottinum inn í hringinn.
„Hversu margr núna?“
Nemendur: 3.
„Lestu dæmið“
Nemendur: 5  2  [.
Vel gert. Fylgist vel með leikmanninum ykkar á meðan hann glímir við dæmið. Hann gæti
gert mistök á mörgum stöðum. Fylgist með mér reikna þetta dæmi (bentu á 6 3 4 19 á
   inu)! Ef þið sjáið mig gera mistök segið þið: „Stopp-ú ruglaðist“
Sjáum nú til. Ég byrja með 6.
Færðu 5 baunir inn í hringinn. Nemendur ættu að segja: „Stopp2ú ruglaðist“!
Þið f  . Stoppið leikmanninn ef hann gerir mistök við að færa baunirnar. Spyrjið
hann aftur: „Hversu marga byrjar þú með?“ Biðjið hann að telja baunirnar sínar. Biðjið
hann svo að leiðrétta þannig að hann hafi 6 baunir.
Sýndu með því að færa 6 baunir inn í hringinn.
Höldum áfram. Fylgist með því hvort ég geri mistök.
Taktu 3 baunir úr hringnum. Nemendur ættu að segja: „Stopp2ú ruglaðist.
Þið  *0 . Spyrjið nú leikmanninn: „Hversu m)  
 í burtu?“ Biðjið leikmanninn að telja baunirnar sínar aftur. Biðjið hann svo að leiðrétta
þannig að hann taki 4 baunir í burtu.
Sýndu með því að færa 4 baunir úr hringnum í baunapottinn.
Ég ætla að halda áfram með þetta dæmi. Þjálfarinn spyr: „Hversu margr núna?“ Sjáum nú
til, ég er með 2 baunir. 6 mínus 4 er jafnt og 2.
Kíkjum nú á annað dæmi. (Bentu á 3 + 215 á v  spjaldinu)! Í þetta sinn er ég
leikmaðurinn og þið eruð þjálfararnir.
Nemendur: „Hversu marga byrjar þú með?“
3. (Færðu 4 baunir inn í hringinn)!
Nemendur: „Stopp~ ú ruglaðist. Hversu margar byrjar þú með?“
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Sjáum nú til. Ég byrja með 3. (Teldu 3 baunir og taktu 1 úr hringnum)!
Nemendur: „Hversu mörgum bætir þú við eða tekur í burtu?“
Ég bæti 2 við.
Nemendur: „Gerðu það“'
Færðu 2 baunir í viðbót inn í hringinn.
Nemendur: „Hversu margr núna?“
Nú er ég með 5 baunir.
Nemendur: „Lestu dæmið“'
3 + @D7.
Munið, ekki segja leikmanninum svarið eða vinna dæmið fyrir hann. Í staðinn skuluð þið
hjálpa honum að finna rétta svarið.
Jæja, leysum nú nokkur dæmi í viðbót þar sem ég er þjálfarinn og þið eruð öll
leikmennirnir.
Æfðu nokkur dæmi, skiptu svo um hlutverk þannig að nemendur verða þjálfarar og þú
leikmaður. Æfðu nokkur dæmi með mistökum. Vertu viss um að nemendur noti
leiðréttingarferlið á réttan hátt. /( að lokum PALS pör   til að sýna verkefnið þar til
allir nemendur skilja aðferðina.
Áður en við  !"#$  ' upp orð þjálfarans.
Lestu orð þjálfarans með ' og láttu nemendur endurtaka 
búnir að ná  .
Vel gert. Nú   ) 

þar til allir eru

  með PALS félaga ykkar.

/(     og láttu þjálfarana fá möppurnar. Minntu leikmennina á að ná í
blýant. Segðu hverju PALS pari hvar það á að sitja.
Þjálfarar. Takið nú upp broskalablaðið og spilaspjöldin sem merkt eru Dagur 1A og Dagur
1B  1. Þegar þið komið að broskali, gefið þið broskal í reitinn
sem merktur er Dagur 1. Þegar þið komið að fánanum, skiptið þið um hlutverk. Þið megið
byrja.
Gakktu um stofuna og gefðu PALS pörum broskala. Láttu nemendur glíma við verkefnið það
sem eftir er PALS tímans. Gættu þess að allirfái tækifæri til að vera bæði leikmenn og
þjálfarar.
154

