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Formáli	
 Handbókin PALS	þjálfun	í	grunnþáttum	lesturs er fyrir kennara sem sótt 
hafa námskeið í PALS læsisaðferðinni. Námskeiðin eru haldin á vegum SÍSL	
Sérfræðingateymis	í	samfélagi	sem	lærir sem átti frumkvæði að innleiðingu PALS í 
íslenskt skólasamfélag. Handbókin heitir á frummálinu Peer-Assisted	Learning	
Strategies	First-Grade	Reading	PALS. Kennsluefnið hentar þó mun breiðari 
nemendahópi og getur nýst á öllum stigum grunnskólans til dæmis í sérkennslu 
og kennslu í íslensku sem annað tungumál.  Ekki er heimilt að dreifa efni 
bókarinnar til kennara eða annarra sem ekki hafa setið námskeið í PALS. 
 PALS aðferðin var þróuð í Peabody College við Vanderbilt University í 
Tennessee-fylki í Bandaríkjunum. Markmiðið með aðferðinni er að gefa 
kennurum kost á að þjálfa samtímis hóp af börnum í stafaþekkingu, lestri eða 
stærðfræði með jafningjamiðlaðri nálgun (félagakennslu).  
 Í handbókinni er að Jinna allar þær upplýsingar sem kennarar þurfa á að 
halda til að beita aðferðum PALS við læsiskennslu í grunnskóla. Handbókinni er 
skipt í sex kaJla og viðauka. Í fyrsta kaJla eru upplýsingar um hve langan tíma 
tekur að innleiða PALS. Þar eru einnig leiðbeiningar um skipulag PALS 
kennslustunda, undirbúning kennslugagna, pörun nemenda og skiptingu 
nemenda í lið. Í öðrum kaJla eru kennsluleiðbeiningar með fyrstu 8 
kennslustundunum sem nota á með nemendum til að innleiða PALS. Hver 
kennslustund hefst á lista yJir nauðsynleg kennslugögn. Síðan tekur við hluti með 
leiðbeiningum fyrir kennara um hvernig kynna má verkefnin í stuttu máli fyrir 
nemendum. Að því loknu æfa nemendur sig að vinna PALS verkefni með félaga. Í 
þriðja kaJla eru leiðbeiningar um hvernig  þjálfa á nemendur í félagalestri/
paralestri. Í Jjórða kaJla er yJirlitsblað fyrir kennara og kennsluskipulagið sem 
kennari þarf að nota við upphaf hverrar kennslustundar ásamt yJirliti 
kennslustunda. Í Jimmta kaJla eru orðin sem kennari þjálfar nemendur í að 
hljóða. Í sjötta kaJla eru PALS kennslustundir. Kennslustundir 1 til 4 eru ein 
blaðsíða hver en kennslustundir 5 til 70 eru á tveimur blaðsíðum hver. Ljósrita 
þarf eitt eintak af hverri kennslustund fyrir hvert og eitt par. Í viðauka er 
viðbótarefni. 
 Allar kennsluleiðbeiningar eru í handritsformi sem kennarar geta stuðst 
við. Mikilvægt er að kynna sér handritin mjög vel fyrir hverja kennslustund. 
Vanur PALS kennari les ekki upp úr handritinu fyrir nemendur heldur notar eigin 
orð til þess að koma innihaldinu til skila. Við hvetjum kennara til að fara eins að. 
 Höfundar handbókarinnar eru Douglas Fuchs, Lynn Fuchs, Ebba Svenson, 
Loulee Yen, Anneke Thompson, Kristen McMaster, Stephanie Al Otaiba, Devin 
Kearns. Þeir hafa góðfúslega geJið SÍSL leyJi til að þýða útgeJið PALS efni yJir á 
íslensku og þjálfa íslenska kennara í PALS, en þó með því skilyrði að það sé ekki 
gert í hagnaðarskyni. 

Nánari upplýsingar um PALS má nálgast á þessum vef: https://
vkc.mc.vanderbilt.edu/frg/ 
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Markmið	

Eftir að hafa kynnt sér innihald handbókarinnar geta kennarar: 

• Útskýrt fyrir foreldrum, skólastjórnendum og samstarfsfólki ávinninginn af því 
að nota PALS. 

• Parað nemendur og skipt pörum í lið. 

• Kennt nemendum hvernig þeir eigi að undirbúa sig undir PALS vinnu. 

• Valið lestrarefni við hæJi til PALS þjálfunar. 

• Kennt nemendum að vinna PALS verkefnin sjálfstætt og á markvissan hátt. 

Ávinningur	af	PALS	

Flestir nemendur ná árangri með PALS. 

Aðferðin er námshvetjandi. 

Aðferðin eykur þrautseigju og úthald nemenda. 

Í PALS eru allir nemendur virkir.  

PALS eykur jákvæð og virk samskipti og samvinnu allra nemenda. 

PALS aðferðin styrkir nemendur í að umskrá og skilja ritað mál. 

PALS aðferðin eJlir lesJimi nemenda m.a. með endurteknum lestri, sýnikennslu 
kennara og sjálfsmati nemenda á framförum í lestri. 

5. nóvember 2019 

 
Hulda Karen Daníelsdóttir, verkefnisstjóri SÍSL verkefnisins 
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YFIRLIT    
E"ir innleiðingar,mabilið er unnið með PALS þrisvar sinnum í viku. 

Þjálfarar og lesarar 
Nemendur vinna í pörum. Getumeiri nemandinn í hverju pari er þjálfari og sá  
getuminni er lesari. Í þáFunum hvaða hljóð? og lestu orðin, les lesarinn (sá 
getuminni) alltaf á undan. Í paralestri bóka les þjálfarinn (sá getumeiri) alltaf á undan. 
Parið skipJst á hlutverkum í hverjum þæL fyrir sig, þ.e. hver þáFur er alltaf lesinn 
tvisvar áður en byrjað er á þeim næsta. 
PALS pörum æL að breyta á um það bil Oögurra vikna fresJ, kennarinn byggir 
pörunina á færni nemenda. E"ir Oögurra vikna vinnu gæJ lesara  hafa farið það vel 
fram að hann getur orðið þjálfari. 

Hljóð og orð 
Lýsing: ÞáFurinn hljóð og orð byrjar í hvert skipJ á kennarastýrðri innlögn þar 

sem farið er yfir hljóð og orð kennslustundarinnar, auk þess sem ný hljóð 
og orð eru kynnt Jl sögunnar. Síðan eru Oögur verkefni unnin í paravinnu: 
hvaða hljóð?, hljóða orð, sjónorð og sögur. 

Markmið: Í þæLnum hljóð og orð er lögð áhersla á hljóðavitund og færni í 
umskráningu.  

 Nemendur munu: 
a) skilja að hljóð (stafir) mynda orð 
b) áFa sig á tengslum stafs og hljóðs 
c) raða saman hljóðum Jl þess að búa Jl orð 
d) lesa sjónorð hraF 
e) umskrá orð 
f) lesa sjónorð og umskrá orð í samfelldum texta 

Viðfangsefni nemenda: 
a) Segja hljóð: (Hvaða hljóð?) 

Nemendur segja hljóð stafanna á verkefnablaðinu. 
b) Hljóða orð: 

Áður en nemendurnir lesa orðin, segja þeir hljóð hvers orðs 
hægt án þess að stoppa á milli hljóða. Notuð eru hljóðréF orð. 

c) Sjónorð: 
Nemendur lesa algeng sjónorð.  

d) Sögur: 
Sögur innihalda þau orð sem hafa verið kynnt auk 1-2 nýrra 
stjörnuorða. Stjörnuorð eru orð sem glæða sögurnar lífi og gera 
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þær meira spennandi í augum barnanna. Kennari kynnir 
stjörnuorðin og les söguna.  
Lögð er áhersla á við nemendur að það sé mikilvægt að lesa hraF 
og réF. Síðan lesa þeir söguna með félaga sínum. Lesarinn les 
söguna fyrst og síðan les þjálfarinn sömu sögu. 

Hraðaleikur 
Í lok hverrar hljóða og orða æfingar leika pörin hraðaleikinn Jl að auka sjálfvirkni og 
orðaþekkingu. Hver nemandi les þrisvar sinnum og byrjar við upphaf æfingar í hvert 
sinn. Kennarinn segir nemendum hvenær á að byrja og stoppa. Þau reyna alltaf að 
lesa fleiri orð í næsta skipJ. Ef nemandi les fleiri orð í annarri og þriðju Jlraun merkir 
hann stjörnu á stjörnublaðið siF. Nemendur fá smá umbun (verðlaun) fyrir hvert 
stjörnublað sem þeir ljúka við.  
Fyrstu ,u vikurnar nota nemendurnir sjónorðaverkefnin (kennslustundir 1-32) í 
hraðaleiknum. Frá og með viku 11 nota þeir sögurnar sem hraðaleik (kennslustundir 
33-70). 

Paralestur (félagalestur) 
Parið skipJst á að lesa í bókum í ,u mínútur Jl að auka leshraða, sjálfvirkni og 
orðaþekkingu. Þjálfarinn (sá getumeiri) les blaðsíðuna fyrst og síðan les lesarinn (sá 
getuminni) sömu blaðsíðu. Þá er sá getuminni búinn að sjá og heyra textann og það 
veiJr honum meira öryggi. Þessi háFur er hafður á út alla bókina og síðan er skipt um 
hlutverk, lesarinn les á undan. Ef parið les sömu bók o"ar er a"ur skipt um hlutverk. 
Þegar parið hefur lesið bókina Oórum sinnum fær það nýja bók. 

Athugasemd: Parið á að vinna stöðugt áfram í PALS þar Jl klukkan hringir. 
Það er mjög líklegt að parið vinni hvern þáF o"ar en tvisvar sinnum. Þá vinnur það 
sér inn fleiri broskarla og fær fleiri sJg. Mikilvægt er að parið haldi alltaf áfram að 
skipta um hlutverk. 
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Innlögn kennara á PALS kennslustund 
ÁFa kennarastýrðar kennslustundir eru æfðar með öllum bekknum fyrstu tvær 
vikurnar í PALS prógramminu. Þessar kennslustundir munu æfa börnin í að vinna 
hljóða og orða verkefnin og kenna þeim hvernig ætlast er Jl að þau vinni með félaga 
sínum. Kennarinn þarf að kynna sér vel kennsluleiðbeiningar með hverri 
kennslustund og kynna síðan verkefnið fyrir nemendum með eigin orðum. 

E"ir fyrstu tvær vikurnar mun kennarinn kynna hverja kennslustund stuFlega í 
upphafi PALS ,mans. Kennarinn þarf að kynna sér allar leiðbeiningar vel, skoða 
yfirlitsblaðið og yfirlit yfir kennslustundir sem finna má í 4. kafla. Á yfirliJnu má sjá 
hvaða ný hljóð og sjónorð eru í viðkomandi kennslustund. Þar má einnig sjá ný 
stjörnuorð (feitletruð). 
GoF er að hafa yfirlitsblaðið og yfirlit kennslustunda alltaf við höndina þegar PALS er 
á dagskrá. 

NýK hljóð 
Þegar kemur að nýju hljóði í PALS kennslustund kynnir kennarinn það fyrir 
nemendum í upphafi ,mans. Kennarinn skrifar það á töfluna og æfir hljóðið. Síðan 
æfa nemendur hljóðið. 

Hljóða orð (sameina og sundurgreina) 
Í hverjum PALS ,ma æfir kennarinn nemendur, allan hópinn í einu, í að sameina og 
sundurgreina hljóð í þeim orðum sem koma fyrir í kennslu-stundinni. Verkefnablöðin 
sem Jl þess eru notuð eru í kafla 5.   
Kennarinn biður nemendur fyrst að segja hljóðin hægt (sundurgreina) og  síðan 
hljóða orðið og lesa hraF (sameina). 

NýK sjónorð 
Kennarinn kynnir nýF sjónorð fyrir nemendum. Síðan lesa þeir orðið. 

Sögur 
Kennarinn fer yfir nýju stjörnuorðin og æfir þau með nemendunum.  
Hann lætur nemendur síðan lesa þau í sameiningu.   
Kennarinn les alla söguna fyrir nemendur, með réFum áherslum og á eðlilegum 
hraða. 
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VIKA KENNSLUSTUND TÍMI 
(mín. á 
verkefni)

Vika 1 Æfingakennslustundir  1-4 30 mínútur

Vika 2 Æfingakennslustundir 5-8 30 mínútur

Vikur 3-9 PALS kennslustund (þrisvar sinnum í viku): 
Hvaða hljóð? (kennarastýrt) 
Hljóð og orð 
Hraðaleikur: Sjónorð 

 3 mínútur 
15 mínútur 
 6 mínútur

Vika 10 PALS kennslustund (þrisvar sinnum í viku): 
Hvaða hljóð? (kennarastýrt) 
Hljóð og orð 
Hraðaleikur: Sjónorð 
Paralestur í bók (í 2 af 3 PALS kennslustundum)

 3 mínútur 
15 mínútur 
 6 mínútur 
15 mínútur 

Vika 11 
og 
áfram

PALS kennslustund (þrisvar sinnum í viku): 
Hvaða hljóð? (kennarastýrt) 
Hljóð og orð 
Hraðaleikur: Sögur 
Paralestur í bókum

 3 mínútur 
15 mínútur 
 6 mínútur 
10 mínútur 
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UNDIRBÚNINGUR KENNARA 

Áætlanagerð 
Gerð er áætlun í PALS fyrir þrjár 40 mínútna kennslustundir á viku. Best er að hafa 
þær sömu daga í hverri viku og á sama ,ma ef því verður við komið. 
PALS þarf að verða hluJ af venjulegri lestrarþjálfun, þegar allir nemendur eru 
viðstaddir.  
Ekki fórna frí,ma, nesJs,ma eða skemmtunum nemenda fyrir PALS. 

Undirbúningur efnis 
Til að ná árangri í PALS þarf kennarinn að hafa allt nauðsynlegt efni og áhöld Jlbúið 
fyrir hverja kennslustund. 

Gögn kennara: 
1. Tímavaki eða klukka 
2. Vasareiknir Jl að reikna sJg 
3. Parablað 
4. SJgablað (með stjörnum) 
5. PALS reglur 
6. Yfirlitsblað 
7. Yfirlit kennslustunda 
8. Hljóðaæfing 
9. Stjörnublað fyrir hraðaleik 
10. Hvatning fyrir hraðaleik 

Gögn nemenda: 
1. PALS kennslustund 
2. SJgablað 
3. Blýantur 
4. Stjörnublað fyrir hraðaleik 
5. Bók fyrir paralestur 
6. Mappa fyrir hvert par 

Það sem þarf að vera sýnilegt í kennslustofunni 
Leggja þarf áherslu á við nemendur að PALS sé mikilvægt og spennandi viðfangsefni. 
Búa þarf Jl PALS vegg þar sem alltaf er sýnilegt: 

1. PALS reglur 
2. Blað með pörun nemenda 
3. SJgablað 
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Val texta á réKu þyngdars\gi fyrir paralestur 
Mikilvægt er að velja mátulega þungan texta fyrir nemendur Jl að ná árangri í PALS. 

Kennari velur eina bók á dag fyrir hvert par Jl að lesa í paralestri. 

Velja á bækur fyrir paralestur sem þjálfarinn (sá getumeiri) getur lesið af nokkru 
öryggi en  eru þó ekki of erfiðar fyrir lesarann (þann getuminni). Ef þjálfarinn getur 
ekki lesið af nokkru öryggi 95% textans í bókinni er hún of erfið. Með öðrum orðum 
æL parið ekki að lesa bókina ef þjálfarinn gerir meira en eina villu í ,u orða 
málsgrein. TexJ sem er of erfiður fyrir þjálfarann (þann getumeiri) gerir bæði þjálfara 
og lesara óörugga. 

• Endurtekning á sömu bók eykur lestraröryggi og sjálfvirkni og 
eykur einnig lesskilning. Skipta á um bók a.m.k. einu sinni í viku. 
Parið æL aldrei að vera með sömu bók nema í mesta lagi í eina 
viku Jl að auka Oölbreytni. 

• Bækur æFu að vera það stuFar að parið geJ lesið þær a.m.k. 
tvisvar. 

Pörun nemenda 
Kennarinn býr Jl lista yfir nemendur og tekur mið af því hvernig þeir standa m.t.t. 
lestrarfærni. Efst á listanum eiga að vera nemendur sem lengst eru komnir og neðst 
þeir sem styFra eru komnir í lestri. Listanum er síðan skipt í tvennt. Kennarinn parar 
saman efsta nemandann og þann efsta á neðri hluta listans og svo áfram þar Jl allir 
hafa verið paraðir saman. 
Þegar verið er að para nemendur saman þarf líka að taka Jllit Jl félagslegrar stöðu 
þeirra og einstaklingsþarfa. Kennari parar Jl dæmis ekki saman nemendur sem hann 
veit að geta ekki unnið saman. 

Pörum skipt í lið 
Þegar búið er að raða nemendum í pör er pörunum skipað í tvö lið. Kennarinn reynir 
að skipa þannig í lið að sem jöfnust geta sé í báðum. Liðin eru höfð óbreyF í Oórar 
vikur. 

SJg sem pörin í hvoru liði vinna sér inn í  PALS ,mum eru skráð á viðkomandi lið. 
SJgin eru skráð á eyðublað sem heiJr Pör og lið. 

Hvernig bregðast skal við þegar nemandi er ^arverandi 
E"irfarandi þrjár aðferðir er hægt að nota þegar nemandi er Oarverandi eða þegar 
Oöldi nemenda er oddatala: 
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1. Ef tveir nemendur eru Oarverandi verða félagar þeirra að vinna saman þann 
dag.  Getumeiri nemandinn verður þá þjálfari á undan. Parið æL að nota 
möppu lesarans (þess getuminni). Parið skráir sJg á sJgablöð í báðum 
möppum og merkir stjörnur á bæði stjörnublöð fyrir hraðaleik. 

2. Hægt er að búa Jl þriggja manna hóp. Þjálfarinn er þá getumesJ nemandinn í         
hópnum og hinir tveir eru lesarar. Hópurinn skipJst á að vera þjálfari og lesari            
eins og í pörum. Mjög getulíJl börn æFu ekki að vera í þriggja manna hópi. 

3. Hægt er að leyfa getumiklum nemanda að flakka á milli hópa og vera 
varamann fyrir nemendur sem eru Oarverandi. Þessi „flakkari“ getur einnig 
skipst á við félaga getuminni nemenda. 

Nemendur færa sig \l og frá félaga 
Tvær leiðir eru Jl að nemendur færi sig Jl og frá PALS félaga sínum. 

1. Mælt er með að pari sé úthlutað sæJ hlið við hlið þær Oórar vikur sem börnin 
eru par. Þessi leið minnkar óróa í bekknum við að færa sig á réFan stað í PALS 
,ma. 

2. Ef nemendur í pari sitja venjulega ekki saman situr annar á sínum stað og hinn 
færir sig Jl hans þær Oórar vikur sem þeir eru par. 

E_irlit og mat á nemendum og umbun með s\gagjöf 
Þegar kennari hefur þjálfað nemendur í að læra/lesa í pörum í PALS, þarf hann að 
ganga um kennslurýmið og veita viðeigandi umbun og endurgjöf. Það er mikilvægt að 
hvetja nemendur Jl að nota leiðréLngarferlið réF og leiðréFa öll mistök. Það er líka 
mikilvægt að nemendur séu búnir að ná góðum tökum á verkefninu áður en þeir 
halda áfram í næsta. Það er ekki nauðsynlegt að allir séu í sömu verkefnunum.  

Nemendur vinna sér inn sJg með því að: 
• Ljúka hverju verkefni í hljóð og orð og með félagalestri 
• Vinna vel saman 

Kennari gefur nemendum aukasJg á sJgablað fyrir að halda sig við efnið, vinna vel 
saman og nota réFar PALS aðferðir. Kennarinn æL að gefa aukasJg o" en ekki mörg í 
einu. Hann verður að útskýra nákvæmlega fyrir nemendum fyrir hvað þeir fá þessi 
aukasJg. 

Þegar \lkynna þarf liðunum hvort er í fyrsta og hvort í öðru sæ\ 
Parið deilir einu sJgablaði Jl að safna sJgum í hverjum PALS ,ma. Í síðasta PALS ,ma 
hverrar viku á parið að taka saman öll sJg sem það hefur fengið þá vikuna og 
kennarinn skráir sJgin hjá því liði sem parið Jlheyrir. Kennarinn Jlkynnir síðan hvort 
liðið var í fyrsta sæJ og hvort í öðru sæJ. 

15



Ef ekki eru jafn mörg pör í hvoru liði, þ.e. Oöldi para er oddatala, þá skráir kennarinn 
sJgaOölda þess liðs sem hefur flest sJg á bæði liðin. Kennarinn segir parinu að það sé 
í vinningsliðinu af því að það hefur fengið flest sJg. 

Skráning á hraðaæfingum og hvatning 
Nemendur nota stjörnublöð Jl hvatningar í hraðaleiknum. Þegar börnin auka 
leshraðann, lesa fleiri orð í annarri og þriðju Jlraun, skrá þau það á blaðið. Kennarinn 
leggur áherslu á mikilvægi þess að gera betur í hverri Jlraun, þ.e. auka leshraðann. 
Kennarinn gefur þeim pörum aukasJg sem vinna vel saman, hjálpast að og nota 
leiðréLngarferlið. 
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MIKILVÆG ATRIÐI 

Kennarinn þarf að leggja mikla áherslu á e"irfarandi hegðun þegar unnið er með 
PALS: 

1. Þjálfarinn leiðréf öll mistök samstundis 

Þjálfarinn verður að fylgjast nákvæmlega með og leiðréFa strax öll mistök 
sem lesarinn kann að gera. ÞeFa á við í öllum þáFum PALS verkefnanna.  

2. Lesarinn sýni framfarir 

Hver PALS kennslustund byggist á undanfarandi kennslustund. Þess vegna 
er mikilvægt að nemendur nái góðum tökum á verkefni hverrar 
kennslustundar áður en þeir halda áfram í næstu. Ef leiðréLngarferlið er 
notað í hvert sinn sem mistök eru gerð æFu nemendur að ná góðum 
tökum á verkefninu. 
Nemandi æL ekki að gera fleiri en tvær villur í hvaða hljóð? æfingunni og 
ekki fleiri en tvær villur í sjónorðum.  

3. Jákvæð viðhorf og góða hegðun 

EiF af markmiðunum með PALS er að koma á jákvæðum samskiptum milli 
nemenda. Ef allir nemendur ná ekki að Jleinka sér góð og jákvæð 
samskipJ æL kennarinn að leggja áherslu á að hrósa og umbuna þeim 
pörum sem styðja og hvetja hvort annað. Kennari gefur aukasJg og 
minnir nemendur á að hrósa hver öðrum. 
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II 
Kennsluleiðbeiningar 
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1. bekkur - PALS þjálfun 
Kennslustund 1 

Þjálfunarimi: 15 mínútur 

MARKMIÐ 

Nemendur munu læra: 
• Að færa sig Jl félaga síns á innan við tveimur mínútum 
• Að vera þjálfarar og lesarar 
• Að gefa sJg 
• Hljóð stafanna /á/, /m/ og /s/ 

Áður en kennslustund hefst: 

1. Setja kennslustund dagsins og skipulag upp á töflu/skjávarpa. 
2. Skipa í stöður þjálfara (getumeiri nemendur) og lesara. 
3. Skrifa nöfn para og liða á para- og liðablöðin. 
4. Fara yfir hvernig pör færa sig saman 

• Skipuleggja að pör sitji saman EÐA 
• Skipuleggja að helmingur bekkjarins færi sig Jl félaga síns. 

5. Láta blað viðkomandi kennslustundar í PALS möppur. Koma á kerfi Jl að 
awenda pörunum möppu. Lagt er Jl að hvert par fái númer og mappan verði 
númeruð í samræmi við það. 

Gögn kennara Gögn nemenda

Á töflu/skjávarpa 
• Para- og liðablað 
• Reglur – að færa sig 
• PALS – kennslustund 1 
• SJgablað 
• LeiðréLngarferli: Hvaða hljóð? 

PALS mappa 
• SJgablað 
• PALS – kennslustund 1 

Blýantar
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KYNNING 

Kennari: Í dag ætla ég að segja ykkur frá nýju lestrarverkefni. Það er kallað 
PALS (Pör Að Læra Saman). Þið munuð vinna PALS með félaga. Þið 
hjálpið hvort öðru að verða betri lesarar. Hvað munt þú og félagi þinn 
gera í PALS? 

Nemendur: Við hjálpum hvort öðru að verða betri í lestri. 

Kennari: Þið lærið ný hljóð og lesið ný orð. Þið æfið ykkur líka í að lesa sögur. 
Hvað munuð þið æfa í PALS? 

Nemendur: Að læra hljóð og lesa orð og sögur. 

REGLUR – AÐ FÆRA SIG 

(Ath: Mælt er með að parið sitji hlið við hlið í þær Oórar vikur sem það er par svo það 
þurfi ekki að færa sig á meðan). 

Kennari:  (Setur upp blað með pörum). Hér er lis\ yfir það hverjir verða félagar 
næstu ^órar vikurnar. Hlus\ð vel þegar ég segi ykkur hver félagi 
ykkar er. (Les upp pörin). 

  Ef nemendur þurfa að færa sig Jl félaga sinna, kennið þeim þá 
reglurnar að færa sig. Setjið upp blað með reglunum. 

    Reglur - að færa sig 
1. Færið ykkur hraF og hljóF. 
2. Takið PALS gögnin með ykkur. 
3. Sitjið hlið við hlið í PALS. 

Þið þurfið að sitja hlið við hlið í PALS. Aðeins annar aðili í hverju pari 
þarf að skipta um sæ\. 
Segir nemendum hver á að færa sig. 

Áður en þið æfið ykkur í að færa ykkur \l félaga ykkar, ætla ég að 
segja ykkur frá mikilvægum reglum, svo þið verðið að hlusta vel. 
Bendir á hverja reglu á spjaldinu og ræðir um hana. 
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Fyrsta reglan er „Færið ykkur hraK og hljóK“. Það merkir að þið eigið 
að ganga fljóK \l félaga ykkar án þess að tala. Hvernig er fyrsta 
reglan? 

Nemendur: Færið ykkur hraF og hljóF. 

Kennari: Önnur reglan er „Takið PALS gögnin með ykkur“. Þið þurfið tvennt \l 
að nota í PALS kennslustund, möppu og blýant. Hvað þurfið þið að 
nota í PALS? 

Nemendur: Möppu og blýant. 

Kennari: Þriðja reglan er „Sitjið hlið við hlið í PALS“. Hvernig á parið að sitja? 

Nemendur: Hlið við hlið. 

Kennari: Biður tvo nemendur að sýna hvernig parið á að sitja. 
   

ÞeKa er réK. Þið þurfið að sitja hlið við hlið svo báðir ge\ séð það 
sem þið eruð að lesa. Hver getur sagt okkur reglurnar að færa sig? 
Fær nokkra nemendur Jl að endurtaka reglurnar. 

FloK hjá ykkur. Nú ætlum við að æfa okkur í að færa okkur hraK og 
hljóK. Þau sem eiga að færa sig standið upp. Gangið hraK og hljóK \l 
félaga ykkar. 
Hrósar þeim sem gera réF og vel. 

Þið sem voruð að færa ykkur gerðuð það vel. Nú eiga allir að taka í 
hönd félaga síns. Þið vinnið saman í ^órar vikur. Hve lengi eigið þið 
að vinna saman? 

Nemendur: Fjórar vikur. 
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PALS VINNA 

Kennari: Í PALS eru tvö stór hlutverk, þjálfari og lesari. Þið munuð öll skiptast 
á að vera þjálfari og lesari. Þegar þú ert þjálfari, hjálpar þú félaga 
þínum að lesa. Hvað áKu að gera þegar þú ert þjálfari? 

Nemendur: Hjálpa félaga mínum að lesa. 

Kennari: Þegar þú ert í hlutverki lesara, áKu að lesa og gera eins vel og þú 
getur. Hvað áKu að gera þegar þú ert lesari?  

Nemendur: Lesa og gera eins vel og ég get. 

Kennari: GoK. Munið að þið verðið bæði þjálfari og lesari í hverri einustu PALS 
kennslustund. Hvert er hlutverk ykkar í hverri kennslustund? 

Nemendur: Sem þjálfari hjálpa ég félaga mínum, sem lesari, les ég og geri miF 
besta. 

Kennari: Sýnir listann yfir þjálfara og lesara. 

Þið sitjið nú hjá félaga ykkar. Skoðum aðeins þeKa spjald. Á spjaldinu 
er annað ykkar kallað þjálfari og hiK lesari. Ég les nú upp nöfn hvers 
pars. 
Bendir á nöfn hvers pars um leið og hann les og segir: „Jón og S,na 
eru par, Jón er þjálfari á undan“. 

Þjálfarar, standið upp. GoK, þið voruð að hlusta. Lesarar, standið nú 
upp. FloK, þið hlustuðuð líka vel. Munið að þið eruð bæði þjálfari og 
lesari í hverri PALS kennslustund. Sum ykkar eru þjálfari á undan og 
sum þjálfari á e_ir. 

KENNSLUGÖGN 

Kennari: Þið stóðuð ykkur frábærlega í að gera ykkur \lbúin í PALS með því að 
færa ykkur hraK og hljóK. Við höfum lært að við þurfum bæði 
möppu og blýant í PALS. Þjálfarinn ber ábyrgð á að sækja möppuna 
og lesarinn blýan\nn. Hver á að sækja möppuna? 
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Nemendur: Þjálfarinn. 

Kennari: Alveg réK. Hver á að sækja blýan\nn? 

Nemendur: Lesarinn. 

Kennari: Þjálfarar, þegar ég nefni nafn ykkar, komið þá hingað og sækið 
möppuna. Lesarar, sækið blýant á meðan. 

 Nefnir nafn þjálfara og awendir þeim möppuna. 
  

Þjálfarar, setjið möppuna á milli ykkar og félaga ykkar. 
 Heldur uppi möppu og bendir um leið og hann útskýrir innihaldið. 

 Þið stóðuð ykkur vel í að setja möppuna þar sem bæði geta séð hana. 
Lesari, opnaðu möppuna. Öðrum megin í henni er verkefnablað. 
Hinum megin er s\gablað. 

STIG 

Kennari:  Setur sýnishorn af sJgablaði upp á töflu. 

  Þjálfari, taktu fram s\gablaðið, lokaðu möppunni og skrifaðu nafnið 
þiK efst á blaðið þar sem stendur: þjálfari. (Sýnir á blaðinu á töflunni). 
Lesari, skrifaðu þiK nafn þar sem stendur: lesari. (Sýnir á blaðinu á 
töflunni). 

 Þið fáið tækifæri \l að vinna ykkur inn fullt af s\gum í PALS. Hvert 
par notar eiK s\gablað \l að skrá s\gin. Þið vinnið ykkur inn s\g fyrir 
að lesa og fyrir að vinna vel saman. Hvernig vinnið þið ykkur inn s\g? 

Nemendur: Með því að lesa og vinna vel saman. 

Kennari: GoK. Þið vinnið ykkur líka inn s\g með því að fara e_ir reglum. 
Hverig ge\ð þið líka unnið ykkur inn s\g? 

Nemendur: Fara e"ir reglum. 

Kennari: Sjáið hvernig ég merki s\g á s\gablaðið. (Sýnir með því að draga strik 
á ská yfir töluna). Lesarar, merkið tvö s\g fyrir að hlusta vel meðan ég 
útskýrði fyrir ykkur s\gagjöfina. Þjálfarar, merkið tvö s\g fyrir að sitja 
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hljóðir meðan félagi ykkar merk\ við s\gin. Hvað eru mörg s\g á 
blaðinu? 

Nemendur: 200. 

Kennari: Þegar þið eruð búin með öll s\gin á blaðinu, snúið þið blaðinu við og 
merkið s\g þar. 

 Sýnir bakhlið sJgablaðsins. 

 Hve mörg s\g ge\ð þið unnið ykkur inn alls? 

Nemendur: 400. 

Kennari: S\gin sem parið vinnur sér inn í hverri viku, færast yfir á ykkar lið. 
Það verða tvö lið í bekknum okkar: Rauða liðið og Bláa liðið. Hvert 
par mun \lheyra annaðhvort rauða eða bláa liðinu. 

 Sýnir þeim blað yfir liðin. 

 (Bendir á nöfnin í rauða liðinu). Réfð upp hönd ef þið eruð í 
rauða liðinu. GoK. Þið eruð öll í rauða liðinu. Réfð upp hönd þið 
sem eruð í bláa liðinu. GoK. Þið eruð öll í bláa liðinu. 

 Gefur sJg fyrir að fylgja fyrirmælum. 

 Hver man nú í hve margar vikur parið vinnur saman? 

Nemendur: 4 vikur. 

Kennari: Alveg réK. Þið vinnið með félaga ykkar í ^órar vikur og parið er í 
sama liði í ^órar vikur. Í lok hverrar viku sem við vinnum PALS, teljum 
við öll s\g sem liðið vann sér inn fyrir að lesa vel og vinna vel saman 
og gefum upp hvert vinningsliðið er. Hvað gerum við í lok hverrar 
viku? 

Nemendur: Teljum sJgin og Jlkynnum hvort liðið vann. 

HVAÐA HLJÓÐ? 

Kennari: Fyrsta verkefnið sem parið vinnur saman hei\r hvaða hljóð?.   Þegar 
þið eruð að hljóða með félaga ykkar, vinnið þið verkefni eins og 
þeKa. 
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Setur blað með PALS kennslustund 1 upp á töflu. 

 Munið að þið vinnið ykkur inn s\g fyrir að fara e_ir PALS reglum og 
vinna PALS verkefnin réK. Hvaða hljóð? er mikilvægt verkefni vegna 
þess að það hjálpar ykkur að lesa orð sem þið þekkið ekki. Hvað 
hjálpar hvaða hljóð? ykkur við? 

 Samþykkir réF svör. 

 Í hvaða hljóð? verkefninu segið þið hljóð stafanna. Hvað gerið þið í 
hvaða hljóð? verkefninu? 

Nemendur: Segjum hljóð stafanna. 

Kennari: Horfið á stafinn í fyrsta rammanum. 
 Bendir á /á/ á vinnublaðinu. 
  

Þegar stafur er í ramma, vi\ð þið að það er nýK hljóð. Hvað þýðir 
það þegar stafur er í ramma? 

Nemendur: Það er nýF hljóð. 

Kennari: Venjulega er aðeins eiK nýK hljóð í hverri kennslustund. En í dag eru 
þrjú ný hljóð svo þið hafið nóg af hljóðum \l að æfa með félaga 
ykkar. Nú ætla ég að kenna ykkur nýju hljóð dagsins. Fyrsta nýja 
hljóðið í dag er „/ááá/“. Segið það með mér. /ááá/. 

Nemendur: /ááá/ 

Kennari: Segið það a_ur. Hvaða hljóð? 

Nemendur: /ááá/ 

Kennari: Næsta nýja hljóð er „/mmm/“. Segið það með mér /mmm/. 

Nemendur: /mmm/ 

Kennari: Segið það a_ur. Hvaða hljóð? 

Nemendur: /mmm/ 

Kennari: Endurtekur æfinguna með /s/. 
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 Núna ætla ég að vera þjálfarinn í hvaða hljóð? Þið eruð öll lesarar. 
Horfið og hlus\ð á hvernig ég geri. 

 Bendir á hvern staf á blaðinu og segir „Hvaða hljóð?“. Hrósar 
nemendum, við hverja stjörnu. 

 Hvað sagði ég um leið og ég ben\ á hvern staf? 

Nemendur: Hvaða hljóð? 

Kennari: Hvað gerði ég þegar ég ben\ á stjörnu? 

Nemendur: Hrósaðir. Sagðir floF hjá ykkur. 

Kennari: Þið hlus\ð vel. Alltaf þegar þið komið að stjörnu eigið þið að hrósa 
félaga ykkar. Hvað ge\ð þið sagt við félaga ykkar þegar þið hrósið? 
(Gefur sJg fyrir góðar uppástungur um hrós). 

  

AÐ LEIÐRÉTTA 

Kennari: Það er eiK enn sem þið þurfið að læra um hvaða hljóð? áður en þið 
vinnið verkefnið saman. Þegar þið eruð lesarar, verðið þið að segja 
öll hljóðin réK. Ef þið segið rangt hljóð, hvað æf félagi ykkar þá að 
gera? 

Nemendur: Hjálpa. 

Kennari: Alveg réK. 
 Velur nemanda Jl að hjálpa sér að sýna dæmi. 

 _________, vilt þú koma og vera lesari? ___________ ætlar að segja 
vitlaust hljóð við þennan staf. 

 Bendir á staf og hvíslar rangt hljóð, sem nemandinn segir. 

 Takið nú e_ir hvernig ég hjálpa þegar ____________ segir vitlaust 
hljóð. 

 Nemandinn segir rangt hljóð. 

 Stopp. Hljóðið er _____. Hvaða hljóð? (Nemandinn segir réF hljóð). 
 GoK. Lestu alla línuna a_ur. 
 Þjálfar að lesa alla línuna a"ur, með nemandanum. 
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 Hvað sagði ég fyrst þegar______________sagði rangt hljóð? 

Nemendur: „Stopp. Hljóðið er ____.“ 

Kennari: Hvað sagði ég svo? 

Börnin: „Hvaða hljóð?“ 

Kennari: Þið hlus\ð vel. Hvað var það síðasta sem ég sagði __________ að 
gera? 

Nemendur: Lestu alla línuna a"ur. 

Kennari: Velur fleiri nemendur og æfir leiðréLngarferlið. Velur nemendur Jl að 
vera þjálfara svo þau geJ æ" sig í að leiðréFa. 

Setur blað með leiðréLngarferlinu upp á töflu. 
 (Bendir á hvert skref í leiðréLngarferlinu um leið og hann fer yfir það). 
  
 Þið stóðuð ykkur vel í að leiðréKa. Það er mjög mikilvægt að þið 

leiðréfð alltaf hvort annað ef þið gerið villu.  
 Ri^um það upp einu sinni enn. Fyrst segið þið réK hljóð. Síðan biðjið 

þið félaga ykkar að endurtaka hljóðið. Að lokum biðjið þið félaga 
ykkar að lesa alla línuna a_ur. Ge\ð þið sagt mér leiðréfngarferlið. 

Nemendur: „Stopp. Hljóðið er____.  Hvaða hljóð? Lestu alla línuna a"ur.“ 

Kennari: Þið stóðuð ykkur vel. Á morgun fáið þið að æfa ykkur með félaga 
ykkar. Þjálfarar, setjið s\gablaðið a_ur í möppurnar. Lesarar, takið 
upp blýantana. Þeir sem þurfa að færa sig, færa sig hraK og hljóK \l 
baka í sæ\n sín. 
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1. bekkur - PALS þjálfun 
Kennslustund 2 

Þjálfunarimi: 15 mínútur 

MARKMIÐ 
Nemendur munu læra: 

• PALS reglur 
• Að vinna með hvaða hljóð? í pörum 

Áður en kennslustund hefst 

1. Setja kennslustund dagsins og skipulag upp á töflu/skjávarpa. 
2. Hafa PALS möppur Jlbúnar. 
3. Setja upp parablað. Biðja nemendur að benda á félaga sína. 
4. Fara yfir aðferðir við að færa sig Jl félaga síns og biðja þau sem þess þurfa að 

færa sig. 
5. Minna þjálfara á að sækja möppuna og lesara að sækja blýanta. 
6. Nota orðin „Nú er PALS ,mi. Færið ykkur hraF og hljóF Jl félaga ykkar.“ 

Gögn kennara Gögn nemenda

Á töflu/skjávarpa 
• Para- og liðablað 
• SJgablað 
• PALS reglur 
• PALS - kennslustund 2 
• LeiðréLngarferli: Hvaða hljóð? 

Tímavaki/klukka 

PALS mappa 
• SJgablað 
• PALS kennslustund 

Blýantar
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KYNNING 

Kennari: Þið stóðuð ykkur mjög vel við að gera ykkur \lbúin fyrir PALS imann 
með því að færa ykkur hraK og hljóK. Þjálfarar, munduð þið e_ir 
möppunum? 

Nemendur: Já. 

Kennari: Lesarar, munduð þið e_ir blýöntum? 

Nemendur: Já. 

Kennari: FloK. Það er mjög mikilvægt að muna e_ir PALS gögnunum um leið 
og þið færið ykkur. 

 Þjálfarar, setjið möppuna á milli ykkar og félaga ykkar. 
 Lesarar, takið fram s\gablaðið og merkið tvö s\g fyrir að færa ykkur 

hraK og hljóK. 

REGLUR 

Kennari: Í dag æfum við hvaða hljóð? verkefnið.  
 Síðan vinnið þið það með félaga ykkar. En fyrst þurfum við að tala um 

nokkrar mjög mikilvægar PALS reglur. 

 Þegar þið eruð að vinna með PALS eruð þið í leik. Í öllum leikjum eru 
reglur. ÞeKa eru PALS reglur. 

 Setur spjald með PALS reglum á töflu. 

 Fyrsta PALS vinnureglan er: „Talaðu bara við félaga þinn og talaðu 
bara um PALS“. Hvernig er fyrsta PALS vinnureglan? 

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

Kennari: Gefur nemendum sJg fyrir að endurtaka regluna réF. 
Þegar við vinnum í PALS, eru margir að tala í einu. Þess vegna verðið 
þið að tala lágt svo allir heyri í félaga sínum. 
Önnur PALS vinnureglan er því: „Notaðu inniröddina“. 
Hvers vegna er svona mikilvægt að tala lágt og nota inniröddina? 
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Nemendur: Svo við heyrum í félaga okkar. 

Kennari: Lesarar, segið félaga ykkar fyrstu tvær reglurnar, með inniröddinni. 

Nemendur: Lesarar fara með fyrstu tvær vinnureglurnar fyrir þjálfara með 
inniröddinni. 

Kennari: Þið voruð dugleg að nota inniröddina. Gefið ykkur tvö s\g. 
  Þriðja PALS vinnureglan er: „Vinnið vel saman“. 

Þegar parið vinnur saman í PALS, verðið þið að hjálpa hvort öðru 
fallega. Hvað myndi gerast ef þið væruð alltaf að rífast við félaga 
ykkar? 

Nemendur: Þá myndum við ekki vera að vinna (lesa). Við fengjum ekki sJg. Við 
myndum ekkert læra. 

Kennari: Alveg réK! Þjálfarar, segið félaga ykkar hver þriðja vinnureglan er. 

Nemendur: Þjálfarar segja lesurum þriðju vinnuregluna. 

Kennari: Þjálfarar, gefið ykkur tvö s\g fyrir að nota inniröddina. 
 Fjórða PALS vinnureglan er: „Gerðu þiK besta“. Þessi regla er mjög 

mikilvæg. Þegar þið gerið ykkar besta, eruð þið að æfa lestur, hjálpið 
félaga ykkar og fáið fleiri s\g fyrir liðið ykkar. Hvernig er ^órða PALS 
vinnureglan? 

Nemendur: Gerðu þiF besta. 

Kennari. Æfum okkur í að nota inniröddina. Þjálfarar, segið félaga ykkar PALS 
vinnureglurnar ^órar. 

Nemendur: Þjálfarar segja lesurum PALS vinnureglurnar Oórar með inniröddinni. 

Kennari: Lesarar, segið félaga ykkar PALS vinnureglurnar ^órar 

Nemendur: Lesarar segja þjálfurum PALS vinnureglurnar Oórar með inniröddinni. 

Kennari: Fylgist með og gefur þeim pörum sem fara e"ir reglum, sJg. 
 Lesarar, gefið ykkur tvö s\g fyrir að segja félaga ykkar PALS 

vinnureglurnar og nota inniröddina. Við höfum PALS vinnureglurnar 
hér uppi á töflu. (Bendir á spjaldið með vinnureglunum). 

 Við skulum öll fara með PALS vinnureglurnar einu sinni enn. 
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Nemendur: Fara með PALS vinnureglurnar með kennaranum. 

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

HVAÐA HLJÓÐ? 

Kennari: Nú ætlum við að æfa hvaða hljóð? verkefnið. 
  Þjálfarar, opnið möppuna og takið fram Kennslustund 2. 
  Setur spjald með kennslustund 2 upp á töflu. 

  Athugum nú hvort við munum hvernig á að vinna hvaða hljóð?. 
  (Bendir á fyrsta hljóðið /í/ í kennslustund 2). Er nýK hljóð í dag? 

Nemendur: Já. 

Kennari: Hvernig vi\ð þið það? 

Nemendur: Það er rammi utan um stafinn. 

Kennari: Alveg réK. Ef ég er þjálfari, hvað á ég þá að segja við félaga minn um 
leið og ég bendi á stafinn/hljóðið? 

Nemendur: Hvaða hljóð? 

Kennari: FloK hjá ykkur að muna það! Ég ætla að benda á hvern staf og segja 
„Hvaða hljóð?“ og þið segið hljóðið. Hvað á ég að gera þegar ég kem 
að stjörnu? 

Nemendur: Segja eiFhvað fallegt, hrósa. 

Kennari: FloK hjá ykkur að muna það! Þið ge\ð sagt mjög go0, frábært eða 
eiKhvað svoleiðis. Lesarar, gefið ykkur tvö s\g á s\gablaðið. 

  
Setur blaðið með leiðréLngarferlinu á töfluna 

 Það er mjög mikilvægt að þið leiðréfð hvort annað á réKan háK. 
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 Ég ætla að ri^a upp hvernig á að gera það. Fyrst segið þið „Stopp. 
Hljóðið er___.“ Síðan biðjið þið félaga ykkar að segja hljóðið: „Hvaða 
hljóð?“ Að lokum segið þið við félaga ykkar: „Lestu alla línuna a_ur.“ 

 Ef ég gerði nú villu í þessu hljóði? (Bendir á staf á blaðinu). Hvað 
mynduð þið segja? 

Nemendur: Stopp. Hljóðið er___. Hvaða hljóð? Lestu alla línuna a"ur. 

Kennari: FloK hjá ykkur að leiðréKa mig. Nú eigið þið öll að vera lesarar. 

 Bendir á hvern staf og spyr: „Hvaða hljóð?“ Notar mismunandi orð Jl 
að hrósa við hverja stjörnu. Notar leiðréLngarferlið þegar nemendur 
gera villu. 

 Bendir á broskarlana þegar hvaða hljóð? verkefnið er búið. 
  

Þegar lesari er búinn að segja öll hljóðin, merkir þjálfari broskarl og 
gefur fimm s\g á s\gablaðið. 

 Hvað gerið þið þegar lesari er búinn að segja öll hljóðin? 

Nemendur: Merkjum broskarl. 

Kennari: Hvað á að gera þegar búið er að merkja broskarl? 

Nemendur: Gefa fimm sJg á sJgablaðið. 

Kennari: (Sýnir hvernig skástrik er gert yfir broskarl og merkir fimm sJg). 
  

Sjáið hvað ég var fljót(ur) að gera þeKa. Þegar þið eruð búin að 
merkja s\gin fimm, skip\ð þið um hlutverk. Þannig að sá sem var 
lesari verður nú þjálfari og spyr „Hvaða hljóð?“. Þjálfari þarf að hlusta 
á félaga sinn og hjálpa ef hann gerir mistök. Síðan merkir hann 
broskarl og gefur fimm s\g á s\gablaðið. 

 Nú eruð þið öll þjálfarar og ég ætla að vera lesari. 

Fær nemanda Jl að benda á stafi á blaðinu. 
 Þegar __________ bendir á staf segið þið „Hvaða hljóð?“. Ef ég geri 

villu verðið þið að hjálpa mér. 
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 Gerir nokkrar villur. Gefur sJg þegar nemendur hrósa við stjörnu og 
nota leiðréLngarferlið réF. Spyr nemendur hver merkir broskarl og 
gefur sJg. 

 Þið stóðuð ykkur vel í að vera þjálfarar. Nú er komið að því að æfa 
„Hvaða hljóð?“ með félaga ykkar. Þjálfarar benda á hvern staf og 
segja „Hvaða hljóð?“. Lesarar segja hljóðið. Munið að hrósa þegar þið 
komið að stjörnu. Ég ætla að s\lla klukkuna á 3 mínútur. 

 Stoppið þegar klukkan hringir. 

Byrjið. 

 SJllir klukkuna á 3 mínútur. Fylgist vel með öllum pörum. Grípur strax 
inn í og hjálpar ef þess gerist þörf. Minnir nemendur á að merkja 
broskarl og gefa 5 sJg þegar þeir eru búnir og skipta um hlutverk. Ef 
par lýkur Hvaða hljóð? tvisvar áður en klukkan hringir, skipJr það a"ur 
um hlutverk heldur áfram og vinnur sér inn fleiri sJg. 

Kennari: Þið stóðuð ykkur vel í að vinna hvaða hljóð? með félaga ykkar í dag. 
Á morgun lærið þið fleiri PALS verkefni. 
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1. bekkur PALS þjálfun 
Kennslustund 3 

Þjálfunarimi: 20 mínútur 

MARKMIÐ 
Nemendur munu læra: 

• Að gera sig Jlbúin fyrir PALS 
• Að segja hljóðið /a/ 
• Að umskrá orð með 2 eða 3 hljóðum 

Áður en kennslustund hefst 

1. Setja kennslustund dagsins og skipulag upp á töflu/skjávarpa. 
2. Hafa PALS möppur Jlbúnar. 

Gögn kennara Gögn nemenda

Á töflu/skjávarpa 
• PALS reglur 
• PALS - kennslustund 3 
• Hljóða orð - kennslustund 3 

Tímavaki/klukka 

PALS mappa 
• SJgablað 
• PALS - kennslustund 

Blýantar
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UPPRIFJUN Á PALS VINNUREGLUM 

Kennari: Nú er PALS imi. Færið ykkur hraK og hljóK. 
  Fylgist með nemendum flytja sig Jl félaga síns. 