Verkefni 16

Nú eruð þið búin með PALS spilaspjöldin sem merkt eru Dagur 1A og Dagur 1B. Setjið nú
spilaspj  2. Setjið broskalablaðið  1 fyrir næsta skipti.
___________________________________________________________________________

Tilkynning fyrir Dag 2
x
x

Í dag lítur spilaspjaldið ykkar út eins og síðasta spilaspjald. En í dag vantar svörin.
Í dag þegar þjálfarinn spyr: „Hversu margr núna?“ telur leikmaðurinn baunirnar í
hringnum og skrifar töluna í eyðuna.
x Prófaðu spilaspjaldið með nemendum. Haltu áfram að æfa þangað til allir nemendur
skilja aðferðina.
Dæmi: 5 + 2 DK.

Þjálfari: „Hversu marga byrjar þú með?“
Leikmaður: 5. (Telur 5 baunir úr baunapottinum og setur þær inn í hringinn)!
Þjálfari: „Hversu mörgum bætir þú við eða tekur í burtu?“
Leikmaður: Bæti við 2.
Þjálfari: „Gerðu það“!
Leikmaður: (Telur og tekur 2 baunir úr hringnum og setur þær aftur í baunapottinn)!
Þjálfari: „Hversu marg r núna?“
Leikmaður: 7 baunir. (Skrifar 7 í eyðuna)!
Þjálfari: „Lestu dæmið“!
Leikmaður: 5 + 2 16.
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Vinnublöð
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Kennsluefni
Áður en þið útbúið kennsluefnið ættuð þið að ákveða fjölda nemendapara. Fjöldi paranna
segir til um magn efnisins sem þið þurfið að útbúa.
Tafla yfir !"#$&
Þessi tafla er notuð til að skrifa nöfn !"#$paranna. Þið þurfið nýja töflu á þriggja vikna
fresti.
PALS reglur – Verkefni 1 – 16
Stórt veggspjald með PALS reglunum ætti að hanga í kennslustofunni. Það gæti verið gott
að plasta veggspjaldið.
Broskalablöð – Verkefni 1 – 16
Nemendapörin nota ný broskalablöð í hverri viku. Þið þurfið nógu mörg eintök af
broskalablaðinu fyrir hvert par allar vikurnar. Það gæti verið auðveldara að fjölfalda öll
broskalablöðin í byrjun.
Dæmi: 10 !"#$pör X 16 PALS vikur D160 eintök af broskalablöðum
Talnalína kennara – Verkefni 10
Talnalínu kennara má nota í kennarastýrðum kennslustundum. Hún er notuð
sérstaklega í einu verkefni en hún gæti komið að notum í öðrum kennslustundum. Það er
hægt að stækka talnalínuna og plasta hana.
Talnalína nemenda – Verkefni 10
Hvert !"#$par þarf eina talnalínu. Talnalínan er notuð sérstaklega í einu verkefni en
nemendum gæti þótt gott að nota hana í öðrum kennslustundum. Það gæti líka verið
hjálplegt að fjölfalda talnalínuna á pappaspjöld eða að plasta pappírinn. Önnur hjálpleg
hugmynd er að stækka talnalínuna til að nota hana í kennarastýrðum kennslustundum.
Nemendur nota 0–10 talnalínuna. Hægt er að nota aðrar talnalínur (0-20, 0-50, 0-100) ef
nemendur eru að nota spilaspjöldin með hærri tölunum.
Dæmi: 10 !"#$pör D10 nemenda talnalínur (0-10)
Nemendamöppur
Allt PALS efnið fyrir hvert par er geymt í möppu með tveimur vösum. Vinstri  á
möppunni ætti að merkja 1unnið og hægri 2nnið. Í byrjun hverrar viku ætti
vinstri  að vera fullur að nýjum spilaspjöldum og broska). Um leið og
nemendur klára hvert spilaspjald setja þeir það hægr &&
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Hvert par í kennslustofunni þarf möppu fyrir sig. Möppurnar má kaupa í hvaða
ritfangaverslun sem er.
Dæmi: 10 !"#$pörD80 PALS möppur
spjöld – Verkefni 1 – 16
Fyrir kennarastýrðu tímana þurfið þið að hafa eintak af spilaspjaldi nemenda til að sýna
aðferðina. Það er hægt að stækka þessi spilaspjöld upp að vild, eða að setja þau á glæru.
Dæmi: 16 kennarastýrðar kennslustundir D86 spjöld eða glærur
Baunir – Verkefni 7, 8, 9, 14, 15 og 16
Hvert !"#$par þarf plastpoka með 12-15 banum í. Þessar baunir eru notaðar með
baunablaðinu og baunapottinum með hringnum sem minnst er á hér fyrir neðan. Stærðin á
nýrnabaunum hentar vel fyrir nemendur og hægt er að kaupa þær í  
matvöruverslun. Þið þurfið líka að kaupa litla plastpoka til að setja baunirnar í. Þá er
einnig hægt að kaupa í matvöruverslun.
Dæmi: 10 !"#$pör X 15 baunirD150 baunir, 10 pokar
Baunablað – Verkefni 7, 8, 9
Hvert par þarf eintak af baunablaðinu. Það gæti verið gott að ljósrita blaðið á pappaspjald
eða að plasta blaðsíðuna.
Dæmi: 10 !"#$pörD80 baunablöð
Snúningsskífa – Verkefni 10
Hvert !"#$par þarf eina snúningsskífu. Það gæti verið gott að ljósrita snúningsskífuna
á pappaspjald eða plasta blaðsíðuna. Snúningsskífurnar er hægt að kaupa í
skólavörubúðum og föndurverslunum.
Dæmi: 10 !"#$pörD10 snúningsskífur
Þvottaklemmur – Verkefni 10
Hvert !"#$par þarf þvottaklemmu til að nota með talnalínunni sem minnst er á hér að
ofan. Hægt er að kaupa þvottaklemmur í næ  matvöruverslun.
Dæmi: 10 !"#$pör D10 þvottaklemmur
Blað með baunapotti og hring – Verkefni 14, 15, 16
Hvert !"#$par þarf eintak af blaðinu með baunapottinum og hringnum. Það gæti verið
gott að ljósrita blaðið á pappaspjald eða að plasta blaðsíðuna.
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Dæmi: 10 !"#$pör D80 baunapottablöð