FloK hjá ykkur. Þjálfarar, takið fram s\gablaðið og gefið 2 s\g fyrir að 
færa ykkur hraK og hljóK. 
Hrósar og gefur þeim aukasJg sem eru fljót að merkja sJg. 

Nú skulum við ri^a upp PALS vinnureglurnar ^órar áður en við æfum 
„Hvaða hljóð?“. Vinnuregla 1 er: Talaðu bara við félaga þinn og 
talaðu bara um PALS. Hvernig er fyrsta vinnureglan? 

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

Kennari: Alveg réK. Þjálfarar, merkið tvö s\g á s\gablaðið. Sjáum nú hvort  þið 
munið aðra vinnuregluna sjálf. Hvernig er vinnuregla 2? 

 Minnir börnin á ef þess þarf. 

Nemendur: Notaðu inniröddina. 

Kennari: Þið voruð dugleg að muna þeKa. Það er mikilvægt að nota 
inniröddina svo öll heyri í félaga sínum. Lesarar, gefið tvö s\g. 
Vinnuregla 3 er um samvinnu. Þjálfarar, munið þið vinnureglu 3? 

Nemendur: Vinnið vel saman. 

Kennari: Alveg réK. Ef þið vinnið vel saman hafið þið meiri ima \l að æfa 
lestur. Þjálfarar, gefið 2 s\g. Síðasta vinnureglan er mjög mikilvæg. 
Lesarar, hvernig er vinnuregla 4? 

Nemendur: Gerðu þiF besta. 

Kennari: Frábært! Þið eigið alltaf að gera ykkar besta. Lesarar, gefið 2 s\g. 
 Þið voruð dugleg að muna allar vinnureglurnar 4. Það er mikilvægt 

að fylgja vinnureglunum svo þið ge\ð hjálpað félaga ykkar að verða 
betri í lestri. Þið vinnið ykkur líka inn fleiri s\g fyrir liðið ykkar ef þið 
fylgið vinnureglunum. 
1. Talaðu bara við félaga þinn og talaðu bara um PALS 
2. Notaðu inniröddina 
3. Vinnið vel saman 
4. Gerðu þiF besta 
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INNLÖGN KENNARA: HLJÓÐA ORÐ 

Kennari: Áður en við æfum hvaða hljóð? verkefnið, ætla ég að sýna ykkur 
verkefni sem nefnist hljóða orð. 

 Heldur uppi hljóða orð kennslustund 3. 

 Við ætlum að segja hljóðin sem við heyrum í hverju þessara orða og 
síðan ætlum við að lesa orðin. Þegar við segjum hljóðin í orðinu 
réKum við upp einn fingur fyrir hvert hljóð. Hlus\ð og horfið þegar 
ég segi hljóðin í „ís“. (RéLr upp einn fingur fyrir hvort hljóð. Ekki 
stoppa milli hljóða) íííss. 

 Segið nú öll hljóðin í „ís“ með mér. Munið að réKa upp einn fingur 
fyrir hvort hljóð.  íííss. 

Nemendur: íííss 

Kennari: Endurtekur þar Jl flesJr nemendurnir gera þeFa réF. 
 Hvað heyrðuð þið mörg hljóð? 

Nemendur: 2 

Kennari: Alveg réK. Það eru tvö hljóð í ís, svo að við réKum upp tvo fingur. 
Núna ætlum við að hljóða orðið og lesa það hraK. Um leið og ég 
sner\ staf segi ég hljóð hans. Ég held áfram að segja hljóðið þangað 
\l ég sner\ næsta staf. Ég stoppa ekki milli hljóða. Horfið og hlus\ð 
þegar ég hljóða orðið. 

 Byrjar á kúlunni á fyrstu örinni. Notar hægar, sveigðar hreyfingar, 
snerJr doppuna undir hvorum staf og hljóðar hægt. 

 Íííss 

 Hljóðið nú þeKa orð með mér. Bendið á stafinn um leið og ég bendi. 
Munið að segja hvort hljóð eins lengi og ég sner\ stafinn. 

Nemendur: íííss 

Kennari: Lesið nú orðið hraK með mér. 

Nemendur: ís 
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Kennari: Vel gert. Hér kemur næsta orð. Segjum hljóðin í ás. 
 Munið að réKa upp einn fingur fyrir hvort hljóð. Áááss. 

Nemendur: ááás 

Kennari: Endurtekur þar Jl flest börnin gera þeFa réF. 
 Nú skulum við hljóða orðið. Munið að benda á hvorn staf um leið og 

við segjum hljóðin. Ááás. 

Nemendur: Ááás 

Kennari: Frábært. Lesið það hraK. 

Nemendur: ás 

 Kennari heldur áfram með má og mas. Gerir aukaæfingar ef það er 
nauðsynlegt þar Jl flesJr nemendur geta hljóðað og lesið orðin réF. 

HVAÐA HLJÓÐ? 

Kennari: Þið voruð dugleg að hljóða orðin og lesa þau. Nú æfið þið hvaða  
hljóð? með félaga ykkar. Lesarar, opnið möppuna og takið fram 
kennslustund 3. 

 Setur PALS kennslustund 3 á töfluna. 

 Í dag er nýK hljóð. Hljóðið er /aaa/. Hvaða hljóð? 

Nemendur: aaa 

Kennari: Þjálfarar, þegar það er hljóð í ramma, verðið þið að muna að segja 
félaga ykkar nýja hljóð dagsins. Þið eigið að segja: „Nýja hljóðið í dag 
er /aaa/. Hvaða hljóð?“. Lesarar segja svo hljóðið. Þjálfarar, no\ð 
inniröddina þegar þið segið félaga ykkar nýja hljóðið. Lesarar, no\ð 
inniröddina þegar þið segið nýja hljóðið. 

 Verðlaunar þau pör sem fara e"ir fyrirmælum með sJgum. 

 FloK hjá ykkur. Ef ég er þjálfari hvað segi ég þá um leið og ég sner\ 
staf? 

Nemendur: Hvaða hljóð? 
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Kennari: GoK. Ef félagi minn gerir villu, hvernig hjálpa ég honum. 

Nemendur: Segir: Stopp. Hljóðið er _____. Hvaða hljóð? Lestu alla línuna a"ur. 

Kennari: FloK. Hvað segi ég þegar ég bendi á stjörnu? 

Nemendur: Mjög goF! Frábært! Vel gert! 

Kennari: Mjög goK. Þið eruð \lbúin að vinna með félaga ykkar. Verkefnið er 
hvaða hljóð?. Munið að nota leiðréfngarferlið. Ekki gleyma að 
merkja broskarl og gefa ykkur 5 s\g og skipta svo um hlutverk. 

 Stoppið þegar klukkan hringir. 
  

Byrjið. 

 SJllir klukkuna á 3 mínútur. Fylgist með og gefur aukasJg. 
Ef par lýkur hvaða hljóð? tvisvar áður en klukkan hringir, skipJr það 
a"ur um hlutverk, heldur áfram og vinnur sér inn fleiri sJg 
Stoppar þegar klukkan hringir. 
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1. bekkur - PALS þjálfun 

Kennslustund 4 

Þjálfunarimi: 20 - 25 mínútur 

MARKMIÐ 
Nemendur munu læra: 

• Að hljóða orð með félaga sínum 

Áður en kennslustund hefst 

1. Setja kennslustund dagsins og skipulag upp á töflu/skjávarpa. 
2. Hafa PALS möppur Jlbúnar. 
3. RiOa upp PALS vinnureglur. 

Gögn kennara Gögn nemenda

Á töflu/skjávarpa 
• PALS reglur 
• PALS - kennslustund 4 
• Hljóða orð - kennslustund 4 
• Para- og liðablað 

Tímavaki/klukka 

PALS mappa 
• SJgablað 
• PALS kennslustund 

Blýantar
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UPPRIFJUN Á PALS VINNUREGLUM 

Kennari: Það er PALS imi. Færið ykkur hraK og hljóK \l félaga ykkar. 
  Fylgist með nemendum færa sig. 
   

Fínt hjá ykkur. Þjálfarar, náið í s\gablaðið og gefið ykkur 2 s\g fyrir 
að færa ykkur hraK og hljóK. 

  Hrósar nemendum fyrir að vera fljóJr að gefa sJg. 

Áður en við förum að æfa hljóð og orð, skulum við athuga hvort við 
munum PALS vinnureglurnar ^órar. 
Allir, hvernig er vinnuregla 1? 

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

Kennari: FloK. Lesarar, gefið 2 s\g á s\gablaðið. Þjálfarar, segið okkur 
vinnureglu 2. 

Nemendur: Notaðu inniröddina. 

Kennari: Alveg réK. Þjálfarar, gefið 2 s\g á s\gablaðið. Lesarar, segið okkur 
vinnureglu 3 með inniröddinni. 

Nemendur: Vinnið vel saman. 

Kennari: Þið voruð dugleg að nota inniröddina. Lesarar, gefið 2 s\g á 
s\gablaðið. Allir, hvernig er vinnuregla 4? 

Nemendur: Gerðu þiF besta. 

Kennarar: Þið voruð dugleg að muna allar PALS vinnureglurnar. Þjálfarar, gefið 
ykkur 2 s\g í viðbót. Munið að þið ge\ð unnið ykkur inn s\g með því 
að lesa með félaga ykkar og fylgja PALS vinnureglunum. 

 Hvernig vinnið þið ykkur inn s\g? 

Nemendur: Með því að lesa með félaga okkar og fara e"ir PALS vinnureglum. 

Kennari: GoK. Nú erum við \lbúin að æfa að hljóða og lesa orð. 
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INNLÖGN KENNARA: HLJÓÐA ORÐ 

Kennari: Fyrst segjum við hljóðin sem við heyrum í orðunum, hljóðum þau og 
lesum hraK. 

 Heldur uppi: Hlustum á hljóð, kennslustund 4. 

 Munið að um leið og við segjum hljóðin í orðinu, réKum við upp 
fingur fyrir hvert hljóð sem við heyrum. Eruð þið \lbúin? Segið 
hljóðin í lás. 

Nemendur: llááás 

Kennari: FloK hvernig þið réKuð upp fingur fyrir hvert hljóð. Nú skulum við 
hljóða. Munið að benda á stafinn um leið og við segjum hljóðið. 

 (Bendir á stafinn á hljóða orð blaðinu um leið og hann segir hljóðið. 
Ekki stoppa milli hljóða). 

Nemendur: llááás 

Kennari: Lesið það hraK. 

Nemendur: lás 

Kennari: Vel gert. (Endurtekur með lím, las og mál). 
 Þið voruð dugleg að hljóða orðin og lesa þau. Bráðum hljóðið þið orð 

og lesið þau með félaga ykkar. Fyrst ætlum við að vinna með hljóð. 

HVAÐA HLJÓÐ? 

Kennari: Þjálfarar, takið kennslustund 4 úr möppunni. Þjálfarar, er nýK hljóð í 
dag? 

Nemendur: Já. 

Kannari: RéK. Nýja hljóðið er /l/.  Munið að hrósa þegar þið komið að stjörnu 
og hjálpa félaga ykkar ef hann gerir villu. Hvað segið þið ef félagi 
ykkar segir rangt hljóð við /l/? 

Nemendur: Stopp. Hljóðið er /l/. Hvaða hljóð? Lestu alla línuna a"ur. 
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 Æfir leiðréLngarferlið frekar ef þess er þörf. 

Kennari: FloK. Nú eruð þið \lbúin að vinna hvaða hljóð?.  Ekki gleyma að 
merkja broskarl þegar þið eruð búin. Munið að skipta um hlutverk. 
Stoppið þegar klukkan hringir. Þið megið byrja. 

 SJllir klukkuna á 3 mínútur. Fylgist með nemendum og gefur aukasJg. 
Teiknar aukabroskarl hjá pörum þegar þess þarf. Stoppar nemendurna 
þegar klukkan hringir. 

HLJÓÐA ORÐ 

Kennari: Þið unnuð öll vel í hvaða hljóð? verkefninu. Nú lærið þið nýK 
verkefni með félaga ykkar. 

  
Setur kennslustund 4 á töfluna. 

 Munið þið þegar við hljóðuðum þessi orð áðan? Þá sner\ ég 
doppuna undir hverjum staf um leið og við lásum orðið hægt.  
Við stoppuðum ekki milli hljóða. Síðan lásum við orðið hraK.  
Nú eigið þið að hljóða orðin eins með félaga ykkar. Lí\ð neðst á 
blaðið fyrir kennslustund 4. Þjálfarar, þið eigið að segja félaga ykkar 
að hljóða orðið og síðan lesa það hraK. Lesarar, þið eigið að snerta 
doppuna um leið og þið hljóðið. (Bendir á litlu doppurnar undir fyrsta 
orðinu um leið og hann leiðbeinir. Bendir síðan á næsta orð. Velur 
nemanda Jl að hjálpa sér að sýna aðferðina). 

___________ vilt þú koma upp og vera þjálfari? Þú segir mér að 
hljóða orðið og síðan lesa það hraK. Byrjaðu. 

Nemendur: Hljóðaðu.  

Kennari: (Hljóðar orðið, bendir á doppurnar undir orðinu um leið). 

Nemendur: Lestu hraF. 

Kennari: (Les orðið hraF. Heldur sýnikennslunni áfram með hinum orðunum). 

 Hvað var það fyrsta sem þjálfarinn sagði mér að gera? 

Nemendur: Hljóða. 
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Kennari: RéK. Hvað sagði hann næst? 

Nemendur: Lestu hraF. 

Kennari: Hvað gerði ég með fingrinum um leið og ég sagði hvert hljóð? 

Nemendur: Þú benJr. 

Kennari: GoK. Stundum gerir lesari villu. Hvað á þjálfarinn þá að segja? 

Nemendur: Stopp. Orðið er______. Hvaða orð? ______GoF. Lestu alla línuna a"ur. 

Kennari: Alveg réK. Þið eigið líka að hjálpa félaga ykkar að hljóða orðið. 

 Kallar upp nemanda Jl að sýna. Hvíslar að honum að hljóða orðið lás 
rangt. 

 Nú ætla ég að vera þjálfari. ___________er lesari. Hlus\ð hvernig ég 
leiðréf_________.  ____________, bentu á fyrsta orðið. Hljóðaðu 
það. 

Nemendur: Nemandinn hljóðar orðið lás rangt. 

Kennari: Fyrst sýni ég félaga mínum hvernig á að hljóða það. Síðan segi ég það 
hraK. Svona segi ég: „Stopp. Orðið er llááás, lás.“ 

 Síðan segi ég við félaga minn: Hljóðaðu. 

Nemendur: llááás 

Kennari: Lestu hraK. 

Nemendur: lás 

Kennari: Síðan segi ég félaga mínum að lesa alla línuna a_ur. 

 Sýnir dæmi. Lætur nemandann gera villu og sýnir leiðréLngarferlið. 
Endurtekur ferlið með næsta orði. 

 Nú eruð þið öll þjálfari minn. Horfið hvernig ég bendi á hvern staf um 
leið og ég les hljóðið. Munið þjálfarar, þið segið „hljóðaðu“ og „lestu 
hraK“. Sjáum hvort þið heyrið ef ég geri villu og ge\ð leiðréK mig. 
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 Man að benda á hvern staf um leið og hann hljóðar orðið  og les orðið 
hra<. Æfir að gera nokkrar villur. Hrósar nemendunum fyrir að nota 
leiðréLngarferlið réF. 

Kennari: Þið voruð dugleg að hjálpa mér. Núna vinnið þið hljóða orð með 
félaga ykkar. Lesarar, bendið á doppuna fyrir framan fyrsta orðið. 
Þjálfarar, verið \lbúnir að segja það sem þið eigið að segja. Munið að 
lesa orðið hægt án þess að stoppa milli hljóða. Munið að merkja s\g 
og skipta um hlutverk. Stoppið þegar klukkan hringir. 

 Byrjið. 

 Setur ,mann á 4 mínútur. Fylgist með. Gefur aukasJg ef nemendur 
nota leiðréLngarferlið réF og fylgja öðrum fyrirmælum. Teiknar auka 
broskarla á blaðið þar sem þess þarf. Stoppar þegar klukkan hringir. 

 Mjög goK. Á morgun æfum við hljóða orð betur. 

TILKYNNA LIÐIÐ SEM VINNUR 

Kennari: Í dag er síðasta PALS kennslustundin í þessari viku. Þess vegna 
þurfum við að gera svolí\ð sérstakt. Við þurfum að finna út hvort 
liðið er með fleiri s\g. 

 Þjálfarar, gerið hring utan um síðasta s\gið á s\gablaðinu, sem þið 
unnuð ykkur inn í dag. Lesarar, segið félaga ykkar, með inniröddinni, 
hve mörg s\g þið hafið fengið. 

Nemendur: Lesarar segja félaga sínum sJgaOöldann. 

Kennari: Setur liðablaðið upp á töflu. 

 Nú á hvert par að segja mér s\ga^öldann sinn og ég skrifa hann á 
blaðið. Ef þið eruð ekki \lbúin þegar ég nefni nafnið ykkar, sný ég 
mér að öðru pari og kem að ykkur seinna. Eruð þið \lbúin? 

 Nefnir pör Jl að fá sJgaOöldann og skrifar hann. 

 Áður en ég legg s\gin saman og \lkynni vinningsliðið, þurfum við að 
tala um hvað það þýðir að vera góður íþróKamaður. Þið eruð 
auðvitað ekki í vinningsliðinu í hverri viku. Stundum eruð þið í öðru 
sæ\. Það er allt í lagi. 
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Munið að \lgangurinn með PALS er að verða betri í lestri.  
 Að fá s\g og skipta í lið er bara \l gamans, eins og leikur. 

 Hvernig líður ykkur þegar þið sigrið í leik? 

Nemendur: Kennari leyfir nokkrar umræður. Leitar e"ir svörum eins og vel, 
ánægður, sá<ur. 

Kennari: Ef þið vinnið vel \l að verða betri í lestri, þá líður ykkur vel. 
Allir þeir sem gera siK besta í PALS verða betri í lestri, þannig eru allir 
sigurvegarar. 

Nemendur: Kennari leyfir nokkrar umræður. 

Kennari: Hvernig ge\ð þið sýnt að þið eruð góðir íþróKamenn, ef þið eruð í 
sigurliðinu? 

Nemendur: Ekki stríða þeim sem eru í öðru sæJ. Segja þeim að þeir hafi staðið sig 
vel. 

Kennari: Hvernig ge\ð þið sýnt að þið eruð góðir íþróKamenn, þóK þið séuð í 
öðru sæ\. 

Nemendur: Segja þeim sem sigruðu að þeir hafi staðið sig vel. 

Kennari: Setur sJgablaðið upp á töflu. 
 Nú ætla ég að leggja s\gin saman og \lkynna hvort liðið vann. 

 Notar vasareikni Jl að vera fljótari að leggja sJgin saman. Skrifar 
sJgaOöldann á blaðið. 

 Rauða liðið fékk _______s\g. Bláa liðið fékk _______s\g. 
 ______________er sigurvegarinn! _______________lið, standið upp 

og hneigið ykkur. __________lið klappið. _____________liðið vann 
líka vel. __________lið, klappið fyrir _________liðinu, þau voru 
dugleg. 

 Allir eiga nú að segja eiKhvað fallegt við félaga sinn. 

 Gangið nú frá gögnunum og farið hraK og hljóK í sæ\n ykkar. 
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1. bekkur - PALS þjálfun 
Kennslustund 5 

Þjálfunarimi: 20 - 30 mínútur 

MARKMIÐ 
Nemendur munu læra: 

• Sjónorðin og, ár og ís 

Áður en kennslustund hefst 

1. Setja kennslustund dagsins og skipulag upp á töflu/skjávarpa. 
1. Hafa PALS möppur Jlbúnar. 

Gögn kennara Gögn nemenda

Á töflu/skjávarpa 
• PALS - kennslustund 5 
• Hljóða orð – kennslustund 5 

Tímavaki/klukka 

PALS mappa 
• SJgablað 
• PALS kennslustund 

Blýantar
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UPPRIFJUN Á PALS VINNUREGLUM 

Kennari: Það er PALS imi. Færið ykkur hraK og hljóK \l félaga ykkar. 
Fylgist með nemendunum færa sig. 

   
Áður en við förum að æfa hljóð og orð, skulum við athuga hvort við 
munum PALS vinnureglurnar ^órar.  
RiOar upp vinnureglurnar Oórar. 

Þið voruð dugleg að muna allar PALS vinnureglurnar. Þjálfarar, gefið 
ykkur 2 s\g á s\gablaðið. Munið að þið ge\ð unnið ykkur inn s\g 
með því að lesa með félaga ykkar og fylgja PALS vinnureglunum. 

 Hvernig vinnið þið ykkur inn s\g? 

Nemendur: Með því að lesa með félaga okkar og fara e"ir PALS vinnureglum. 

INNLÖGN KENNARA: HLJÓÐA ORÐ 

Kennari: Fyrst segjum við hljóðin sem við heyrum í orðunum, hljóðum þau og 
lesum hraK. 
Heldur uppi: Hljóða orð - kennslustund 5. 

 Munið að um leið og við segjum hljóðin í orðinu, réKum við upp 
fingur fyrir hvert hljóð sem við heyrum. Eruð þið \lbúin? Segið 
hljóðin í rá. 

Nemendur: rrááá 

Kennari: FloK hvernig þið réKuð upp fingur fyrir hvert hljóð. Nú skulum við 
hljóða orð. Munið að benda á stafinn um leið og við segjum hljóðið. 

 (Bendir á stafinn á hljóða orð blaðinu um leið og hann segir hljóðið. 
Ekki stoppa milli hljóða). 

Nemendur: rrááá 

Kennari: Lesið það hraK. 

Nemendur: rá 

Kennari: Vel gert. (Endurtekur með  rás, mar og rís). 
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Þið voruð dugleg að hljóða orðin og lesa þau. Núna vinnið þið hvaða 
hljóð? og hljóða orð með félaga ykkar. 

HVAÐA HLJÓÐ? OG HLJÓÐA ORÐ 

Kennari: Þjálfarar, takið kennslustund 5 úr möppunni. Við erum með nýK 
hljóð í dag. Hljóðið er /r/. Hvað segið þið þegar þið bendið á stafinn? 

Nemendur: Hvaða hljóð? 

Kennari: GoK. Ef félagi ykkar gerir villu, hvernig hjálpið þið honum? 

Nemendur: Segjum: „Stopp. Hljóðið er_____. Hvaða hljóð? GoF. Lestu alla línuna 
a"ur.“ 

Kennari: FloK. Hvað segi ég þegar ég bendi á stjörnu? 

Nemendur: Hrósar, segir „vel gert“, „floF“, „goF hjá ykkur“. 

Kennari: Frábært. Nú eruð þið \lbúin að vinna hvaða hljóð? með félaga ykkar. 
Munið að nota leiðréfngarferlið. Munið að merkja broskarl, s\g og 
skipta um hlutverk. Stoppið þegar klukkan hringir. Byrjið. 

 SJllir klukkuna á 3 mínútur. Fylgist með og gefur aukasJg. Teiknar auka 
broskarla á vinnublöðin ef þess þarf. Stoppar þegar klukkan hringir. 

 Skoðum nú hljóða orð verkefnið. (Bendir á fyrsta orðið). Nú eruð þið 
öll þjálfarar og ég er lesari. Hvað segið þið við mig fyrst? 

Nemendur: Hljóðaðu.  

Kennari: Hljóðar orðið og bendir á stafina um leið. 
 Hvað segið þið svo þegar ég er búinn að hljóða það? 

Nemendur: Lestu hraF. 

Kennari: Les orðið hraF og bendir um leið. 

 Bendir á hin orðin og heldur áfram að lesa og nemendur eru þjálfarar. 
 Gerir villu í síðasta orðinu. 
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 Nú gerði ég villu. Hvað er það fyrsta sem þið segið \l að hjálpa mér? 
Nemendur: Stopp. Orðið er rrííís – rís. 
Kennari: GoK. Þið sýnduð mér hvernig á að hljóða orðið og lesa það síðan 

hraK. Hvað segið þið við mig næst? 

Nemendur: Hljóðaðu. 

Kennari: rrííís 

Nemendur: Lestu hraF. 

Kennari: rís 

 Hvað er svo það síðasta sem þið segið við mig? 

Nemendur: Lestu alla línuna a"ur. 

Kennari: Æfir leiðréLngarferlið áfram ef þess gerist þörf. 

 GoK hjá ykkur. Nú vinnið þið hljóða orð með félaga ykkar.  
Munið að nota leiðréfngarferlið. Munið að merkja broskarl og gefa 
ykkur 5 s\g. Munið að skipta um hlutverk. Stoppið þegar klukkan 
hringir. Byrjið. 

SJllir klukkuna á 4 mínútur. Fylgist með og gefur aukasJg. Teiknar auka 
broskarl þegar þess þarf. Stoppar þegar klukkan hringir. 

SJÓNORÐ 

Kennari: Þið hafið staðið ykkur vel við PALS vinnuna. Nú ætlum við að vinna 
með sjónorð. 

 Setur kennslustund 5 upp á töflu. Bendir á sjónorðin. 