Eintak í vinnubókinni.
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Tafla yfir PALS pör

Þjálfari

Leikmaður

Talaðu bara við félaga þinn og talaðu
bara um stærðfræði.

Notaðu lágværu PALS röddina.

Vertu góður og hjálpsamur félagi.

Z    

JOQJ \;' !]

Z    

JOQJ \;' Q]

Z    < JO!J

Z    < JOQJ \;' !]

Z    < JOQJ \;' Q]

Z    < JOJ \;' !]

Z    < JOJ \;' Q]

Z    < JO!JJ \;' !]

Z    < JO!JJ \;' Q]

q  ; 

Hvort er
meira?

Hvort er
minna?

Auka spilaspjöld
Hér á eftir eru nokkur spilaspjöld með hærri tölum. Þessi erfiðari spilaspjöld er hægt að
nota með nemendum í sérstökum verkefnum. Í skólastofunni getur eitt par verið að vinna
með tölurnar 0-9 og annað par með tölurnar 0-50. Notaðu þessi auka spilaspjöld að vild.
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|  Q O X  ! JO

|  Q O X  Q JO

|  Q O X  ! JOJ

|  Q O X  Q JOJ

|   O X  ! JOJ

|   O X  ! JOJq

|   O X  Q JOJ

|   O X  Q JOJq

|   O X  Q JO

|   O X  Q JOq

|   O X  Q JOq

|  " O X  Q JOQJ

|  " O X  Q JOQJq

|   O X  ! JOQJ

|   O X  ! JOQJq

|   O X  Q JOQJ

|   O X  Q JOQJq

|   O X  ! JOQJ

|   O X  ! JOQJq

|   O X  Q JOQJ

|   O X  ! JOQJ

|   O X  ! JOQJq

|   O X  Q JOQJ

|   O X  Q JOJq

|  !J O X  ! JOQJ

|  !J O X  Q JOQJ

|  !J O X  ! JOJ

|  !J O X  Q JOJ

|  !J O X  ! JO

|  !J O X  Q JO

|  !! O X  ! JOQJ

|  !! O X  ! JOQJq

|  !! O X  Q JOQJ

|  !! O X  Q JOQJq

|  !Q O X  ! JOQJ

|  !Q O X  ! JOQJq

|  !Q O X  Q JOQJ

|  !Q O X  Q JOQJq

|  ![ O X  ! JOQJ

|  ![ O X  ! JOQJq

|  ![ O X  Q JOQJ

|  ![ O X  Q JOQJq