 Við köllum sum orð sjónorð vegna þess að við þurfum að læra að 
þekkja þau. Að læra ný sjónorð, hjálpar ykkur að verða betri í lestri. 
Það er mikilvægt að lesa sjónorð hraK og réK. 

 Hvernig eigið þið að lesa sjónorð? 

Nemendur: HraF og réF. 
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Kennari: RéK. Að lesa hraK og réK er mikilvægt í lestrarnáminu. Bráðum lærið 
þið leik, sem sýnir hversu hraK þið ge\ð lesið sjónorðin.  
Í dag æfum við okkur aðeins að lesa þau svo þið lærið að þekkja þau 
vel áður en við byrjum á leiknum.  
Lesarar, snúið blaðinu með kennslustund 5 við. (Bendir á orðið og). 
Stundum sjáið þið orð í ramma. Hvað haldið þið að það tákni? 

Nemendur: Það er nýF orð. 

Kennari: FloK hjá ykkur. Ég mun alltaf segja ykkur hvaða orð er nýK. Svona 
mun ég segja: „Nýja orðið er „og“. Hvaða orð?“. 

Nemendur: og 

Kennari: Segið það a_ur. Hvaða orð? 

Nemendur: og 

Kennari: Við erum með annað nýK orð: ár. Hvaða orð? 

Nemendur: ár 

Kennari: Endurtekur með ís. 
  Velur nemanda Jl að hjálpa við sýnikennslu. 

___________, vilt þú koma og vera þjálfari? Þú áK að segja mér nýju 
orðin og segja: „Lestu orðin“ og ég les þau eins hraK og réK og ég 
get. Ég bendi á orðin um leið og ég les þau. 

Nemendur: Nýju orðin eru og, ár og ís. Lestu orðin. 

Kennari: (Bendir á sjónorðin um leið og hann les þau). Hvað sagði þjálfarinn 
mér að gera? 

Nemendur: Að lesa orðin. 

Kennari: Þið tókuð vel e_ir. Hvað gerði ég um leið og ég las sjónorðin? 

Nemendur: Þú benJr á þau. 

Kennari: GoK. Hvernig á félagi þinn að hjálpa þér ef þú gerir villu? 

52



Nemendur: Stopp. Orðið er________.  Hvaða orð? Lestu alla línuna a"ur. 

Kennari: Alveg réK. Það er mjög mikilvægt að þið leiðréfð alltaf hvort annað 
þegar þið gerið villur. Hvað gerist ef þið leiðréfð aldrei villur? 

 Hlustar á mismunandi svör. 

 Nú langar mig \l að biðja ykkur öll að hjálpa mér. Segið mér að lesa 
orðin. Athugum hvort þið heyrið ef ég geri villu. Ekki gleyma að 
leiðréKa mig. 

 Æfir nemendur með því að gera nokkrar villur. Minnir þá á að segja sér 
að lesa alla línuna a"ur þegar þeir hafa leiðréF. 

Kennari: Nú lesið þið sjónorð með félaga ykkar. Þjálfarar, segið félaga ykkar 
hvaða ný orð eru í dag. Segið honum svo að lesa orðin. Lesarar, 
bendið á orðin um leið og þið lesið þau. Munið að merkja broskarl, 
gefa ykkur 5 s\g og skipta um hlutverk. Ef þið hafið bæði lesið 
sjónorðin áður en klukkan hringir, æfið þið þau a_ur. 

 Stoppið þegar klukkan hringir. Byrjið. 

 SJllir klukkuna á 3 mínútur. Fylgist með og gefur aukasJg. Teiknar auka 
broskarla ef þarf. Stoppar þegar klukkan hringir. 

 Þið voruð dugleg að lesa sjónorðin með félaga ykkar. Næst æfum við 
okkur meira. E_ir nokkra daga verðið þið \lbúin að fara í 
hraðaleikinn með sjónorðunum. Þjálfarar, setjið blöðin a_ur í 
möppuna. Gangið frá og færið ykkur hraK og fljóK í sæ\n ykkar. 
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1. bekkur - PALS þjálfun 
Kennslustund 6 

Þjálfunarimi: 30 mínútur 

MARKMIÐ 
Nemendur munu læra: 

• Að lesa stuFa sögu 
• Að lesa stjörnuorðið amma 

Áður en kennslustund hefst: 

1. Setja kennslustund dagsins og skipulag upp á töflu/skjávarpa. 
2. Hafa PALS möppur Jlbúnar. 

Gögn kennara Gögn nemenda

Á töflu/skjávarpa 
• PALS - kennslustund 6 
• Hlusta á hljóð - kennslustund 6 

Tímavaki/klukka 

PALS mappa 
• SJgablað 
• PALS kennslustund 

Blýantar
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UPPRIFJUN Á PALS VINNUREGLUM 

Kennari: Það er PALS imi. Færið ykkur hraK og hljóK \l félaga ykkar. 
Fylgist með nemendunum færa sig. 

   
Áður en við förum að æfa hljóð og orð, skulum við athuga hvort við 
munum PALS vinnureglurnar ^órar. 

RiOar upp vinnureglurnar Oórar. 

Þið voruð dugleg að muna allar PALS vinnureglurnar. Þjálfarar, gefið 
ykkur 2 s\g á s\gablaðið. Munið að þið ge\ð unnið ykkur inn s\g 
með því að lesa með félaga ykkar og fylgja PALS vinnureglunum. 

 Hvernig vinnið þið ykkur inn s\g? 

Nemendur: Með því að lesa með félaga okkar og fara e"ir PALS vinnureglum. 

Kennari: GoK. Nú getum við æ_ hvaða hljóð? og hljóða orð. 

INNLÖGN KENNARA: HLJÓÐA ORÐ 

Kennari: Fyrst segjum við hljóðin sem við heyrum í orðunum, hljóðum þau og 
lesum hraK. 

  
Heldur uppi: Hljóða orð, kennslustund 6. 

 Munið að um leið og við segjum hljóðin í orðinu, réKum við upp 
fingur fyrir hvert hljóð sem við heyrum. Eruð þið \lbúin? Segið 
hljóðin í ól. 

Nemendur: óóóll 

Kennari: FloK hvernig þið réKuð upp fingur fyrir hvert hljóð. Nú skulum við 
hljóða orð. Munið að benda á stafinn um leið og við segjum hljóðið. 

 (Bendir á stafinn á hljóða orð blaðinu um leið og hann segir hljóðið.  
Ekki stoppa milli hljóða). 

Nemendur: óóóll 

Kennari: Lesið það hraK. 
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Nemendur: ól 

Kennari: Vel gert. (Endurtekur með sól, sá, sár, Óli). 
  

Þið voruð dugleg að hljóða orðin og lesa þau. Núna vinnið þið hvaða 
hljóð?, hljóða orð og sjónorð, með félaga ykkar. 

HVAÐA HLJÓÐ?, HLJÓÐA ORÐ OG SJÓNORÐ 

Kennari: Þjálfarar, takið kennslustund 6 úr möppunni. Við erum með nýK 
hljóð í dag. Hljóðið er /ó/. Þjálfarar, hvað segið þið þegar þið bendið 
á stafinn? 

Nemendur: Hvaða hljóð? 

Kennari: GoK. Ef félagi ykkar gerir villu, hvernig hjálpið þið honum? 

Nemendur: Segjum: „Stopp. Hljóðið er_____. Hvaða hljóð? GoF. Lestu alla línuna 
a"ur.“ 

Kennari: FloK. Hvað segi ég þegar ég bendi á stjörnu? 

Nemendur: Hrósar, segir: vel gert, flo< eða go< hjá ykkur. 

Kennari: Nú eruð þið \lbúin að vinna með félaga ykkar. Fyrst vinnið þið hvaða 
hljóð? Munið að nota leiðréfngarferlið. Munið að merkja broskarl, 
gefa ykkur 5 s\g og skipta um hlutverk. Stoppið þegar klukkan 
hringir. Byrjið. 

 SJllir klukkuna á 3 mínútur. Fylgist með og gefur aukasJg. Teiknar auka 
broskarla á vinnublöðin ef þess þarf. Stoppar þegar klukkan hringir. 

 Skoðum nú hljóða orð verkefnið. (Bendir á fyrsta orðið). Þjálfarar, 
hvað er það fyrsta sem þið segið félaga ykkar að gera? 

Nemendur: Hljóðaðu. 

Kennari:  Hvað segið þið svo þegar félagi ykkar er búinn að hljóða? 

Nemendur: Lestu hraF. 
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Kennari: Ef félagi ykkar gerir mistök, hvað segið þið fyrst \l að hjálpa honum? 
Nemendur: Stopp. Orðið er óóóll, ól. 

Kennari: GoK. Þið sýnið félaga ykkar hvernig á að hljóða orðið hægt og lesa 
það síðan hraK. Hvað segið þið félaga ykkar að gera næst? 

Nemendur: Hljóðaðu orðið og lestu það hraF. 

Kennari: Hvað er svo það síðasta sem þið segið við félaga ykkar? 

Nemendur: Lestu alla línuna a"ur. 

Kennari: Æfir leiðréLngarferlið áfram ef þess gerist þörf. 

 GoK hjá ykkur. Nú vinnið þið hljóða orð með félaga ykkar. 
Munið að nota leiðréfngarferlið. Munið að merkja broskarl og gefa 
ykkur 5 s\g. Munið að skipta um hlutverk. Stoppið þegar klukkan 
hringir. Byrjið. 

SJllir klukkuna á Oórar mínútur. Fylgist með og gefur aukasJg. Teiknar 
auka broskarla þegar þess þarf. Stoppar þegar klukkan hringir. 

Kennari: Vel gert. Lesarar, snúið blaðinu við. Lí\ð á sjónorðin. 
Er nýK sjónorð í dag? 

Nemendur: Já. 

Kennarar: RéK. Það er nýK orð í ramma í dag. Það er orðið ól. Hvað segið þið 
við félaga ykkar þegar þið eruð þjálfarar? 

Nemendur: Lestu orðið. 

Kennari: GoK. Lesarinn les þá orðið hraK og réK og bendir um leið á það. 
Hvað segið þið ef félagi ykkar gerir villu. 

Nemendur: Stopp. Orðið er ______. Hvaða orð? Lestu alla línuna a"ur. 

Kennari: Þjálfar leiðréLngarferlið e"ir þörfum. 

 Það er mjög mikilvægt að þið leiðréfð allar villur félaga ykkar. Þegar 
þið eruð lesarar, reynið þið að lesa orðin eins hraK og réK og þið 
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ge\ð. Hjálpið félaga ykkar ef hann gerir villu og stoppið þegar 
klukkan hringir. Byrjið. 

 SJllir klukkuna á 3 mínútur. Fylgist með og gefur aukasJg. Teiknar auka 
broskarla ef þarf. Stoppar þegar klukkan hringir. 

LESUM SÖGUR 

Kennari: Nú er nýK verkefni, sem við þurfum að læra, á blaðinu okkar. Það 
kallast Lestu söguna. Það er mikilvægt að lesa sögur hraK og réK. Það 
hjálpar ykkur að verða betri í lestri. Hvernig lesið þið sögur? 

Nemendur: HraF og réF. 

Kennari: Þið ge\ð lesið sögurnar af því að þið kunnið að hljóða flest orðin. Af 
hverju ge\ð þið lesið sögurnar? 

Nemendur: Við getum hljóðað flest orðin. 

Kennari: Alveg réK. Sum orðin eru líka sjónorð sem þið hafið lært.  
Í  sögunum eru líka sérstök orð sem við köllum stjörnuorð. ÞeKa eru 
orð sem gera sögurnar skemm\legri og hjálpa ykkur að verða betri í 
lestri. Hvað eru stjörnuorð? 

Nemendur: Orð sem gera sögurnar skemmJlegar. Þau hjálpa okkur að lesa betur. 

Kennari: RéK. 

 Lætur kennslustund 6 upp á töflu og bendir á stjörnuorðið. 

 Þegar nýK stjörnuorð kemur, er það inni í stjörnu við hlið sögunnar. 
Hvernig vi\ð þið þegar það kemur nýK stjörnuorð? 

Nemendur: Það er inni í stjörnu við hlið sögunnar. 

Kennari: GoK. Stjörnuorðið er líka feitletrað í sögunni. Ég segi ykkur alltaf 
hvert nýja stjörnuorðið er. Í setningunni okkar í dag er nýja 
stjörnuorðið amma. Hvert er nýja stjörnuorðið í dag? 

Nemendur: amma 

58



Kennari: Alveg réK. Þegar ég er búin(n) að segja ykkur nýja stjörnuorðið, les 
ég setningarnar eða söguna fyrir ykkur. Hlus\ð vel hvernig ég les 
hraK og réK. 

 Les setninguna. 

 Þegar ég er búinn að lesa, biðja þjálfarar félaga sína að lesa. Lesarar 
lesa söguna hraK og réK. Ef þið kunnið ekki eiKhvert orð, reynið þá 
fyrst að hljóða það. Ef það tekst ekki, gæ\ það verið sjónorð eða 
stjörnuorð. Félagi ykkar hjálpar ykkur. Hvað æKuð þið að gera ef 
hvorugt ykkar þekkir orð í setningunni? 

Nemendur: RéFa upp hönd. Spyrja kennarann. 

Kennari: GoK. Ég kem og hjálpa pari sem réfr upp hönd og bíður hljóK.  
Við skulum byrja á \tlinum. Ti\llinn er undirstrikaður. Ti\llinn gefur 
\l kynna um hvað sagan er. Hvað segir \\ll sögunnar ykkur? 

Nemendur: Gefur Jl kynna um hvað sagan er. 

Kennari: Þið tókuð vel e_ir. Nú er ég þjálfarinn og þið eruð öll lesarar. 

  Bendir á söguna. 
  Les söguna og bendir á orðin um leið. 

Nemendur: Lesa söguna. 

Kennari: Vel gert. Ef félagi ykkar gerir villu við lestur sögunnar, eigið þið þá að 
hjálpa honum? 

Nemendur: Já. 

Kennari. Alveg réK. Þjálfarar, þið eigið að hjálpa lesurunum ef þeir gera villu. 
Svona eigið þið að gera það. Ef félagi ykkar les orð rangt, segið þið 
honum orðið. Hvað gerið þið ef félagi ykkar les orð rangt? 

Nemendur: Segjum honum orðið. 

Kennari: Alveg réK. Síðan á félagi ykkar að endurtaka það og halda áfram að 
lesa. Ef félagi ykkar gleymir orði og er stopp, notum við þriggja 
sekúndna regluna. Það merkir að ef félagi þinn er að reyna að finna 
út hvert orðið er, telur þú hægt upp að þremur í hljóði \l að gefa 
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honum tækifæri \l að finna orðið út sjálfur. Teljum öll hægt upp að 
þremur. 

 Notar fingurna Jl að sýna þegar hann telur hægt upp að þremur.  
Ekki telja uppháF. 

Kennari:  Þegar við erum þjálfarar og lesarinn er að glíma við erfiK orð teljum 
við upp að þremur í hljóði með fingrunum áður en við hjálpum 
honum. Hvernig teljum við upp að þremur þegar við erum þjálfarar? 

Nemendur: RéFa fingurna upp en telja ekki uppháF. 

Kennari: GoK. Þið gerðuð þeKa í hljóði. Ef við teldum uppháK væri erfiK fyrir 
félaga ykkar að einbeita sér að því að finna orðið út, er það ekki? 

 Þegar þið hafið talið upp að þremur í hljóði, segið þið félaga ykkar 
orðið. Hvað gerið þið þegar þið hafið talið upp að þremur í hljóði? 

Nemendur: Segjum félaga okkar orðið. 

Kennari: Nú eigið þið öll að vera þjálfarar. Hvað segið þið við mig? 

Nemendur: Lestu söguna. 

 Kennarinn les söguna og gerir villur. 

Nemendur: Segja réF orð. 

Kennari: (Endurtekur réF orð og lýkur við að lesa). 

 Þið voruð dugleg að hjálpa mér! 

 Velur nemanda Jl að sýna með sér. 

 ______________verður lesari og ég þjálfari. 
 ______________lestu söguna. 

 Hvíslar að nemandanum að vera stopp við ---------. Nemandinn les.  
Notar þriggja sekúndna regluna Jl að sýna hvernig hann hjálpar. 

 Nú eruð þið þjálfarar og ég lesari. Segið mér að lesa söguna. Þegar ég 
les rangt orð, leiðréfð þið mig. 
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Æfir leiðréLngarferlið með nemendum, eins o" og þörf krefur. 

Þið stóðuð ykkar vel. Nú vinnið þið lestu söguna með félaga ykkar. 
Lí\ð á blaðið yfir kennslustund 6. Hve marga broskarla sjáið þið í 
Lestu söguna hlutanum? 

Nemendur: Sex. 

Kennari: Alveg réK. Það eru sex broskarlar. Það þýðir að hvort ykkar les 
söguna þrisvar sinnum. Ég gef aukas\g ef þið no\ð leiðréfngarferlið 
réK. Munið að merkja broskarla og gefa 5 s\g. Munið að skipta um 
hlutverk í hvert sinn sem þið eruð búin að lesa. Stoppið þegar 
klukkan hringir. Byrjið. 

 SJllir klukkuna á 5 mínútur. Fylgist með og gefur aukasJg. BæJr 
broskörlum við ef þess þarf. Stoppar þegar klukkan hringir. 

 Ykkur gekk vel að lesa sögu með félaga ykkar. Á morgun æfum við 
okkur meira og lærum nýjan leik.  

 Þjálfarar, setjið kennslustund 6 og s\gablaðið í möppuna. 
Færið ykkur hraK og hljóK í sæ\n ykkar. 
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1. bekkur - PALS þjálfun 
Kennslustund 7 

Þjálfunarimi: 30 - 40 mínútur 

MARKMIÐ 

Nemendur munu læra: 
• Hljóðið /t/ 
• Að lesa sjónorðið sá 
• Að spila hraðaleik 

Áður en kennslustund hefst 

1. Setja kennslustund dagsins og skipulag upp á töflu/skjávarpa. 
2. Hafa PALS möppur Jlbúnar. 

Gögn kennara Gögn nemenda

Á töflu/skjávarpa 
• PALS - kennslustund 7 
• Hljóða orð - kennslustund 7 

Tímavaki/klukka 

PALS mappa 
• SJgablað 
• PALS kennslustund 
• Stjörnublað 

Blýantar
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PALS VINNUREGLUR 

Kennari: Það er kominn PALS imi. Færið ykkur hraK og hljóK \l félaga  
ykkar. 
 Nemendur færa sig á PALS staðinn sinn. 

  Fer yfir PALS vinnureglurnar. 

Í dag vinnum við kennslustund 7 og lærum að nota hraðaleikinn með 
sjónorðum. 

INNLÖGN KENNARA: HLJÓÐA ORÐ 

Kennari: Fyrst segjum við hljóðin sem við heyrum í orðunum, hljóðum þau og 
lesum hraK. 

  
Heldur uppi: Hljóða orð, kennslustund 7. 

 Munið að um leið og við segjum hljóðin í orðinu, réKum við upp 
fingur fyrir hvert hljóð sem við heyrum. Eruð þið \lbúin?  

 Leiðir nemendur í gegnum hljóða orð æfinguna.  

Þið voruð dugleg að hljóða orðin og lesa þau. Núna vinnið þið hvaða 
hljóð?, hljóða orð og sjónorð með félaga ykkar. 

HVAÐA HLJÓÐ?, HLJÓÐA ORÐ, SJÓNORÐ OG SÖGUR 

Um leið og fylgst er með nemendunum vinna PALS verkefnin, er þeim 
pörum sem fara e"ir reglum og nota leiðréLngarferlið réF, gefin 
aukasJg. 

Kennari: Lesarar, opnið möppurnar takið fram kennslustund 7 og s\gablaðið. 
Er nýK hljóð í dag? 

Nemendur: Já. 

Kennari: Alveg réK. Við vitum að það er nýK hljóð, því það er rammi utan um 
fyrsta stafinn. Nýja hljóðið í dag er /t/. Hvaða hljóð? 
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Nemendur: /t/ 

Kennari: Þjálfarar, snúið ykkur að félaga ykkar og segið nýja hljóð dagsins með 
inniröddinni. Biðjið svo félaga ykkar að segja hljóðið. 

Nemendur: Segja hver öðrum nýja hljóðið. 

Kennari: Ykkur gekk vel að nota inniröddina. Snúið nú blaðinu við. Við erum 
líka með nýK sjónorð í dag. Nýja sjónorðið er sá. Hvaða orð? 

Nemendur: sá 

Kennari:  Lætur nemendur æfa sig í að segja hver öðrum nýja orðið með 
innirödd. 

 Nú vinnið þið hvaða hljóð með félaga ykkar. 
 Fer aðeins yfir leiðréLngarferlið fyrir hvaða hljóð? 
  
 Munið að nota leiðréfngarferlið. Munið að merkja broskarl og gefa 

ykkur 5 s\g. Munið að skipta um hlutverk. Fyrst vinnið þið hvaða 
hljóð?. Stoppið þegar klukkan hringir. Byrjið. 

 SJllir klukkuna á 3 mínútur. Fylgist með og gefur aukasJg. Teiknar auka 
broskarla ef þess þarf. Stoppar þegar klukkan hringir. 

 Þið unnuð hvaða hljóð? vel með félaga ykkar. Verið \lbúin að vinna 
hljóða orð. 

  Fer aðeins yfir leiðréLngarferlið fyrir hljóða orð. 

  Stoppið þegar klukkan hringir. Byrjið. 

SJllir klukkuna á 4 mínútur. Fylgist með og gefur aukasJg. Teiknar auka  
broskarla ef þess þarf. Stoppar þegar klukkan hringir. 

Þið unnuð hljóða orð vel með félaga ykkar. Snúið nú blaðinu við og 
vinnið sjónorð. 
Fer aðeins yfir leiðréLngarferlið fyrir sjónorð. 

Munið að segja félaga ykkar nýja orðið.  Æfið ykkur í að lesa orðin 
hraK og réK, vegna þess að það hjálpar ykkur í hraðaleiknum sem við 
ætlum að fara í á e_ir. Munið að merkja broskarl og gefa ykkur 5 s\g. 
Munið að skipta um hlutverk. Byrjið. 
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SJllir klukkuna á 3 mínútur. Fylgist með og gefur aukasJg. Teiknar auka 
broskarla ef þess þarf. Stoppar þegar klukkan hringir. 

Þið voruð dugleg að vinna sjónorð. Ég heyrði að margir lásu hraK og 
réK og hjálpuðu félaga sínum. 

Í gær lærðuð þið hvernig við lesum sögu með félaga okkar. 
Hver man hvað stjörnuorð er? 

Nemendur: Orð sem gera söguna skemmJlegri og hjálpa okkur að lesa betur. 

Kennari: RéK. Ný stjörnuorð eru í stjörnu við hlið sögunnar. Hvað segir 
þjálfarinn þegar þið lesið sögu? 

Nemendur: Lestu söguna. 

Kennari: Það er réK. Lesarinn reynir svo að lesa söguna hraK og réK. Ef félagi 
ykkar les vitlaust, hvernig hjálpið þið honum? 

Nemendur: Segjum honum réF orð. 

Kennari: GoK. Hvað ef félagi ykkar er stopp á orði? 

Nemendur: Teljum upp að þremur í hljóði og segjum honum svo orðið. 

Kennari: GoK. Hlus\ð þegar ég les söguna hraK og réK. Ef ég geri villu no\ð 
þá leiðréfngarferlið \l að hjálpa mér. 

 Sýnir hvernig sagan er lesin hraF og réF. Les hana svo a"ur og gerir 
villu svo nemendur geJ æ" leiðréLngarferlið. 

 Nú lesið þið söguna með félaga ykkar. Reynið að lesa hraK og réK. 
No\ð leiðréfngarferlið. Munið að merkja broskarl og gefa 5 s\g og 
skipta svo um hlutverk. Stoppið þegar klukkan hringir. Byrjið. 

 SJllir klukkuna á 5 mínútur. Fylgist með og gefur aukasJg. Teiknar auka 
broskarla ef þarf. Stoppar þegar klukkan hringir. 

HRAÐALEIKUR 

Kennari: Þið eruð svo dugleg að þið eruð \lbúin fyrir PALS hraðaleikinn. 
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 Nú eiga allir að horfa á myndina af höndinni með skeiðklukkunni 
neðst á blaðinu. Við hliðina á henni stendur: „Farðu \l baka í lestu 
orðin.“ ÞeKa segir ykkur að þegar þið eruð búin með söguna, farið 
þið a_ur efst á blaðið og no\ð sjónorðin \l að leika hraðaleikinn. 
Hvað notum við í hraðaleiknum? 

Nemendur: Sjónorðin. 

Kennari: Munið að lesa sjónorðin hraK og réK því það hjálpar ykkur að verða 
betri í lestri. Í þessum leik lesið þið eins mörg sjónorð og þið ge\ð á 
einni mínútu. Hvað reynið þið að gera á einni mínútu? 

Nemendur: Lesa eins mörg sjónorð og við getum. 

Kennari. Alveg réK. Þegar þið eruð búin, lesið þið í aðra mínútu \l að athuga 
hvort þið ge\ð lesið fleiri sjónorð en í fyrra skip\ð. Hvað eigið þið að 
reyna í annað skip\ð sem þið lesið í eina mínútu? 

Nemendur: Reyna að lesa fleiri sjónorð en í fyrsta skipJð. 

Kennari: GoK. Síðan lesið þið í þriðja skip\ð \l að athuga hvort þið ge\ð lesið 
enn fleiri sjónorð. Þannig les hvort ykkar þrisvar sinnum í eina 
mínútu. Hversu o_ les hvort ykkar? 

Nemendur: Þrisvar sinnum. 

Kennari: RéK. Lesarar lesa alltaf fyrst þrisvar sinnum. Síðan lesa þjálfarar 
þrisvar sinnum. Hver les alltaf fyrst? 

Nemendur: Lesarar. 

Kennari. Þið tókuð vel e_ir. Í hvert sinn sem þið lesið byrjið þið alltaf efst á 
fyrsta sjónorðinu. Hvar byrjið þið alltaf? 

Nemendur: Á fyrsta sjónorðinu. 

Kennari: Alveg réK. (Heldur uppi sýnishorni af stjörnukorJ 1). Þið eruð öll með 
svona stjörnukort í möppunni. Ef þið lesið fleiri sjónorð í annað og 
þriðja skip\ð en í það fyrsta, merkið þið X í stjörnu á kor\nu. Hvenær 
ge\ð þið merkt X við stjörnu? 

Nemendur: Ef við lesum fleiri sjónorð í annarri og þriðju Jlraun en í fyrstu. 
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Kennari: GoK. Munið að þið eruð alltaf að reyna að lesa fleiri orð en þið lásuð 
fyrstu mínútuna. Þið eruð í keppni við ykkur sjálf, ekki neinn annan í 
bekknum. Við hvern eruð þið að keppa í þessum leik? 

Nemendur: Okkur sjálf. 

Kennari: Alveg réK. Þegar þið hafið merkt allar stjörnurnar á kor\nu, fáið þið 
PALS verðlaun. Þið megið líka taka stjörnukor\ð með heim og lita 
stjörnurnar. Hvað megið þið gera þegar þið hafið merkt allar 
stjörnurnar? 

 Hægt er að gefa þeim PALS bókamerki, límmiða o.fl. sem verðlaun. 

Nemendur: Fáum verðlaun og megum taka stjörnukorJn heim og lita þau. 

Kennari: Síðan fáið þið nýK stjörnukort.  
 Nú æfum við hraðaleikinn saman. Ég segi „byrjið“ og þið lesið eins 

mörg orð og þið ge\ð á einni mínútu. Fylgist með mér fyrst. (Les og 
bendir á orð um leið). Lesið næstu línu hraK með mér. Tilbúin! Byrjið! 
(Bendir á hvert orð og les með nemendum um leið. Ef öll orðin í 
verkefninu eru lesin áður en mínúta er liðin, er byrjað a"ur frá byrjun). 

 Góður hraðalestur! Sáuð þið að ég byrjaði a_ur efst uppi, af því að ég 
var búinn áður en mínúta var liðin? Þannig eigið þið líka að gera. 
Hvað eigið þið að gera ef þið eruð búin með öll sjónorðin áður en 
mínúta er liðin? 

Nemendur: Byrja a"ur á byrjuninni. 

Kennari: Það er eiK enn sem við þurfum að tala um. Meðan félagi ykkar er að 
lesa, eigið þið að horfa og hlusta vandlega, ef hann skyldi gleyma orði 
eða gera villu. ÞeKa er vegna þess að þegar lesið er hraK, er mjög 
mikilvægt að lesa hraK og réK. Ef félagi ykkar segir rangt orð, segið 
þið honum orðið. Hvað eigið þið að gera ef félagi ykkar segir orð 
rangt? 

Nemendur: Segja honum orðið. 

Kennari: Alveg réK. Þið segið félaga ykkar einungis orðið. Félagi ykkar 
endurtekur það og heldur áfram að lesa. Ef félagi ykkar gleymir orði 
eða er stopp, notum við þriggja sekúndna regluna. Það merkir að ef 
félagi ykkar er að reyna að muna orð, teljið þið upp að þremur í 
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hljóði. Hvað áKu að gera e_ir að þú hefur talið upp að þremur í 
hljóði? 

Nemendur: Segja félaga mínum orðið. 

Kennari: Síðan endurtekur félagi ykkar orðið og heldur áfram að lesa 
sjónorðin hraK og réK. Nú eigið þið að leika hraðaleikinn með félaga 
ykkar. Opnið möppuna og takið út stjörnukor\ð. Allir eiga að skrifa 
nafnið siK á stjörnukor\ð siK. 

Nemendur: Skrifa nafnið siF á stjörnukorJð. 

Kennari: Allt í lagi. Spilum nú hraðaleikinn. Lesarar lesa fyrst. Lesarar, þegar ég 
segi „stopp“, skrifið þið fyrsta stafinn í nafninu ykkar við síðasta orðið 
sem þið lásuð, \l að hjálpa ykkur að muna hversu langt þið lásuð. 
Þegar ég var í leiknum komst ég hingað, svo ég skrifa _____, og 
töluna 1 við hliðina og geri svo hring utan um það. (Skrifar fyrsta 
stafinn í nafninu sínu við síðasta orðið sem hann las í PALS, 
kennslustund 7 og gerir hring utan um hann). 

 Þjálfarar, verið \lbúnir að horfa og hlusta vel, svo þið ge\ð hjálpað 
félaga ykkar ef þess þarf. Lesarar, setjið fingurinn á fyrsta orðið. 
Munið að reyna að lesa hraK og réK. Tilbúin! Byrjið! 

 Tími: 1 mínúta. Fylgist með og gefur aukasJg ef nemendur vinna vel 
saman og leiðréFa. 

 Stopp. Lesarar, skrifið fyrsta stafinn í nafninu ykkar undir síðasta 
orðið sem þið lásuð, skrifið töluna 1 við hliðina á honum og hring 
utan um. Setjið síðan fingurinn a_ur á fyrsta orðið. Tilbúin! Byrjið! 

 Tími: 1 mínúta. Fylgist með og gefur aukasJg ef nemendur nota 
leiðréLngarferlið réF. 

 Stopp. Lesarar, skrifið fyrsta stafinn í nafninu ykkar undir síðasta 
orðið, sem þið lásuð, skrifið töluna 2 við hliðina á honum. Setjið 
síðan fingurinn a_ur á fyrsta orðið. Tilbúin! Byrjið! 

 Tími: 1 mínúta. Fylgist með og gefur aukasJg ef nemendur nota 
leiðréLngarferlið réF. 
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 Stopp. Lesarar, skrifið fyrsta stafinn í nafninu ykkar undir síðasta 
orðið, sem þið lásuð, skrifið töluna 3 við hliðina á honum. Réfð upp 
hönd ef þið lásuð fleiri orð í annað og þriðja sinn en það fyrsta. Ef þið 
gerðuð það merkið þá X í fyrstu stjörnuna á blaðinu. Þjálfarar, réfð 
upp hönd ef þið hjálpuðuð félaga ykkar með því að leiðréKa villur. 
Vel gert. Ég gaf aukas\g þeim sem hjálpuðu félaga sínum, með því að 
segja réK orð. 

  
 Allt í lagi. Þjálfarar, nú er komið að ykkur að fara í hraðaleikinn. 

Munið að lesa hraK og réK. Ég fylgist með hvort félagar ykkar hjálpi 
ykkur. Lesarar, hvenær eigið þið að telja upp að þremur? 

Nemendur: Þegar félagi minn man ekki orð. 

Kennari: GoK. Þjálfarar, setjið fingurinn á fyrsta orðið. Tilbúin! Byrjið! 

 Tími: 1 mínúta. Fylgist með og gefur aukasJg ef nemendur nota 
leiðréLngarferlið réF. 

 Stopp. Þjálfarar, skrifið fyrsta stafinn í nafninu ykkar undir síðasta 
orðið, sem þið lásuð, skrifið töluna 1 við hliðina og gerið hring. 

 Setjið svo fingurinn á fyrsta orðið a_ur. Tilbúin! Byrjið! 

 Tími: 1 mínúta. Fylgist með og gefur aukasJg ef nemendur nota 
leiðréLngarferlið réF. 

 Stopp. Þjálfarar, skrifið fyrsta stafinn í nafninu ykkar undir síðasta 
orðið, sem þið lásuð, skrifið töluna 2 við hliðina.  

 Setjið svo fingurinn á fyrsta orðið a_ur. Tilbúin! Byrjið! 

 Tími: 1 mínúta. Fylgist með og gefur aukasJg ef nemendur nota 
leiðréLngarferlið réF. 

 Stopp. Þjálfarar, skrifið fyrsta stafinn í nafninu ykkar undir síðasta 
orðið, sem þið lásuð, skrifið töluna 3 við hliðina. Réfð upp hönd ef 
þið lásuð fleiri orð í annað og þriðja skip\ð en það fyrsta. Merkið þá 
X í fyrstu stjörnuna á stjörnukor\nu ykkar. 

 Þið voruð öll dugleg að lesa hraK og réK. Á morgun förum við a_ur í 
hraðaleikinn. Þjálfarar, setjið blöðin a_ur í möppuna. Færið ykkur 
hraK og hljóK í sæ\n ykkar.  
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1. bekkur - PALS þjálfun 

Kennslustund 8 

Þjálfunarimi: 30 - 40 mínútur 

MARKMIÐ 

Nemendur munu læra: 
• Að lesa sjónorðið ekki 
• Að lesa stjörnuorðin Ami og rímar 

Áður en kennslustund hefst 

1. Setja kennslustund dagsins og skipulag upp á töflu/skjávarpa. 
2. Hafa PALS möppur Jlbúnar. 

Gögn kennara Gögn nemenda

Á töflu/skjávarpa 
• PALS - kennslustund 8 
• Hljóða orð - kennslustund 8 

Tímavaki/klukka 

PALS mappa 
• SJgablað 
• PALS kennslustund 
• Stjörnukort 

Blýantar
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PALS VINNUREGLUR 

Kennari: Það er kominn PALS imi. Færið ykkur hraK og hljóK \l félaga  
ykkar. 
 Nemendur færa sig á PALS staðinn sinn. 

  Fer yfir PALS vinnureglurnar. 

Í dag vinnum við kennslustund 8 og leikum hraðaleikinn með 
sjónorðunum. 

INNLÖGN KENNARA: HLJÓÐA ORÐ 

Kennari: Fyrst segjum við hljóðin sem við heyrum í orðunum, hljóðum þau og 
lesum hraK. 

  
Heldur uppi: Hljóða orð, kennslustund 8. 

 Munið að um leið og við segjum hljóðin í orðinu, réKum við upp 
fingur fyrir hvert hljóð sem við heyrum. Eruð þið \lbúin?  

 Leiðir nemendurna í gegnum hljóða orð æfinguna. 

Þið voruð dugleg að hljóða orðin og lesa þau. Núna vinnið þið hvaða 
hljóð?, hljóða orð, sjónorð og sögur með félaga ykkar. 

HVAÐA HLJÓÐ?, HLJÓÐA ORÐ, SJÓNORÐ OG SÖGUR 

Um leið og fylgst er með nemendunum vinna PALS verkefnin, er þeim 
pörum sem fara e"ir reglum og nota leiðréLngarferlið réF, gefin 
aukasJg. 

Kennari: Lesarar, opnið möppurnar og takið fram Kennslustund 8 og 
s\gablaðið. Er nýK hljóð í dag? 

Nemendur:  Já. 

Kennari: Alveg réK. Við vitum að það er nýK hljóð því það er rammi utan um 
fyrsta stafinn. Nýja hljóðið í dag er /i/. Hvaða hljóð? 
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Nemendur: /i/ 

Kennari: Þjálfarar, snúið ykkur að félaga ykkar og segið nýja hljóð dagsins með 
inniröddinni. Biðjið svo félaga ykkar að segja hljóðið. 

Nemendur: Segja hvor öðrum nýja hljóðið. 

Kennari: Snúið nú blaðinu við. Nýja sjónorðið í dag er orðið ekki.  
Hvaða orð? 

Nemendur: ekki 

Kennari: Lætur nemendur æfa sig í að segja hver öðrum nýja sjónorðið með 
inniröddinni. 

  
 Nú vinnið þið hvaða hljóð, hljóða orð og sjónorð með félaga ykkar. 
 Fer aðeins yfir leiðréLngarferlið. 
  
 Munið að nota leiðréfngarferlið. Munið að merkja broskarl og gefa 

ykkur 5 s\g. Munið að skipta um hlutverk. Fyrst vinnið þið hvaða 
hljóð?. Stoppið þegar klukkan hringir. Byrjið. 

 SJllir klukkuna á 3 mínútur. Fylgist með og gefur aukasJg. Teiknar auka 
broskarla ef þess þarf. Stoppar þegar klukkan hringir. 

 Þið unnuð hvaða hljóð? vel með félaga ykkar. Verið \lbúin að vinna 
hljóða orð. Stoppið þegar klukkan hringir. Byrjið! 

SJllir klukkuna á 4 mínútur. Fylgist með og gefur aukasJg. Teiknar auka  
broskarla ef þess þarf. Stoppar þegar klukkan hringir. 

Þið unnuð hljóða orð vel með félaga ykkar. Snúið nú blaðinu við og 
vinnið sjónorð. Munið að segja félaga ykkar nýja sjónorðið. Æfið 
ykkur í að lesa orðin hraK og réK, vegna þess að það hjálpar ykkur í 
hraðaleiknum. Munið að merkja broskarl og gefa ykkur 5 s\g. Munið 
að skipta um hlutverk. Byrjið. 

SJllir klukkuna á 3 mínútur. Fylgist með og gefur aukasJg. Teiknar auka 
broskarla ef þess þarf. Stoppar þegar klukkan hringir. 

Þið voruð dugleg að vinna sjónorð. Ég heyrði að margir lásu hraK og 
réK og hjálpuðu félaga sínum. 
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Lí\ð nú á söguna neðst á blaðinu með kennslustund 8. Það eru tvö 
stjörnuorð í sögunni okkar í dag. Fyrra stjörnuorðið er Ami.  Hvaða 
orð? 

Nemendur: ,mi 

Kennari: GoK. HiK stjörnuorðið er rímar. Hvaða orð? 

Nemendur: rímar 

Kennari: Nýju stjörnuorðin eru feitletruð í sögunni. Þjálfarar, bendið á orðið 
Ami í sögunni. GoK. Lesarar, bendið á orðið rímar í sögunni. FloK. 
Hlus\ð nú þegar ég les söguna hraK og réK. Hjálpið mér ef ég les orð 
rangt.  

 Sýnir hvernig hann les söguna hraF. Les orð rangt svo nemendurnir 
geJ æ" leiðréLngarferlið. 

 Þið voruð dugleg að hjálpa mér. Þjálfarar, hvað segið þið félögum 
ykkar að gera þegar komið er að því að lesa söguna? 

Nemendur: Lestu söguna. 

Kennari: Það er réK. Lesarinn reynir svo að lesa söguna hraK og réK. Ef félagi 
ykkar les vitlaust, hvernig hjálpið þið honum? 

Nemendur: Segjum honum réF orð. Hann segir svo orðið og heldur áfram að lesa. 

Kennari: GoK. Hvað ef félagi ykkar er stopp á orði? 

Nemendur: Teljum upp að þremur í hljóði og segjum honum svo orðið. Hann 
endurtekur svo orðið. 

Kennari: Æfir leiðréLngarferlið með nemendunum. 

 Nú lesið þið söguna með félaga ykkar. Reynið að lesa hraK og réK. 
No\ð leiðréfngarferlið. Munið að merkja broskarl og gefa 5 s\g og 
skipta svo um hlutverk. Stoppið þegar klukkan hringir. Byrjið. 

 SJllir klukkuna á 5 mínútur. Fylgist með og gefur aukasJg. Teiknar auka 
broskarl ef þarf. Stoppar þegar klukkan hringir. 
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HRAÐALEIKUR 

Kennari: Nú skulum við fara í hraðaleikinn. Hve o_ eigið þið að lesa sjónorðin? 

Nemendur: Þrisvar sinnum. 

Kennari: Alveg réK. Munið að reyna alltaf að lesa fleiri orð en síðast. Munið að 
lesa hraK og réK. Við hvern eruð þið að keppa? 

Nemendur: Okkur sjálf. 

Kennari: Alveg réK. Hvað eigið þið að gera ef þið lesið fleiri orð í annað og 
þriðja sinn en það fyrsta? 

Nemendur: Við setjum X í stjörnu á stjörnukorJnu okkar. 

Kennari: FloK. Hvernig no\ð þið þriggja sekúndna regluna \l að hjálpa félaga 
ykkar ef hann man ekki orð? 

Nemendur: Teljum upp að þremur í hljóði og segjum svo orðið. 

Kennari: Alveg réK. Síðan endurtekur félagi ykkar orðið og heldur áfram að 
lesa. Þurfið þið að telja upp að þremur ef félagi ykkar segir rangt orð? 

Nemendur: Nei. Þá á að segja honum réF orð. 

Kennari: GoK. Þjálfarar, verið \lbúnir að horfa og hlusta vel, svo þið ge\ð 
hjálpað félaga ykkar ef þess þarf. Lesarar, setjið fingurinn á fyrsta 
orðið. Munið að reyna að lesa hraK og réK. Tilbúin! Byrjið! 

 Tími: 1 mínúta. 

 Stopp. Lesarar, skrifið fyrsta stafinn í nafninu ykkar undir síðasta 
orðið sem þið lásuð, skrifið töluna 1 við hliðina á honum og hring 
utan um. Setjið síðan fingurinn a_ur á fyrsta orðið. Tilbúin! Byrjið! 

 Tími: 1 mínúta. 

 Stopp. Lesarar, skrifið fyrsta stafinn í nafninu ykkar undir síðasta 
orðið, sem þið lásuð, skrifið töluna 2 við hliðina á honum. Setjið 
síðan fingurinn a_ur á fyrsta orðið. Tilbúin! Byrjið! 
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 Tími: 1 mínúta.  

 Stopp. Lesarar, skrifið fyrsta stafinn í nafninu ykkar undir síðasta 
orðið, sem þið lásuð, skrifið töluna 3 við hliðina á honum. Réfð upp 
hönd ef þið lásuð fleiri orð í annað og þriðja sinn, en það fyrsta. Ef 
þið gerðuð það merkið þá X í stjörnuna. 

 Þjálfarar, nú er komið að ykkur að fara í hraðaleikinn. Lesarar, verið 
\lbúnir að hlusta vel svo þið ge\ð hjálpað ef þarf. Þjálfarar, setjið 
fingurinn á fyrsta orðið. Munið að reyna að lesa hraK og réK. Tilbúin! 
Byrjið! 

 Tími: 1 mínúta. 

 Stopp. Þjálfarar, skrifið fyrsta stafinn í nafninu ykkar undir síðasta 
orðið, sem þið lásuð, skrifið töluna 1 við hliðina og gerið hring. 

 Setjið svo fingurinn á fyrsta orðið a_ur. Tilbúin! Byrjið! 

 Tími: 1 mínúta. 

 Stopp. Þjálfarar, skrifið fyrsta stafinn í nafninu ykkar undir síðasta 
orðið, sem þið lásuð, skrifið töluna 2 við hliðina.  

 Setjið svo fingurinn á fyrsta orðið a_ur. Tilbúin! Byrjið! 

 Tími: 1 mínúta. 

 Stopp. Þjálfarar, skrifið fyrsta stafinn í nafninu ykkar undir síðasta 
orðið, sem þið lásuð, skrifið töluna 3 við hliðina. Réfð upp hönd ef 
þið lásuð fleiri orð í annað og þriðja skip\ð en það fyrsta. Merkið þá 
X í stjörnu á stjörnukor\nu ykkar.  

 Þið voruð dugleg að vinna PALS í dag með félögum ykkar. 

 Biður pörin að segja sér heildarsJgin þeirra yfir vikuna. Leggur sJg 
liðanna saman og Jlkynnir vinningsliðið. 

 Þjálfarar, setjið blöðin a_ur í möppuna. Færið ykkur hraK og hljóK í 
sæ\n ykkar. 
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III 
PARALESTUR 

 

77



78



PARALESTUR 

1. Parið skipJst á að lesa uppháF úr lestrarbók í 10 mínútur í hverri 

PALS kennslustund. 

• Þjálfarinn les fyrst JJl bókarinnar og síðan les lesarinn 

JJlinn. 

• Þjálfarinn fleLr upp á fyrstu blaðsíðunni. 

• Þjálfarinn les  blaðsíðuna og síðan les lesarinn sömu 

blaðsíðu. 

• Parið vinnur áfram á þennan háF þar Jl bókin er búin. 

• Nemendur benda á hvert orð um leið og þeir lesa, hafa 

fingur undir orðinu. 

• Nemendur nota leiðréLngarferlið. 

• Ef hvorki þjálfarinn né lesarinn geta lesið orð, réFa þeir upp 

hönd og spyrja kennarann. 

2. Þegar parið les bókina í annað sinn skipJr það um hlutverk og 

lesarinn les hverja blaðsíðu fyrst og síðan þjálfarinn.  

3. Þegar parið les bókina í þriðja sinn skipJr það a"ur um hlutverk og 

þjálfarinn les hverja blaðsíðu á undan lesaranum. 

4. Í Oórða yfirlestri á bókinni skipJr parið a"ur um hlutverk. 

5. Þegar parið hefur lesið bókina Oórum sinnum í röð fær það nýja 

bók. 

6. Parið merkir 5 sJg á sJgablaðið í hvert sinn sem það lýkur við bók. 
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PARALESTUR 

Gert er ráð fyrir tveimur 15 mínútna lotum 

Markmið 

Nemendur munu læra: 
• að lesa heiJ á sögum og bókum 
• að áFa sig á upphafssíðu bókar 
• að skiptast á að lesa uppháF, blaðsíðu fyrir blaðsíðu 
• að setja fingur undir hvert orð um leið og þeir lesa 
• að nota leiðréLngarferlið þegar orð er lesið rangt 

Áður en kennslustund hefst 

1. Kennari velur „stóra bók“ Jl að nota með öllum hópnum. Hann notar bókina 
Jl að þjálfa paralestur með nemendum. 

2. Kennarinn velur bók handa hverju pari. Hann velur bók sem getumeiri 
nemandinn ræður vel við. Pörin þurfa ekki öll að vera með sömu bók. 

3. Kennarinn setur bækurnar í möppur paranna. 

Gögn kennara Gögn nemenda

„Stór bók“ 
LeiðréLngarferli – spjald 
Klukka / ,mavaki 

PALS mappa 
• lestrarbók 
• sJgablað 

Blýantur 
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FYRSTA KENNSLUSTUND: KYNNING Á PARALESTRI 
(15 mínútur) 

Kennarinn þarf að hafa stóra sögubók. Hvert par er með bók í möppunni sinni. 

Kennari: Í dag ætlum við að læra nýK PALS verkefni sem kallast paralestur.                   
Í þessu verkefni lesið þið bók með félaga ykkar. Hvað gerið þið í 
þessu verkefni? 

  
Nemendur: Lesum bók með félaga okkar. 

Kennari: Paralestur hjálpar ykkur að verða betri í lestri. Þið þurfið að æfa 
ykkur mikið \l að verða góð í lestri. Paralestur vei\r ykkur tækifæri 
\l að æfa ykkur og æfa. Hvað gerir paralestur fyrir ykkur? 

Nemendur: Hann lætur okkur æfa okkur mikið. 

Kennari: Mikilvægt er að lesa hraK og réK þegar þið lesið bók með félaga 
ykkar, eins og þið gerið í hraðaleiknum og PALS sögunum. Það hjálpar 
ykkur að verða betri í lestri. Hvernig eigið þið að lesa bók með félaga 
ykkar? 

Nemendur: HraF og réF. 

Kennari: GoK. Þið eruð með bók í möppunni ykkar. Takið bókina og setjið 
hana á milli ykkar á borðið svo þið sjáið bæði á hana. 

 Sýnir hvernig bókin á að vera ef þarf. 

Kennari: Ykkur gekk vel að setja bókina á réKan stað á milli ykkar. Í paralestri 
lesið þið fyrst hei\ bókarinnar, eða \\linn. Ti\llinn er stærstu orðin 
utan á bókinni. Hann segir okkur um hvað bókin er. Hvað segir 
\\llinn okkur? 

  
Nemendur: Um hvað bókin er. 

Kennari: ÞeKa er \\llinn á minni bók. Bendir á JJlinn. Bendið nú öll á \\linn á 
ykkar bók. (Hrósar börnunum). 

 Sjáið nú hvernig ég set fingur undir hvert orð um leið og ég les 
\\linn.    
(Les JJl bókarinnar). Hvað gerði ég um leið og ég las \\linn? 

Nemendur: SeLr fingur undir hvert orð. (BenJr á hvert orð). 
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Kennari: Alveg réK! Setjið nú fingur undir hvert orð um leið og þið lesið \\linn 
á  ykkar bók. Þjálfarinn á að lesa \\linn fyrst. Lesarinn á að horfa á 
orðin um leið og þjálfarinn les þau.  

 Þjálfarar, lesið nú \\linn á ykkar bók fyrir félaga ykkar. Ef þið eða 
félagi ykkar þekkið ekki orð, réfð þá upp hönd og ég mun hjálpa 
ykkur. 
Fylgist með og hrósar. Gefur aukasJg fyrir að setja fingur undir hvert 
orð. 

Lesarar, nú eigið þið að lesa \\linn. Setjið fingur undir hvert orð um 
leið og þið lesið það. Fylgist með og hrósar. 

Kennari: Þið stóðuð ykkur vel í að lesa og benda. Fylgist nú með þegar ég flef 
á fyrstu blaðsíðuna í bókinni minni. (FleLr á fyrstu blaðsíðuna). 

  
  Nú eigið þið að æfa ykkur í að lesa uppháK með mér í minni bók. Þið 

eigið að skiptast á að lesa eina blaðsíðu í einu. Fylgist vel með 
hvernig ég set fingur undir orðin þegar ég les fyrstu blaðsíðuna í 
bókinni minni. (Bendir). 

 Þjálfarar, lesið nú fyrstu blaðsíðuna. (Þjálfarar lesa fyrstu blaðsíðuna 
saman).  Lesarar, nú eigið þið að lesa fyrstu blaðsíðuna. (Lesarar lesa 
fyrstu blaðsíðuna). 

  
 (Velur nemanda) ________, komdu og bentu á aðra blaðsíðuna í 

bókinni minni. Heldur áfram að velja nemendur Jl að þjálfa þau í að 
finna blaðsíður í bókinni. 

Kennari: Þið stóðuð ykkur vel í að finna blaðsíður. Þjálfarinn á alltaf að lesa 
blaðsíðuna á undan og síðan á lesarinn að lesa sömu blaðsíðu. 

 Hver á að lesa á undan? 

Nemendur: Þjálfarinn. 

Kennari: Þegar þjálfarinn hefur lesið blaðsíðuna, hvað á lesarinn þá að gera? 

Nemendur: Lesa sömu blaðsíðu. 

Kennari: Lesarar, það er mjög mikilvægt að þið horfið vel á orðin þegar 
þjálfarinn les. Ef þið horfið vel á orðin eruð þið betur undirbúin að 
lesa þegar röðin kemur að ykkur. Hvað á lesari að gera þegar þjálfari 
les blaðsíðu? 

Nemendur: Horfa  á orðin. 
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Kennari: Með því að setja fingur undir hvert orð um leið og þið lesið hjálpið 
þið félaga ykkar að fylgjast með. Nú skulum við æfa okkur í að lesa 
uppháK. Ég ætla að vera þjálfarinn og þið eruð lesarar. Fylgist með og 
hlus\ð þegar ég les blaðsíðuna hraK og réK. Fylgist vel með því þið 
þurfið að lesa blaðsíðuna á e_ir mér. (Velur getumikinn nemanda).  
________ ætlar að setja fingur undir orðin í stóru bókinni þegar 
kemur að ykkur að lesa. 

 Sýnir með stóru bókinni. Les blaðsíðu og setur fingur undir hvert orð.     
Nemandinn setur fingur undir hvert orð meðan hópurinn les sömu 
blaðsíðu.   Minnir nemendurna á að lesa hraF og réF. 

 Þið stóðuð ykkur vel við að lesa. Nú eigið þið að æfa ykkur að lesa 
með félaga ykkar. Þjálfarar, flefð upp á fyrstu blaðsíðunni í ykkar 
bókum. Munið að setja fingur undir hvert orð og lesa hraK og réK. 
Lesarar, horfið á orðin um leið og félagi ykkar les. 

  Gefur aukasJg fyrir að setja fingur undir orðin og lesa hraF og réF. 

 Lesarar, nú lesið þið fyrstu blaðsíðuna. Munið að setja fingur undir 
hvert orð og lesa hraK og réK. 

 Gefur aukasJg fyrir að setja fingur undir orðin og lesa hraF og réF.  
 Segir nemendunum að lesa næstu blaðsíður í bókinni og nota sömu 

aðferð. 

Kennari: Stundum gerir félagi ykkar mistök þegar hann les sum orð. Þegar það 
gerist eigið þið að hjálpa félaga ykkar. Þið eigið að segja félaga ykkar 
réKa orðið ef hann gerir mistök. Hvað eigið þið að gera ef félagi ykkar 
les orð rangt? 

Nemendur: Segja honum réFa orðið. 

Kennari: Alveg réK. Félagi ykkar endurtekur þá orðið og heldur áfram að lesa. 
 Velur nemanda Jl að sýna með sér. 

 Ég er þjálfarinn og ________er lesarinn. Hann ætlar að segja orð 
rangt.  Hlus\ð á hvernig ég hjálpa honum. 

 Les eina blaðsíðu úr stóru bókinni. Biður nemandann síðan að lesa 
sömu blaðsíðu, en hvíslar að honum að lesa orð rangt. Þegar 
nemandinn les orðið rangt, segir kennarinn því réF orð. Nemandinn 
endurtekur orðið og heldur áfram að lesa. 
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Kennari: Stundum gerist það að félagi ykkar getur ekki lesið orð og strandar. Ef 
það gerist no\ð þið þriggja sekúndna regluna sem þið no\ð í 
Hraðaleiknum og sögunum. 

 Ef  félagi ykkar getur ekki lesið orð hvað gerið þið þá fyrst? 

Nemendur: Teljum upp að þremur í hljóði. 

Kennari: Alveg réK. Hvað gerið þið svo? 

Nemendur: Segjum félaga okkar orðið. 
Kennari: FloK hjá ykkur. Síðan endurtekur félagi ykkar orðið og heldur áfram 

að lesa.  
 Velur nemanda Jl að sýna með sér. 

 Ég er þjálfari og _________verður lesari. Hlus\ð á hvernig ég hjálpa 
honum. 

 Les eina blaðsíðu í stóru bókinni. Biður nemandann að lesa sömu 
blaðsíðu, en hvíslar að honum að stranda á orði. 

  Þegar nemandinn strandar á orði telur kennarinn upp að þremur í 
hljóði og segir honum síðan orðið. Nemandinn segir orðið réF og 
heldur áfram að lesa. 

 Æfir þeFa ferli með nemendunum eins o" og þarf þar Jl flesJr kunna 
og skilja leiðréLngarferlið. 

Kennari: Vel gert. Nú er ég þjálfari og þið lesarar. Horfið á hvernig ég set fingur 
undir hvert orð um leið og ég les það. Síðan lesið þið hverja blaðsíðu 
e_ir að ég hef lesið hana. Reynið að lesa hraK og réK. Munið að 
hjálpa mér ef ég segi orð rangt eða stranda á orði. 

 Les úr stóru bókinni. Setur fingur undir hvert orð, gerir mistök og 
strandar á orðum svo nemendur geJ æ" sig í leiðréLngarferlinu. 
Endurtekur leiðréLngarferlið það o" að nemendur þjálfist í að nota 
það. 

 Nú lesið þið bókina ykkar með félaga ykkar. Þjálfarar, hvað gerið þið 
fyrst? 

Nemendur: Lesum JJlinn. 

Kennari: Hver les síðan \\linn? 

Nemendur: Lesararnir. 
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Kennari: GoK. Hvað gera þjálfararnir næst? 

Nemendur: FleFa upp á fyrstu blaðsíðunni og lesa eina blaðsíðu í einu. 
Kennari: Þjálfarar, hvernig vita lesararnir hvaða orð þið eruð að lesa? 

Nemendur: Við setjum fingur undir orðið. 

Kennari: Lesarar, hvað gerið þið þegar þjálfarar hafa lesið blaðsíðuna? 

Nemendur: Lesum sömu blaðsíðu og setjum fingur undir orðin. 

Kennari: Hvað gerið þið \l að hjálpa félaga ykkar ef hann gerir mistök? 

Nemendur: Segjum honum réF orð. 
Kennari: Hvað gerið þið \l að hjálpa félaga ykkar ef hann strandar á orði? 

Nemendur: Teljum upp að þremur í hljóði og segjum honum svo orðið. 

Kennari: Frábært. En hvað ef hvorki þjálfari né lesari geta lesið orð? 

Nemendur: Þá réFum við upp hönd og biðjum um hjálp. 

Kennari: Ég held að þið séuð \lbúin í paralestur. Þjálfarar lesa fyrst \\l 
bókarinnar.  Munið að lesa hraK og réK. 

 Stoppar ekki lesturinn fyrr en flesJr hafa lokið við bókina. Hrósar þeim 
og gefur aukasJg fyrir að vera dugleg að skiptast á, góða samvinnu, 
nota leiðréLngarferlið og setja fingur undir orðin. 

 Minnir nemendur á að lesa hraF og réF. 

 STOPP. Þið stóðuð ykkur vel við að lesa. Þegar þið hafið lokið við alla 
bókina merkið þið alltaf 5 s\g á s\gablaðið. Þjálfarar, merkið 5 s\g á 
s\gablaðið. 

 Hvenær merkið þið 5 s\g? 

Nemendur: Þegar við höfum lokið við að lesa bókina einu sinni. 

Kennari: Alveg réK. Þegar þið hafið lokið við að lesa bókina einu sinni, lesið 
þið hana a_ur. Í þeKa sinn les lesarinn á undan. Hver les á undan 
þegar þið lesið bókina í annað sinn? 

Nemendur: Lesarinn. 
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Kennari: Nú æfum við okkur í að lesa bókina a_ur. Lesið hraK og réK. Passið 
að hjálpa félaga ykkar við að leiðréKa rangt lesin orð. Gefið ykkur 5 
s\g þegar þið hafið lokið við bókina. Lesarar, byrjið að lesa. 

 Bíður þar Jl flest pör hafa lokið lestrinum. Hrósar og gefur aukasJg 
fyrir góða samvinnu og fyrir að vanda sig við paralestur. 

ÖNNUR KENNSLUSTUND: UPPRIFJUN Á PARALESTRI 
(15 mínútur) 

Notar aðra stóra bók. 

Kennari: Í gær lærðuð þið hvernig við lesum paralestur. Við skulum nú ri^a 
upp það sem við lærðum. Þjálfarar, hvað gerið þið fyrst? 

Nemendur: Lesum JJl bókarinnar. 

Kennari: Hver les svo \\linn? 

Nemendur: Lesarinn. 

Kennari: Hvað gerir þjálfarinn þegar bæði þjálfari og lesari hafa lesið \\linn? 

Nemendur: FleLr á fyrstu blaðsíðuna og les eina blaðsíðu í einu. 

Kennari: Hvað gerir lesarinn þegar þjálfarinn hefur lesið hverja blaðsíðu? 

Nemendur: Les sömu blaðsíðu. 

Kennari: Hvað fáið þið mörg s\g þegar þið hafið lokið við bókina? 

Nemendur: Fimm. 

Kennari: Hvað gerið þið svo? 

Nemendur: Lesum bókina a"ur. 

Kennari: Hver les á undan þegar þið lesið bókina a_ur? 

Nemendur: Lesarinn. 

Kennari: Hvernig hjálpið þið félaga ykkar þegar hann les orð rangt? 
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Nemendur: Við segjum félaga okkar réFa orðið. Hann endurtekur síðan orðið og 
heldur áfram að lesa 

Kennari: Hvernig hjálpið þið félaga ykkar þegar hann strandar á orði? 

Nemendur: Teljum í hljóði upp að þremur og segjum svo félaga okkar orðið. Félagi 
okkar endurtekur þá orðið og heldur áfram að lesa. 

Kennari: Hvað gerið þið ef hvorki þú né félagi þinn ge\ð lesið orðið? 

Nemendur: RéFum upp hönd og biðjum kennarann um hjálp. 

Kennari: FloK, ykkur gekk vel að muna hvað á að gera. Nú lesið þið stóru 
bókina með mér. Ég er þjálfarinn og þið lesarar. Horfið og hlus\ð 
meðan ég les hraK og réK. Þið lesið síðan hverja blaðsíðu á e_ir mér. 
Munið öll að leiðréKa mig ef ég geri mistök. 

 Æfir að lesa rangt og stranda á orðum svo nemendur geJ æ" 
leiðréLngarferlið. Setur fingur undir orðin þegar nemendurnir lesa. 
Minnir þá á að lesa hraF og réF. 

Kennari: Nú eru þið \lbúin í paralestur. Þið eigið að lesa í 10 mínútur. Ef þið 
ljúkið við bókina tvisvar sinnum áður en iminn er búinn, skip\ð þið 
a_ur um hlutverk og lesið bókina í þriðja sinn. Ef þið ljúkið við bókina 
í þriðja sinn skip\ð þið a_ur um hlutverk og lesið hana í ^órða sinn.    
Hve o_ eigið þið að lesa sömu bókina? 

Nemendur: Fjórum sinnum. 

Kennari: Ef ykkur tekst að lesa bókina ^órum sinnum, fáið þið nýja bók. 
 Hvað gerið þið þegar þið hafið lesið bókina ^órum sinnum? 

Nemendur: Biðjum um nýja bók. 

Kennari: Passið að þið sjáið bæði á bókina þegar þið eruð að lesa. Lesið eins 
hraK og réK og þið ge\ð. Munið að lesa \\l bókarinnar. Þið lesið þar 
\l klukkan hringir. Þjálfarar, byrjið. 

 SJllir klukkuna á 10 mínútur. Fylgist vel með nemendunum. Hrósar og 
gefur aukasJg fyrir að vinna paralestur réF og fyrir góða samvinnu. 
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IV 
LEIÐBEININGAR OG  
YFIRLIT YFIR PALS 

ÞJÁLFUN 
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PALS LEIÐBEININGAR – YFIRLITSBLAÐ 
(Fyrstu 10 vikurnar - áður en paralestur hefst) 

Hjálpleg atriði 
• Haldið góðu flæði í kennslustundinni. 
• Hengið upp á vegg verkefni, leiðréLngarferli og PALS reglur eins og þörf er á. 
• Hvetjið nemendur með hrósi og aukasJgum þegar þeir fylgja PALS reglum, 

vinna vel með félaga sínum og nota leiðréLngarferlið. 
• GæJð að því að viðfangsefni hverrar kennslustundar hæfi getu hvers pars 

(þ.e. sá getuminni á ekki að gera mistök í fleiri en 2 hljóðum og 2 sjónorðum). 
• Hafið PALS kennslustund þrisvar sinnum í viku. 

Gögn 
 Kennari: 

1. Klukka / ,mavaki 
2. Hljóða orð verkefni kennslustundar  
3. Kennsluleiðbeiningar fyrir PALS 
4. Röð kennslustunda 
5. Mappa með stjörnukortum og hvetjandi hlutum 

Nemendur: 
1. Möppur með kennslustundum, sJgablöðum, stjörnukortum og blýanJ 

• Nemendur færa sig hraF og hljóF á PALS staðinn sinn og eru Jlbúnir með gögnin. 

• Kennari vinnur hljóða orð verkefni kennslustundar með nemendum.  

• Kennari kynnir ný hljóð. Sjá yfirlit yfir kennslustundir. 

• Kennari kynnir ný sjónorð. Sjá yfirlit yfir kennslustundir. 

• PALS pör: Hvaða hljóð? 3 mínútur 

 Hljóða orð 4 mínútur 

 Sjónorð 3 mínútur 

• Kennari kynnir ný stjörnuorð (feitletruð í yfirliJ) og stýrir lestri á sögunni hraF og 
örugglega. 

• PALS pör:          Lesa sögur                                5 mínútur 

• Nemendur merkja 5 sJg fyrir hvern broskarl. 

• PALS pör Hraðaleikur með sjónorðum  6 mínútur 

• Nemendur ganga frá gögnum. 
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PALS LEIÐBEININGAR - YFIRLITSBLAÐ 
(Vikur 11-22: með paralestri) 

Hjálpleg atriði 
• Haldið góðu flæði í kennslustundinni. 
• Hengið upp á vegg leiðréLngarferli og PALS reglur eins og þörf er á. 
• Hvetjið nemendur með hrósi og aukasJgum þegar þeir fylgja PALS reglum, 

vinna vel með félaga sínum og nota leiðréLngarferlið. 
• GæJð þess að viðfangsefni hverrar kennslustundar hæfi getu hvers pars (þ.e. 

sá getuminni á ekki að gera mistök í fleiri en 2 hljóðum og 2 sjónorðum). 
• Hafið PALS kennslustund með paralestri þrisvar sinnum í viku og hljóðaleik 

einu sinni í viku. 
Gögn 
 Kennari: 

1. Klukka / ,mavaki 
2. Hljóða orð verkefni kennslustundar 
3. Kennsluleiðbeiningar fyrir PALS 
4. Yfirlit yfir kennslustundir 
5. Mappa með stjörnukortum og hvetjandi hlutum 

Nemendur: 
1. Möppur með kennslustundum, sJgablöðum, stjörnukortum og blýanJ 

• Nemendur færa sig hraF og hljóF á PALS staðinn sinn með réF gögn. 

• Kennari vinnur hljóða orð verkefni kennslustundar með nemendum. 

• Kennari kynnir ný hljóð. Sjá yfirlit yfir kennslustundir. 

• Kennari kynnir ný sjónorð. Sjá yfirlit yfir kennslustundir. 

• PALS pör: Hvaða hljóð? 3 mínútur 

 Hljóða orð 4 mínútur 

 Sjónorð 3 mínútur 

• Kennari kynnir ný stjörnuorð (feitletruð í yfirliJ) og stýrir lestri á sögunni hraF og 
örugglega. 

• PALS pör: Lesa sögur 5 mínútur 

• Nemendur merkja 5 sJg fyrir hvern broskarl. 

• PALS pör Hraðaleikur með sögum 6 mínútur 

• PALS pör Paralestur                                        10 mínútur 

• Nemendur merkja 5 sJg í hvert skipJ sem þeir klára lesbók. Skipt er um bók þegar parið 
hefur lesið sömu bókina Oórum sinnum í röð, eða a.m.k. einu sinni í viku. 

• Nemendur ganga frá gögnum og fá sér svo sæJ. 
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YFIRLIT YFIR KENNSLUSTUNDIR 

VIKA KENNSL
U-STUND

NÝ 
HLJÓÐ

NÝ 
SJÓNORÐ HLJÓÐA ORÐ STJÖRNUORÐ

1 1 á, m, s

2 í

3 a ís, ás, má, mas

4 l lás, lím, las, mál

2 5 r og, ár,ís rá, rás, mar, rís

6 ó ól ól, sól, sá, sár, Óli amma

7 t sá sá, sat, Óli, róla, 
Tóta róla

8 i ekki il, sit, sími, tími, Ari, 
rím tími, rímar

3 9 ú úr úr, súr, rúm, rúta, 
út, múra rúm, Úrsúla

10 f sagði fá, afi, fíl, Fúsi, fót, 
fór afi, Fúsi

11 u um um, Tumi, afi, lóa 
móa, fura lóa, Tumi

4 12 e er, sem er, fer, sem, lesa, 
móa, lóa, refur, Elísa refur, Elísa

13 p til til, eru, róló, rólar, 
Pála, Póri, pota, peli Pála, Póri

14 k kom
kom, kemur, kaka, 

taka, maka, Kári, ára, 
ríma

Kári, kaka

5 15 b pabbi
bók, bíl, fíl, líka, 

pabbi, 
Bára, lesa, baka

pabbi, bók

16 n minn minn, núna, mús, setur, 
mat,mamma, Nína, Nói, mús, búr

17 æ fær ær, tíu, fær, lamb, 
læsa, líka, tún, Ævar lamb, Ævar

6 18 d líka líka, dúfa, Dóri, dót, 
Dúra, dós, situr, fær dúfa, Dúra

19 é ég ég, mér, sér, éta, kisa, 
eltir, dúfa, búr kisa, éta

20 o mér
ost, ostur, op, boli, 

poki, 
matur, kemur, moli,

ostur, matur

7 21 v vera
Vera, Valur, vinir, vofa, 

fóru, 
viti, bíó, mynd

bíó, mynd

22 þ Þú þú, þér, þúfa, þoka, Þór, 
Þura, þak, þari þúfa, þak
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23 j eru eru,já,Jón,Jóa,jójó,bolti, 
vinir,lánar bolti, jójó

8 24 g gefa gefa,gul,gaman,saman, 
Gosi,Gói,raka,dót gaman, Gosi

25 ð að, við að,við,það,móðir,góð, 
góðgæti,Iðunn,borða Iðunn, góðgæti

26 y yfir ys,yfir,kofi,lið,vinir, 
ykkur,kallar,kastar yfir, kofi

9 27 h hefur hefur,Hera,hundur,háls, 
hún,hann,perla,loðinn Hera, hundur

28 ei einn einn,heima,Einar,leika, 
leiðist,lest,vegur,duglegur einn, heima

29 ey eða eyra,eða,heyrir,keyptu, 
handa,þeim,verður,kátur heyrir, keyptu

10 30 x segir kex,box,Kolur,heita, 
safi,kátur,vilja,segir Kolur, kex

31 ö þeir Þeir,Ör,Örvar,rölta,för, 
mörg,börn,vör Örvar, rölta

32 ý þau þau,Ýr,Ýmir,ýta,ýlfra,föt, 
þurr,detta Ýmir, ýlfra

11 33 au þegar þegar,auga,Auður,aum, 
rautt,ausa,læknir,dugleg Auður, auga

34 sk skóli skóli,skíði,skór,hlakkar, 
fallegt,helgi,hlíð,nýju skíði, Skúli

35 st stofa Steinar,stór,stafur,Stúfur, 
stóll,stofa,stanga,sterkur Steinar, stafir

12 36 sm smíða smá,Smári,smíða, 
smíði,garður,duglegur,hilla,fugl Smári, smíða

37 sp spil spil,spila,spá,allir,spenna, 
spennandi,réttur,spjald spil, spenna

38 hv hvað hvað,hvolpur,hvítur,sjö, 
kassi,lágt,ýlfur,Mjallhvít hvolpur, hvítur

13 39 hj hver hver,hjól,hjálmur,heldur, 
pakki,fang,blár,rauður hjól, hjálmur

40 hl lítill hljóð,hlusta,hlýtt,lítill, 
hleypur,hlið,fastur,hlúir hljóð, hlusta

41 hr hrós hrós,hraun,hræða,hrygg, 
Hrafn,Hrefna,systkin,heyra hraun, hræða

14 42 tr verður verður,tré,tröppur,tromma, 
róast,treystir,róleg,stekkur tré, tröppur

43 dr margir
margir,drengir,dropar, 

Dröfn,busla,varlega,drífa, 
drekka

drengir, dropar

44 kr okkar Kári, krít, krotar, vekur,  
morgunmatur,krús,brauð,kross krít, krotar

15 45 fr frá frá,Frosti,frændur,froskur, 
frár,frú,drulla,fyndin

frændur, 
froskur

46 gr grár grár,skógur,gras,grípur, 
Gróa,Grímur,gráta,grein grein, bíltúr

47 br bros bros,bræður,bretti,braut, 
Breki,Broddi,gifs bræður, bretti
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NÝ 
HLJÓÐ

NÝ 
SJÓNORÐ HLJÓÐA ORÐ STJÖRNUORÐ

16 48 þr þrír Þrír,íþróttir,þríþraut,fljótur,Þröstur,Breki,
þriðja,þeirra íþróttir, þríþraut

49 pr mjög mjög,prins,príla,höll,gluggi 
háttatími,ugla,herbergi prins, príla

50 bl þangað Þangað,blokk,blaðra,blíða,blása,bleik,
blá,blóð blokk, blöðrur

17 51 fl horfa horfa,flugvél,flýgur,fljúga,Akureyri,safn,
sýning,fljótlega flugvél, Akureyri

52 sl hvenær hvenær,sláni,slæpast,slím 
sleikja,sletta,þora,hvort slánar, slæpast

53 kl niðri Niðri,sjór,klettur,klifra,hrafnklær,kleina, 
hættulegt klettar, klifra

18 54 pl hingað hingað,planki,plast,gluggi,hamar,nagli,
sög,plástur plankar, plast

55 gl gleði Gleði,glæsilegur,glaður,veisla,glös, 
glampar,ríkir,mikil

glæsilegur, 
glaður

56 fj bráðum bráðum,fjall,fjara,náttúra, 
Fjóla,fjöldi,fjóra,fjarska fjallganga, fjara

19 57 rj heldur heldur,rjúpa,rjóður,vappa, 
hreiður,þreytt,rjóð,rjómi rjúpa, rjóður

58 lj hvernig
hvernig,ljón,dýragarður, 

makki,ljónynja,ljúfur,ljóma, 
sumarfrí,öskra,hrökkva

ljón, dýragarður

59 gj hljóð
hljóð,hraun,gjóta,gjamm, 
þurfa,leynast,djúpt,aðstoð, 

varlega,hlusta
gjóta, gjamm

20 60 sj sjaldan sjaldan,hringir,fljótur,jafn,feginn 
teygja,skelfa,sjal, dýr, læknir sjal, dýralæknir

61 sv svo svo,auglýsa,eigandi,svara,Sveinn,sveit
,spyrja,glaður, Sveppi,flytja sveit, Sveppi

62 kv kveikja kveikja,kvef,lasinn,verkur,kviður,hrifinn,
sjónvarp, kvöld, mynd, gæla kvef, kviður

21 63 bj bjarga bjarga,björgun,Bjarni,Björg,bjartur, 
björn,bjarndýr,hringja,björgunarsveit björgun, björn

64 tj þarna þarna,tjörn,tjald,brauð,mávur,frekur, 
sirkus,sýningtrúður,fimleikar tjörn, tjald

65 str börn börn,strá,bjalla,strákur,hringir,stríða, 
Níels,Svíþjóð,spenntur,sænskur strákur, stríða

22 66 spr ætlar
ætlar,ferðalag,heimsækja, 

frænka,ferja,springur, 
sprunga,skipta,spranga

springur, 
spranga

67 fallegt
fallegt,gönguferð,Stórhöfði 

lundi,fugl,svartur,vangi, 
aðra,gleyma,halda

gönguferð, 
Stórhöfði

68 ljúka
ljúka,stingur,grillveisla, 
stendur,duglegur,pylsa, 

drykkur,snarl,leikfang,bolti
grillveisla, 
leikföng

23 69 getur
getur,sveit,bátur,vatn, 
veiða,fiskur,frekar,grill, 

gaman,smakkast
sveit, fiskur

70 gamall
gamall,sögustund,veður, 
sykurpúði,fjall,hræddur, 
trúa,tröll,huldufólk,refur

sögur, huldufólk
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Kennslustund 1            Þjálfari segir:  

                 „Hvaða hljóð?“ 

          

á m s ★ s á m

á s m á s ★ á

m s á m s á ★

169



Kennslustund 2                                Þjálfari segir:  

„Hvaða hljóð?“ 

í m s í ★ s m á

s í m á í m ★ í

á m s í á s í ★

170



Kennslustund 3        Þjálfari segir:  

„Hvaða hljóð?“ 

  

1. „Hljóðaðu.“ 

2.  „Lestu hraH.“ 

  

a m á í ★ s

a s m á a ★

í m á s a ★

171



Kennslustund 4           Þjálfari segir:  

     „Hvaða hljóð?“ 

 

1. „Hljóðaðu.“ 

2.  „Lestu hraH.“ 

    

l á a l ★ m

s l m s a ★

í s á l í ★

172



Kennslustund 5        Þjálfari segir:  

„Hvaða hljóð?“ 

1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 

r m a r ★ s

l r í ★ r a

r m s l á ★

173



Þjálfari segir:  

„Lestu orðin.“ 

og ár ís og ár og ís

ár og og ís ís og ár

og ís og og ár og ár

ár ís og ís og ár og

174



Kennslustund 6        Þjálfari segir:  

 

„Hvaða hljóð?“ 

 

1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 

ó í s r ó ★

a m ó l ★ á

r l s ó a ★

175



Þjálfari segir:  

„Lestu orðin.“ 

  

   „Lestu söguna.“ 

Óli 

Óli á mál og amma á lás. 

ól og og ól ís ís ár

og ís ól ár ár ól og

ól ól og ár og ís ól

og ár ís ól og ól og

176

amma



Kennslustund 7        Þjálfari segir:  

„Hvaða hljóð?“ 

  

1.  „Hljóðaðu.“ 

2.„Lestu hraH.“ 

t í t á l t ★

a r t ó m ★ t

ó l s r á t ★

177



Þjálfari segir:  
„Lestu orðin.“ 

     „Lestu söguna.“ 

Óli og Tóta 
 

Óli og Tóta róla.     
Amma sá Óla róla. 

 

 

Farðu Pl baka í „Lestu orðin.“ 

sá ár og ól sá ís sá

og sá ár sá og ís og

sá ól og ís ár og ár

ól ís og sá ól ís sá

178

róla



Kennslustund 8        Þjálfari segir:  

„Hvaða hljóð?“ 

1. „Hljóðaðu.“ 

2.„Lestu hraH.“ 

i r s l i ★ t 

ó á t í ★ m i

r í l t i a ★

179



Þjálfari segir:  

„Lestu orðin.“ 

    „Lestu söguna.“ 

Ari 

Ari má ríma. 

Tími og sími rímar. 

Tóta og Óli ríma ekki. 
 

 

Farðu Pl baka í „Lestu orðin.“ 

ekki og ís ekki ól sá og

ís ekki og ekki ár og ís

og  
ekki ól sá ís ekki og

ekki ár og ár ekki og sá

180

rímar

tími



Kennslustund 9        Þjálfari segir:  

„Hvaða hljóð?“ 

    

 

1.„Hljóðaðu.“ 

2.„Lestu hraH.“ 

ú r ú í ★ s ú 

ó á t ú i ★ t

ú m r l a ú ★

181



Þjálfari segir:  
„Lestu orðin.“ 

     „Lestu söguna.“ 

Óli  á úr 

Óli á úr.  
Úrsúla á ekki úr. 
Úrsúla sá úr Óla á rúmi. 

 

 

Farðu Pl baka í „Lestu orðin.“ 

úr ekki úr og ís ekki ól

sá úr og ekki ár ís úr

og ekki og sá úr ól ár

ekki úr ís og sá úr ekki

182

rúm

Úrsúla



Kennslustund 10      Þjálfari segir:  

„Hvaða hljóð?“ 

 
1. „Hljóðaðu.“ 

2.„Lestu hraH.“ 

f á r f ★ s f

i f t ú á ★ f

m ó f l a t ★

183



Þjálfari segir:  

„Lestu orðin.“ 

    „Lestu söguna.“ 
Fúsi og afi 

Afi lá í rúmi og las. 
Fúsi og afi fara út á róló. 
Fúsi rólar og rólar. 
Afi rólar ekki.  

 

Farðu Pl baka í „Lestu orðin.“ 

sagði og ár ís sagði sá ól

ekki sagði og úr sá sagði og

sagði úr ís og ekki Ól sagði

og sagði ár ekki og sagði sá

184

Fúsi

afi



Kennslustund 11       Þjálfari segir:  

„Hvaða hljóð?“ 

 

1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 

u l u t ★ f ó

ú a u á u ★ i

u t s r á u ★

185



Þjálfari segir:  

„Lestu orðin.“ 

     „Lestu söguna.“ 

Tumi 

Tumi, Ari og afi sáu lóu. 
Lóa sat úP í móa. 
Afi las um lóu. 
Afi las um lóu úP í móa. 

   

   Farðu Pl baka í „Lestu orðin.“ 

um sagði úr og um ekki ís

um og ár um sá og ekki

úr sagði og um ól um ís

um ekki ár og ekki sagði um

186

lóa

Tumi



Kennslustund 12          Þjálfari segir:  

     „Hvaða hljóð?“ 

 

1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 

e u e m ú ★ e

t e r u ★ e i

ó f a l e u ★

187



           Þjálfari segir:  
„Lestu orðin.“ 

     „Lestu söguna.“ 
Refur 

Elísa les um ref. 
Refur er úP í móa. 
Refur sér lóu úP í móa. 
Lóa sér ekki ref sem er úP í móa. 

  
   Farðu Pl baka í „Lestu orðin.“ 

er sem ekki sem ég um er

sem og sagði er ís ekki ár

og um sem ól er sagði úr

er sagði ár og sem um ekki

188

refur

Elísa



Kennslustund 13          Þjálfari segir:  

„Hvaða hljóð?“ 

 

1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 

p e u p ★ f a

f l p t ú ★ i

p r u e p ó ★

189



Þjálfari segir: 

  
„Lestu orðin.” 

     „Lestu söguna.“ 
Pála og Póri 

Pála fer Pl Póra. 
Póri og Pála fara út á róló. 
Á róló eru Fúsi og afi. 
Pála, Póri og Fúsi róla og róla. 
Afi rólar ekki. 

  
 
          Farðu Pl baka í „Lestu orðin.“  

Pl sem er ekki Pl sagði um

úr sá Pl sem og ís er

og um ár ól Pl sagði um

er Pl sagði sem og er Pl

190

Pála

Póri



Kennslustund 14       Þjálfari segir:  

„Hvaða hljóð?“ 

 
1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 

k p u f k ★ e

ú k t s ★ k l

p r k e t k ★

191



   Þjálfari segir:  

„Lestu orðin.“ 

      „Lestu söguna.“ 
Kaka 

Kári er 6 ára. 
Tumi kemur Pl Kára. 
Tumi og Kári fá köku  
sagði mamma. 
Kaka, taka, maka rímar Kári. 

                Farðu Pl baka í „Lestu orðin.“ 

kom sem Pl ekki sagði kom um

sá kom og Pl er ís kom

og ekki um kom úr sem Pl

ól kom sagði sem og er sá

192

Kári

kaka



Kennslustund 15       Þjálfari segir:  

„Hvaða hljóð?“ 

1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 

 

b e t b f m ★

t b k ú ★ b e

b ó u t b k ★

193



   Þjálfari segir:  

„Lestu orðin.“ 

 

     „Lestu söguna.“ 
Pabbi  

Pabbi les um [l í bók.  
Bára sér [l í bók. 
Pabbi les líka um bíl. 
Bára sér líka bíl.  
Bára og pabbi lesa og lesa í bók. 

  

  

                       Farðu Pl baka í „Lestu orðin.“ 

pabbi sem kom ekki sá er pabbi

sagði pabbi um Pl er ís kom

úr ekki og pabbi úr sem Pl

ól kom sagði sem og pabbi sá

194

pabbi

bók



Kennslustund 16       Þjálfari segir:  

„Hvaða hljóð?“ 

 
1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 

 

n k b n ★ p r

e f n t l u ★

n k b r n ★ p

195



  Þjálfari segir:  

„Lestu orðin.“ 

     „Lestu söguna.“ 
Mús 
Nína og Nói sáu mús. 
Mús er úP í móa. 
Pabbi setur mús í búr. 
Nína og Nói sáu mús í búri. 
Mamma setur mat í búr. 
Mús á núna mat í búri. 

                      Farðu Pl baka í „Lestu orðin.“                                         

minn kom ekki pabbi er Pl minn

sem minn úr sagði um minn ekki

sá pabbi og minn er sagði kom

minn Pl sagði pabbi kom um minn

196

mús

búr



Kennslustund 17       Þjálfari segir:  

„Hvaða hljóð?“ 

1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 

æ n k b æ ★ f æ

b t r ó æ k p ★

n æ b r u æ ★ n

197



   Þjálfari segir:  

„Lestu orðin.“ 

      „Lestu söguna.“ 
Ær úG á túni 
Afi á au ær úP á túni. 
Ævar fór út á tún. 
Ævar sá ær úP á túni. 
Ærin á lamb.  
Ævar sá líka lamb úP á túni.  

                       

    Farðu Pl baka í „Lestu orðin.“                                         

fær Pl minn pabbi kom fær um

er sem fær sagði um ekki sá

fær pabbi og minn er fær kom

sagði fær úr Pl kom um fær

198

lamb

Ævar



Kennslustund 18       Þjálfari segir:  

„Hvaða hljóð?“ 

1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 

d æ r d k ★ n d

d r e t d æ f ★

t n d u l d ★ ú

199



Þjálfari segir:  

„Lestu orðin.“ 

„Lestu söguna.“ 

Dóri á dúfu 
Dóri á Dúru dúfu. 
Dúra dúfa er í búri. 
Dúra situr á dós í búri. 
Dúra fær líka mat í dós. 
Dúra dúfa sagði kurr, kurr. 

  Farðu Pl baka í „Lestu orðin.“                                         

líka fær minn Pl kom líka pabbi

um sagði líka er ekki úr sem

sá pabbi ól líka og kom ís

sagði fær pabbi minn sem líka ekki

200

dúfa

Dúra



Kennslustund 19       Þjálfari segir:  

„Hvaða hljóð?“ 

 
1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 

é d é k ó n ★ b

é k u é m ★ d é 

b l t á f I é ★

201



   Þjálfari segir:  

„Lestu orðin.“ 

     „Lestu söguna.“ 
Dúra fer út  
Dóri fer út á tún. 
Dúra fer líka út á tún í búri. 
Kisa er úP og sér mús. 
Kisa sér líka Dúru í búri. 
„Ég á Dúru,“ sagði Dóri. 
Kisa má ekki éta Dúru dúfu. 

    Farðu Pl baka í „Lestu orðin.“ 

ég pabbi Pl ekki kom ég líka

um ég sagði er minn sem ég

fær pabbi ég líka og kom ekki

ég er sem um ég líka sagði

202

kisa

éta



Kennslustund 20       Þjálfari segir:  

„Hvaða hljóð?“ 

1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 

o p é k n ★ æ o

d k o u e p ★ ú 

o e t r o é d ★

203



Þjálfari segir:  

„Lestu orðin.“ 

     „Lestu söguna.“ 
    Kisa og Dóri  

Kisa sér mús éta ost. 
Kisa nær ekki músinni. 
„Kisa má ekki éta mús,“ sagði Dóri. 
Dóri kemur með mat í poka. 
Dúra dúfa fær mat úr dós. 
Kisa fær líka mat úr dós. 

  

  
Farðu Pl baka í „Lestu orðin.“ 

mér líka ég ekki minn mér og

um sagði er Pl mér sem pabbi

mér fær sagði líka kom pabbi ekki

sá mér sem um ég mér minn

204

ostur

matur



Kennslustund 21       Þjálfari segir:  

„Hvaða hljóð?“ 

1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 

v o b é ★ p v n

v æ u k v ★ v b

n v e u p o ★ v

205



   Þjálfari segir:  

„Lestu orðin.“ 

     „Lestu söguna.“ 
Vera og Valur 
Vera og Valur eru vinir. 
Vera og Valur fóru saman í bíó. 
Pabbi Veru fór líka í bíó. 
Í bíóinu sáu Vera, Valur  
og pabbi mynd um vofu. 
Vofan sat á vita. 

 Farðu Pl baka í „Lestu orðin.“ 

vera líka ég ekki minn mér vera

um sagði vera og mér sem er

mér vera sagði líka kom vera ekki

sá mér sem vera ég fær vera
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bíó

mynd



Kennslustund 22       Þjálfari segir:  

„Hvaða hljóð?“ 

 

1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 

þ v d i ★ o þ v

n þ k æ v ★ n þ

d æ þ é d v þ ★

207



  Þjálfari segir:  

„Lestu orðin.“ 

    „Lestu söguna.“ 
Þór og Þura 
Þór og Þura fóru út í móa. 
Þór og Þura sáu ref á þúfu. 
„Ég sé ref á þúfu,“ sagði Þór. 
„Ég sé líka ref á þúfu,“ sagði Þura. 
Þá kom þoka og Þór og Þura 
sáu ekki ref á þúfu. 

 Farðu Pl baka í „Lestu orðin.“ 

þú líka þú vera ég fær þú

minn sagði vera og mér þú líka

pabbi þú kom er sagði sem þú

Pl vera mér þú ekki og þú
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þúfa

þoka



Kennslustund 23       Þjálfari segir:  
  

„Hvaða hljóð?“ 

 

1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 

j v þ j ★ o n k j

n j o ★ æ þ j v é

j u é k þ æ u ★ j
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  Þjálfari segir:  

„Lestu orðin.“ 

„Lestu söguna.“ 
Jón og Jóa 
Jón og Jóa eru vinir. 
Jón og Jóa eru úP á róló. 
Jóa á jójó og Jón á bolta. 
Jón á ekki jójó og Jóa á  
ekki bolta. 
Jón lánar Jóu bolta. 

 Farðu Pl baka í „Lestu orðin.“ 

eru líka pabbi vera ég eru þú

vera sagði ég eru mér og ekki

pabbi þú minn eru sagði kom um

Pl er sem fær ekki eru úr

210

bolti

jójó



Kennslustund 24       Þjálfari segir:  

„Hvaða hljóð?“ 

1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 

g k j é v d u g ★

v g e d n é ★ t g

e u d g t n g ★ j
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  Þjálfari segir:  

„Lestu orðin.“ 

     „Lestu söguna.“ 
Gosi 
Gosi er gul kisa sem Gói á. 
Gói og Gosi fara saman út á tún.  
Pabbi er úP á túni og rakar. 
Gosi má ekki raka. 
Gói gefur Gosa kisu dót. 
„Gaman er úP á túni,” sagði Gói. 

 
    Farðu Pl baka í „Lestu orðin.“ 

gefa og pabbi eru ekki gefa ég

fær líka þú gefa mér vera kom

gefa þú minn Pl sagði gefa er

sem gefa um úr ekki sagði gefa
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gaman

Gosi



Kennslustund 25       Þjálfari segir:  

„Hvaða hljóð?“ 

 
1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 

 

ð j ð g ★ b v æ ð

ð æ n é o ★ n ð b

v g ð b j é o ★ ð
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  Þjálfari segir:  

„Lestu orðin.“ 

      „Lestu söguna.“ 
Iðunn 
Iðunn er móðir Góa. 
Iðunn kom út á tún Pl pabba, 
Góa og Gosa. 
„Ég er með góðgæG,” sagði Iðunn. 
Gói og pabbi fá góðgæG að borða. 
Gosi fær líka kisumat. 
„Við fáum öll góðgæG,” sagði Gói. 

Farðu Pl baka í „Lestu orðin.“ 

að við vera mér ekki við ég

að líka við gefa kom þú við

Pl við sem um er fær  að

sagði að minn við ekki við að
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góðgæti

Iðunn



Kennslustund 26       Þjálfari segir:  

„Hvaða hljóð?“ 

 

1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 

 

y æ n ð j p y ★ o

e p y f v é ★ k y

p n o k ★ æ f p ð

y ð é j y v e ★ y

215



   Þjálfari segir:  

„Lestu orðin.“ 

Lestu söguna.“ 
Yfir 
Gói, Ævar, Kári og Ari eru vinir. 
Ævar, Kári og Ari koma Pl Góa. 
ÚP á túni er kofi.  
Þar fara vinirnir í yfir. 
Gói og Ari eru saman í liði og  
Ævar og Kári eru saman í liði.  

 
Farðu Pl baka í „Lestu orðin.“ 
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yfir

kofi

yfir við ekki sem sagði yfir að

eru yfir gefa þú mér vera yfir

ég líka minn fær yfir kom Pl

yfir að sem við sá pabbi yfir



Kennslustund 27       Þjálfari segir:  

„Hvaða hljóð?“ 

 

1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 

 

h k þ y h ð æ ★ h

o h é u g v h n ★

y æ þ h ★ é j o g

h u j v n ð h ★ þ

217



Þjálfari segir:  

„Lestu orðin.“ 

     
  „Lestu söguna.“ 

Hera og amma 
Hera og amma fara í búð. 
Þær fara í dótabúð. 
Í búðinni fær Hera að velja sér dót. 
Hera velur sér perlur í poka.  
Hún velur sér líka líPnn hund. 
Hundurinn er loðinn. 
Hann hefur líka ól um hálsinn. 

 
   Farðu Pl baka í „Lestu orðin.“ 

hefur að hefur gefa sagði yfir hefur

eru líka hefur vera ég hefur þú

minn hefur ég mér fær kom hefur

pabbi við hefur sem ekki hefur yfir
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Hera

hundur



Kennslustund 28       Þjálfari segir:  

„Hvaða hljóð?“ 

1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 

ei g o ei b y h é v

æ ei f ★ n j o ð ei

y r b ei f ★ g æ n

ei v h é ð b ei ★ j

219



  Þjálfari segir:  

„Lestu orðin.“ 

     „Lestu söguna.“ 
Einn heima 
Einar er einn heima. 
Mamma og pabbi fóru í búðina. 
Honum leiðist ekki. 
Hann leikur að dóPnu sínu. 
Hann leikur sér með bíla og lest. 
Einar gerir vegi fyrir bílana úr kubbum.  
Nú koma mamma og pabbi heim. 
Einar var duglegur að vera einn heima. 

 

Farðu Pl baka í „Lestu orðin.“ 

einn við einn sagði um kom einn

líka fær vera einn mér kom yfir

einn gefa ekki eru ég einn Pl

að hefur einn þú minn sem einn
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einn

heima



Kennslustund 29       Þjálfari segir:  

„Hvaða hljóð?“ 

  

1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 

ey ð j ey n d ★ ei

y d é ★ g v ey h

é ey j ei ★ y n ð

ey v d a h g ey ★

221



  Þjálfari segir:  

„Lestu orðin.“ 

      „Lestu söguna.“ 
Einar heyrir í bíl 
Nú heyrir Einar í bíl úP. 
Mamma og pabbi eru að koma heim. 
Einar fer á móP þeim. 
Hann ber dóPð inn með þeim. 
Allt í einu heyrir Einar í hundi. 
Mamma og pabbi keyptu hund  
handa Einari. 
Nú er Einar kátur. 

Farðu Pl baka í „Lestu orðin.“  

eða við sagði einn sem minn eða

líka gefa eða vera mér yfir fær

eða ekki og Pl eða eru ég

hefur að eða kom þú um eða
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heyrir

keyptu



Kennslustund 30       Þjálfari segir:  

„Hvaða hljóð?“ 

 
1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 

x ei p y ð h ★ x

ey k v ★ x p ei j

n x h j ★ v ð x

p y x k ey n x ★
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  Þjálfari segir:  

„Lestu orðin.“ 

       „Lestu söguna.“ 
Kolur 
Nú á Einar hund. 
„Hann á að heita Kolur,” segir Einar. 
Einar fer út að leika með Kol. 
Einar og Kolur fara út á róló. 
ÚP á róló eru Ari og Óli, vinir Einars. 
Ari og Óli vilja líka leika við Kol. 
Kolur er kátur. 
Einar er með nesP í boxi. 
Í boxinu er kex og safi. 
Hann gefur vinum sínum með sér. 
Kolur fær líka kex.  

 
Farðu Pl baka í „Lestu orðin.“ 

segir eða einn hefur sem að segir

yfir segir við gefa eru segir þú

vera mér segir ég líka fær minn

segir pabbi kom Pl sagði sem segir
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Kolur

kex



Kennslustund 31       Þjálfari segir:  

„Hvaða hljóð?“ 

 
1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 

ö h x o ey ö ð ö ★

j þ g ★ ö ú h v ö

ð ú ö e ★ þ x s ö

o v ei g e ö þ j ★

225



Þjálfari segir:  

„Lestu orðin.“ 

     „Lestu söguna.“ 
Örvar og Ör 
Örvar er úP að rölta. 
Hundurinn hans sem heiPr Ör  
er með í för. 
Örvar hior Einar með Kol. 
Þeir fara út á róló.  
Þar eru mörg börn. 
Þeir heyra Söru vola. 
Hún hefur dooð og meiH sig í vörinni. 
Þeir hugga Söru og hún hæor að vola. 
Örvar og Einar rölta með Söru 
niður að vatni og gefa öndunum að borða. 

 
Farðu Pl baka í „Lestu orðin.“ 

þeir sem Pl sagði þeir kom segir

minn þeir fær líka ég vera þeir

mér að þeir þú eru gefa við

þeir yfir hefur einn eða þeir segir
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Örvar

rölta



Kennslustund 32         Þjálfari segir:  

   „Hvaða hljóð?“ 

 

1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 

 

ý n ey p g ý ð ★

g v ý j x ★ ö h

ý n ö ★ y p ð ý

x i v ei h ý j ★
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   Þjálfari segir:  
„Lestu orðin.“ 

       „Lestu söguna.“ 
Við vatnið 
Allt í einu fer Ör að ýlfra. 
Örvar sér Ýri og Ými við vatnið. 
Ýmir er að ýta bát út á vatnið. 
Allt í einu deHur Ýmir út í vatnið. 
Ör hoppar út í og togar í Ými. 
Ýr og Örvar koma líka og 
toga í Ými.  
Þau komast upp úr vatninu.  
Þau þurfa öll að fara heim í þurr föt. 
Á esir er goH að fá heiH kakó. 

Farðu Pl baka í „Lestu orðin.“ 

þau sagði um ekki þau er segir

kom þau líka ég mér þú þau

mér eru þeir gefa þau yfir hefur

þau við einn eða þeir og þau
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Ýmir

ýlfra



Kennslustund 33             Þjálfari segir:  

     „Hvaða hljóð?“ 

 
1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 

 

au e ö n au g ★ ð ý

j ú y b k h v ★ au

ð ö h ú au ★ j ei b

au n g ey v x e ★ au
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   Þjálfari segir:  
„Lestu orðin.“ 

                „Lestu söguna.“ 
Auður 
Auður er aum í auganu. 
Hún þarf að fara Pl læknis. 
Læknirinn sér að augað er rauH  
og aumt.  
Auður fær meðal Pl að bera í augað. 
En hún þarf að passa augað vel. 
Læknirinn setur lepp yfir augað. 
Þegar Auður kemur heim fær hún súpu. 
Auður fær að ausa súpu á disk. 
Esir maPnn fær hún ís af því að hún 
var svo dugleg hjá lækninum. 

   Farðu Pl baka í „Lestu söguna.“ 

þegar líka sagði ekki þau þegar segir

eða þeir þegar einn yfir gefa að

þegar eru þeir gefa þau yfir þegar

hefur þegar einn eða segir þegar þau
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auga

Auður



Kennslustund 34          Þjálfari segir:  

     „Hvaða hljóð?“ 

 

1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 

 

sk s k au g ey n sk ★

ð ý h d sk j ★ y x

sk j ei v ★ g au v sk

k d a ð ó h n sk ★
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     Þjálfari segir:  
    „Lestu orðin.“ 

☺  

                         „Lestu söguna.“ 

Skíðin 
Nú er jólafríið búið 
og skólinn að byrja. 
Skúli hlakkar Pl að hiHa vini sína. 
Skúli fékk margt fallegt í jólagjöf. 
Hann fékk skíði og skíðaskó 
frá mömmu og pabba. 
Örvar vinur hans fékk líka skíði. 
Pabbi ætlar með þá á skíði um 
helgina. Vonandi verður veðrið goH. 
Þeir hlakka mikið Pl að bruna niður 
hlíðina á nýju skíðunum sínum. 

 

   Farðu Pl baka í „Lestu söguna.“ 
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skíði

Skúli

skóli þau eða segir þegar þeir skóli

einn hefur skóli yfir eru þegar gefa

fara þau esir líka þeir skóli yfir

hefur við einn ég sagði skóli kom



Kennslustund 35          Þjálfari segir:  

    „Hvaða hljóð?“ 

1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 

 

st t sk n au st j ý ★

ey þ j st g ð v ★ h

st u h y ★ n ei u st

ð au v g st t sk ★ þ
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      Þjálfari segir:  
     „Lestu orðin.“ 

     „Lestu söguna.“ 
Steinar 
Steinar er orðinn sex ára. 
Hann er stór og byrjaður í skóla. 
Steinar er duglegur að læra stafi. 
Hann kann marga stafi. 
Steinar les um Stúf.  
Stúfur er líPll og stendur upp á stól. 
Í stofunni eru margar bækur. 
Steinari finnst gaman að skoða bækur um dýr.  
Hann sér mynd af geit að stanga aðra geit.  
Hann sér líka mynd af sterku nauP. 

        
 
   Farðu Pl baka í „Lestu söguna.“ 
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Steinar

stafir

stofa þeir segir skóli þegar yfir stofa

hefur stofa þau segir gefa líka gefa

líka þeir þegar stofa yfir skóli þau

stofa hefur eru fórum segir skóli stofa



Kennslustund 36          Þjálfari segir:  

     „Hvaða hljóð?“ 

 
1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 

 

sm m st æ v g é ★ sm

j h e sm ★ p sk j h

sm é ú g n st ★ æ sm

m sk p n ú v e sm ★
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      Þjálfari segir:  
     „Lestu orðin.“ 

                    „Lestu söguna.“ 
Í smíði 
Í skólanum finnst Smára mest  
gaman í smíði. 
Hann er duglegur að smíða. 
Smári smíðaði hillu sem hann gaf  
mömmu á jólunum.  
Hann smíðaði líka fuglahús 
Pl að setja út í garð. 
Smári ætlar að verða smiður 
þegar hann er orðinn stór. 
Hann ætlar að smíða stór hús. 
Smári veit að hann þarf að vera  
duglegur að læra svo hann geP 
orðið góður smiður. 

 
Farðu Pl baka í „Lestu söguna.“ 
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Smári

smíða

smíða þegar segir stofa þau smíða skóli

einn stofa hefur eða smíða yfir þeir

skóli þau smíða einn stofa segir eða

smíða þeir gefa þegar yfir smíða hefur



Kennslustund 37            Þjálfari segir:  

     „Hvaða hljóð?“ 

1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 

 

sp p j sm v au sp ð ★

sk s sp ★ f g p st j

ð æ á p sp á ★ æ sk

st v sm f au g sp p ★
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     Þjálfari segir:  
    „Lestu orðin.” 

               „Lestu söguna.“ 
Spilin 
Nú máHu börnin spila á spil 
því þau voru búin að vera 
dugleg að æfa stafi og lesa. 
Allir komu með eiH spil að heiman. 
Steinar kom með dýraspil.  
Spilið var mjög spennandi. 
Dýrin máHu hlaupa á reit með 
réHum mat ef sá sem kastaði 
áo spjald með réHu dýri. 
Smári kom með kassa með 
alls konar spilum. 
Nú var mikil spenna og mikið  
spáð í spilin.  

  
 

Farðu Pl baka í „Lestu söguna.“ 
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spenna

spil

spil þegar stofa hefur þau spil eða

þeir smíða segir spil einn yfir skóli

við hefur skóli þeir þegar segir spil

stofa eða spil yfir smíða þau einn



Kennslustund 38         Þjálfari segir:  

   „Hvaða hljóð?“ 

 
1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 

 

hv h v hv sp sm st d ★

st ð g hv ★ ey d sk æ

d sm ei h hv j ★ sp ð

hv ý j d æ sk g hv ★
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      Þjálfari segir:  
      „Lestu orðin.“ 

               „Lestu söguna.“ 
Hvolpurinn 
Í dag á Unnur afmæli. 
Hún er sjö ára. Hún er búin að  
bíða lengi esir þessum degi. 
Þegar hún vaknar standa  
mamma og pabbi við rúmið hennar. 
Þau halda á kassa. 
Unnur heyrir lágt ýlfur. 
Hvað skyldi vera í kassanum? 
Mamma og pabbi réHa henni kassann. 
Í kassanum er líPll hvítur hvolpur. 
ÞeHa er ak. Hún á að heita Mjallhvít. 
Unnur tekur MjallhvíP í fangið og þær 
verða strax bestu vinkonur. 

                                         

  
   Farðu Pl baka í „Lestu söguna.“ 

240

hvítur

hvolpur

hvað segir gefa spil yfir hvað eru

hefur hefur hvað þegar mér við ég

eru við mér fær hefur segir hvað

hefur spil yfir ég hvað gefa þegar



Kennslustund 39             Þjálfari segir:  

     „Hvaða hljóð?“ 

 

1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 

 

hj h j hj au st ð p ★

st hj sp p g sm ★ sk hv

hj ei f hv sm ★ ey p sp

f h sk g ð j p hj ★
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         Þjálfari segir:  
    „Lestu orðin.“ 

          „Lestu söguna.“ 
Hjól 
Unnur og Mjallhvít fara út í  
garð að leika sér.  
Nú koma amma og afi í afmælið. 
Afi heldur á rauðu hjóli. 
Amma er með pakka í fanginu. 
Hvað skyldi vera í honum? 
Í honum er blár hjálmur. 
„Má ég hjóla á nýja hjólinu,” spyr Unnur. 
Afi hjálpar Unni að hjóla. 
Amma setur á hana hjálminn. 
„Þú máH aldrei hjóla án þess 
að vera með hjálm,” segir amma. 
Unnur lofar því. 

 
   Farðu Pl baka í „Lestu söguna.“ 
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hjól

hjálmur

hver þau eða yfir hver einn hvað

gefa sagði hver við þegar eru segir

hver mér þeir Ég hvað vera hefur

segir að þegar hver minn sagði fær



Kennslustund 40           Þjálfari segir:  

     „Hvaða hljóð?“ 

1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 

 

243

hl h l hl v hj b sk ★

l sp b st g hl ★ f sm

hj f sk hl o ★ v hv g

o h b sp l st hl sm ★



    Þjálfari segir:  
    „Lestu orðin.“ 

     „Lestu söguna.“ 
Hljóðið 
Unnur, mamma og pabbi 
fara í hjólaferð. 
Það er hlýH og goH veður. 
Unnur er á nýja rauða hjólinu sínu. 
Mjallhvít hleypur með. 
Þau koma að hliði. 
Við hliðið heyrir Unnur lágt hljóð. 
Þau hlusta og ganga í áH að hljóðinu. 
Þau sjá líPnn unga sem er fastur í vír.  
Pabbi losar ungann og hlúir að honum. 
Hann er ómeiddur.  
Mamman hoppar réH hjá. 
Hún verður fegin að fá ungann sinn. 

  
Farðu Pl baka í „Lestu söguna.“ 
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hljóð

hlusta

líPll hefur hver eru skóli líPll spil

að líPll þegar einn smíða segir við

hver líka þeir líPll geta hvað þau

kom stofa hvað yfir eða pabbi líPll



Kennslustund 41         Þjálfari segir:  

       „Hvaða hljóð?“ 

 
1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 
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hr sk h r d hl m hr ★

hj g hr sp ★ st hv í sm

d hl sm y h g hr ★ ý

hv r st hj d sk ★ sp hr



      Þjálfari segir:  
     „Lestu orðin.“ 

      „Lestu söguna.“ 
Hraun 
Hrefna og Hrafn eru systkin. 
Þau voru að leika sér úP í hrauni. 
Þau voru í feluleik. 
Hrafn faldi sig í litlum helli. 
Hrefna fann hann ekki. 
Hún varð hrædd og kallaði á Hrafn. 
Hrafn þóost ekki heyra í henni. 
Hann var að hræða hana. 
Hrefna varð hrygg og fór að gráta. 
Hann lofaði að hræða hana ekki asur. 
Þá varð Hrefna glöð og þau héldu 
áfram að leika sér í hrauninu. 

   
  Farðu Pl baka í „Lestu söguna.“  
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hræða

hraun

hrós hver þau líPll skóli hrós hvað

þegar þeir yfir hrós eða segir spil

hvað vera smíða eru þegar hver hrós

gefa sagði líPll yfir hrós stofa einn



Kennslustund 42          Þjálfari segir:  

    „Hvaða hljóð?“ 

 

1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 
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tr t r tr b hr au ★ tr

ý tr hv ★ hj ð t ö hl

hj þ r b tr ★ þ hr ý

ö hl au þ hv b tr ð ★



     Þjálfari segir:  
    „Lestu orðin.“ 

      „Lestu söguna.“ 

Kisa uppi í tré 
Tommi er að spila á trommu úP í garði. 
Kisa verður hrædd við læPn. 
Hún stekkur háH upp í tré. 
Ása og Palli koma hlaupandi. 
Þau reyna að ná kisu.  
Kisa er hrædd og vill ekki láta ná sér. 
Ása fer og nær í pabba. 
Pabbi kemur með tröppur. 
Hann nær kisu úr trénu. 
Ása tekur hana í fangið og þá róast kisa. 
Kisa treysPr Ásu.  
Nú getur Tommi spilað á trommu því 
kisa er róleg í fanginu á Ásu. 

                   
 

Farðu Pl baka í „Lestu söguna.“  
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tröppur

tré

verður hvað eða þeir verður sagði líPll

hrós ég yfir verður vera hver þegar

segir verður líka einn þau eru við

þegar minn hrós líPll mér verður gefa



Kennslustund 43         Þjálfari segir:  

     „Hvaða hljóð?“ 

1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 

 

dr d r dr hv tr ★ sp hr

tr sm hl st ★ hj d dr sk

dr g hr d r sp ★ j dr

hj d hv sk hl st dr ★ sm
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     Þjálfari segir:  
    „Lestu orðin.“ 

    „Lestu söguna.“ 
Í sundi 
Dröfn og Óli fá að fara í sund.  
Amma fer með þeim. 
Hún situr á bakkanum og horfir á. 
Dröfn og Óli fara margar ferðir í 
rennibrauPna. 
Margir drengir eru í lauginni.  
Þeir hoppa og busla.  
Það fara dropar á ömmu. 
Hún hlær að þeim og biður þá að fara varlega. 
„Nú þurfum við að drífa okkur,” segir amma. 
Þegar þau koma upp úr gefur amma þeim  
safa að drekka. 
Dröfn og Óli skemmtu sér vel í sundi. 

                   
 
   Farðu Pl baka í „Lestu söguna.“   
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dropar

drengir

margir þeir verður hefur hvað hrós sagði

segir eru þegar yfir margir þú líPll

hver ég margir mér einn þau við

gefa margir fær líPll minn verður vera



Kennslustund 44          Þjálfari segir:  

     „Hvaða hljóð?“ 

1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 

 

kr k r kr st dr t ★ kr

d dr hr k ★ tr h kr t

k sk kr p sp ★ r d sp

st p tr h hr d kr sk ★
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      Þjálfari segir:  
      „Lestu orðin.“ 

    „Lestu söguna.“ 

Kári krotar með krít 
Mamma vekur Kára því í dag er skóladagur. 
Kári drífur sig á fætur  
og borðar morgunmat. 
Hann fær mjólk í krús og brauð með osP. 
Síðan leggur Kári af stað.   
Kári er með krít í hendinni. 
Hann stoppar og krotar kross á stéona.  
Kári heldur áfram að krota á stéona.  
Allt í einu man Kári að hann er á leið í skólann.  
Nú þarf hann að hlaupa svo hann verði ekki  
of seinn. 
                                       

                         

                   
  Farðu Pl baka í „Lestu söguna.“  
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krít

krotar

okkar fær margir hver hefur okkar þau

líka segir hrós gefa okkar verður eða

verður Pl okkar yfir margir sagði þegar

þú hvað kom þeir líPll vera okkar



Kennslustund 45         Þjálfari segir:  

    „Hvaða hljóð?“ 

 

1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 

   
 

fr f r fr kr hv f ★ fr

d dr fr h ★ p k dr t

hj r hr t tr f ★ fr hv

h hr k kr d hj fr p ★
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         Þjálfari segir:  
      „Lestu orðin.“ 

    „Lestu söguna.“ 
Í bíó með Frosta frænda 
Kári á frænda sem heiPr FrosP.  
FrosP og Kári eiga sömu ömmu. 
Amma fer með Kára og Frosta í bíó. 
Frændurnir sjá mynd um frosk,  
sem er frár á fæP. 
Froskurinn hoppar á [na frú sem deHur. 
Fína frúin deHur í drullu. 
Myndin er fyndin og frændurnir eru káPr. 
Í bíóinu gefur amma þeim popp og gos. 
ÞeHa var góður dagur og það eru 
ánægðir frændur sem fara heim með ömmu. 

 
   Farðu Pl baka í „Lestu söguna.“  
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frændur

froskur

frá sagði okkar þau hver frá stofa

verður eða líPll þegar frá margir hefur

skóli frá hvað okkar þeir smíða frá

hrós yfir margir eru verður frá segir



Kennslustund 46         Þjálfari segir:  

    „Hvaða hljóð?“ 

 

1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 

gr g r gr fr kr d ★ gr

tr h dr gr ★ f hr g hl

kr l r hr d gr ★ t tr

hl f fr t l dr h gr ★
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     Þjálfari segir:  
     „Lestu orðin.“ 

               „Lestu söguna.“ 
Í bíltúr 
Gróa og Grímur fara í bíltúr  
með mömmu og pabba. 
Þau stoppa í skógi þar sem  
gaman er að leika sér. 
Gróa og Grímur finna stórt tré með  
mörgum greinum.  
Það er gaman að leika sér í trénu. 
Allt í einu brotnar grein. 
Grímur grípur í Gróu og þau deHa í grasið.  
Grímur meiðir sig á hné og fer að gráta.  
Pabbi skoðar hnéð og Grímur hæor að gráta.  

 
Farðu Pl baka í „Lestu söguna.“ 
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grein

bíltúr

grár frá hefur margir hver þegar grár

líPll segir okkar skóli grár hrós smíða

stofa grár þeir verður yfir spil okkar

margir ekki hvað frá þau grár sagði



Kennslustund 47      Þjálfari segir:  

           „Hvaða hljóð?“ 

 
1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 

 

 

br b r br fr g gr ★ br

hr t tr b br ★ k kr hv

r br f fr g b ★ h kr

v hv g gr h hr b br ★
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     Þjálfari segir:  
     „Lestu orðin.“ 

               
      „Lestu söguna.“ 

Bræður 
Breki og Broddi eru bræður. 
Þeim finnst gaman á hjóla-brea. 
Þeir nota alltaf hjálm þegar þeir  
eru á brea. 
Mamma biður þá að fara varlega. 
En Breki daH samt á breanu sínu 
og braut höndina. Hann þursi að fá gifs. 
Þá gat Breki ekki farið á brea. 
Broddi ætlar heldur ekki á brea fyrr 
en bróður hans er batnað. 
Þeir ætla alltaf að fara varlega. 

 

 Farðu Pl baka í „Lestu söguna.“ 
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bræður

bretti 

bros sem líPll frá fær margir bros

hrós þeir sagði gefa bros verður vera

eru bros yfir mér hver segir þegar

okkar hvað grár þau hefur við bros



Kennslustund 48           Þjálfari segir:  

 
   „Hvaða hljóð?“ 

 
1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 

 

þr þ r þr kr g gr ★ þr

br tr þ þr au ★ hr b ey

fr r gr hr tr þr ★ f fr

b br k kr g ei þ þr ★
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       Þjálfari segir:  
       „Lestu orðin.“ 

             
     „Lestu söguna.“ 

Íþróar 
Í dag eru íþróar í skólanum. 
Þröstur fer með bekknum sínum í íþróar. 
Í íþróbum á að keppa í þríþraut. 
Kennarinn skipPr í lið.  
Þrír og þrír eru saman í liði. 
Í þríþraut þarf að synda, hjóla og hlaupa. 
Þröstur, Ari og Breki eru saman í liði. 
Þröstur æfir sund og syndir þess vegna. 
Ari er fljótur að hjóla og Breki að hlaupa. 
Þeirra lið varð í þriðja sæP. 

 
 Farðu Pl baka í „Lestu söguna.“ 
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íþróttir

þríþraut

þrír okkar segir hefur einn þrír gefa

eru þrír líPll bros Pl grár sem

margir hver þú verður vera hvað þrír

kom frá einn þrír hrós líka pabbi



Kennslustund 49            Þjálfari segir:  

       „Hvaða hljóð?“ 

 
1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 

 

 

pr p r pr sm kr þr ★ pr

þ þr hr fr pr ★ g gr hl

sm sp p pr sp þr ★ k kr

hl gr f fr t tr pr hr ★
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     Þjálfari segir:  
     „Lestu orðin.“ 

     
Prinsinn              „Lestu söguna.“ 
Það er kominn háHaami.  
Breki og Broddi eru að fara að sofa.  
Mamma les fyrir þá sögu.   
Sagan er um prins sem áo heima  
í mjög stórri höll.  
Prinsinum leiddist því hann 
hafði engan Pl að leika við. 
EiH sinn sá hann uglu uppi í tré  
fyrir utan gluggann sinn.  
Prinsinn langaði Pl að ná uglunni.  
Hann prílaði út um gluggann á  
herberginu sínu og út á grein á trénu.  
En hann náði ekki uglunni. 

                            
 
 Farðu Pl baka í „Lestu söguna.“ 
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prins

príla

mjög grár ekki verður frá mjög hvað

segir mjög líPll þeir grár hrós hefur

okkar yfir hver ég mjög sagði bros

mér margir bros þegar kom þau mjög



Kennslustund 50         Þjálfari segir:  

       „Hvaða hljóð?“ 

              

 
1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 

bl b l bl sm hj sp ★ bl

hv s bl ★ sk l b hl st

h hl j sp bl st ★ sk h

v hv b j hj s bl sm ★
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     Þjálfari segir:  
    „Lestu orðin.“ 

     „Lestu söguna.“ 

Blokkin 
Bára og Atli eru systkin.  
Þau eiga heima í blokk. 
Í blokkinni búa margir krakkar. 
Það er sumar og blíða úP. 
Krakkarnir fá öll blöðru Pl að blása í. 
Bára fær bleika blöðru.  
Atli fær bláa blöðru. 
Þau binda spoHa í blöðrurnar og fara  
með þær út á leikvöll.  
Þau keppast um hvaða blaðra fer hæst.  
Atli hljóp svo hraH með blöðruna sína 
að hann daH.  
Hann fékk sár á hnéð og það kom blóð. 

                            
 
 Farðu Pl baka í „Lestu söguna.“ 
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blokk

blöðrur

þangað mjög hver ég þangað þeir grár

yfir segir þangað Pl þegar frá margir

hvað bros minn hrós mjög ekki þangað

sagði þangað líPll þau verður sem vera



Kennslustund 51          Þjálfari segir:  

    „Hvaða hljóð?“ 

1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 

fl f l fl k kr p ★ fl

p pr fl þ þr ★ b bl r

kr b br g gr fl ★ f fr

bl gr l fr þr g br fl ★
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    Þjálfari segir:  
    „Lestu orðin.“ 

     „Lestu söguna.“ 
Flugvél 
Flugvél flýgur háH yfir blokkinni. 
Bára og Atli horfa á flugvélina.  
Einu sinni fóru þau með flugvél  
Pl ömmu og afa á Akureyri.  
Á Akureyri fóru þau með afa á  
flugsafn. 
Þar sáu þau margar gamlar flugvélar.  
Einn daginn var flugsýning og  
þá fengu Bára og Atli að fljúga í líPlli  
flugvél yfir bæinn.  
Það fannst þeim gaman.  
Báru og Atla langar að fara fljótlega  
asur í flugvél Pl Akureyrar. 

                          
   
 
 Farðu Pl baka í „Lestu söguna.“ 
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flugvél

Akureyri

horfa einn bros þeir Þrír hvað horfa

grár hefur þangað horfa verður frá líPll

horfa hver þegar sagði hrós eða þangað

segir mjög yfir margir eru að horfa þau



Kennslustund 52             Þjálfari segir:  

 
     „Hvaða hljóð?“ 

1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 

sl fl sp b bl æ sl ★ st

hl á l ★ í sp tr é sl

b bl sm tr sl ★ au fl ú

st ý hl ó l sm sl ★ ei
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      Þjálfari segir:  
      „Lestu orðin.“ 

      „Lestu söguna.“ 
Slánar slæpast 
Bára og Atli sáu þrjá slána slæpast  
fyrir utan blokkina.  
Þeir voru að sleikja ís í góða veðrinu. 
Einn sláninn var með slím í boxi.  
Hann var að sleHa því á vegginn. 
Atla langaði Pl að tala við slánana  
en hann þorði það ekki. 
Bára var ekki hrædd við slánana. 
Hún spurði hvort þeir vildu gefa þeim  
smá slím. Slánarnir voru góðir og gáfu  
Atla og  Báru slím. 

                          

 
  Farðu Pl baka í „Lestu söguna.“ 
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slánar

slæpast

hvenær horfa líPll hvenær frá mjög verður

segir grár þegar bros hrós hver hvenær

ekki margir hvenær sagði horfa þeir þangað

hvað yfir vera eða þau þrír hvenær



Kennslustund 53            Þjálfari segir:  

    „Hvaða hljóð?“ 

 
1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 

 

 

kl tr br ö kl hr fr ★ bl

sl x fl ★ pr kr gr kl ð

fr bl ö þr hr kl ★ tr fl

pr kr gr sl br ð kl þr ★
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     Þjálfari segir:  
     „Lestu orðin.“ 

             „Lestu söguna.“ 
Klebar 
Niðri við sjóinn eru klebar. 
Ara og Óla finnst gaman að  
klifra í klebunum. 
Í klebunum sáu þeir hrafn með  
beiHar klær. 
Hrafninn var með mús í klónum. 
Ari og Óli vita að þeir verða að fara  
varlega í klebunum.  
Það getur verið hæHulegt að klifra í klebum. 
Þegar þeir voru búnir að klifra góða stund  
seHust þeir niður og borðuðu nesPð siH. 
Þeir voru með safa og kleinur í nesP. 

                            

 
   Farðu Pl baka í „Lestu söguna.“ 
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klettar

klifra

niðri líka ég hvenær um þrír niðri eða ég 

horfa bros verður niðri hrós þangað yfir

líPll niðri margir hvað grár sagði hvenær

hver er mjög horfa á segir niðri frá mér Pl að



Kennslustund 54            Þjálfari segir:  

       „Hvaða hljóð?“ 

 
1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 

 

           

pl p l pl a kl ★ fl pl

bl í ú pl ★ á sl ö hl

fl y sl e bl u ★ pl o

æ hl ý kl ó pl é ★ p
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      Þjálfari segir:  
     „Lestu orðin.” 

                „Lestu söguna.“ 
Kofinn 
Aron og Palli ætla að smíða kofa. 
Til þess þurfa þeir marga planka. 
Þeir þurfa líka plast í glugga. 
Aron fær hamar, nagla og sög hjá pabba. 
Pabbi gefur þeim líka plast í glugga. 
Aron og Palli saga plankana  
mátulega langa í veggina á kofanum. 
Þeir saga og saga. Þeir negla og negla. 
Allt í einu æpir Aron: „Æææ, ég negldi á  
puHann minn.”   
Þá kemur mamma með plástur og  
setur á fingurinn.  

  
 
   Farðu Pl baka í „Lestu söguna.“                                   
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planki

plast

hingað hver niðri horfa sagði hingað hvað

þegar hingað eða ég þrír frá þeir mjög

yfir margir niðri hingað hefur okkar hrós

segir þangað líPll verður ég er þau hingað



Kennslustund 55          Þjálfari segir:  

     „Hvaða hljóð?“ 

 
1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 

gl g l gl au pl á ★ gl

bl ö sl æ gl ★ fl u hl

kl g gl u au bl ★ gl l

sl æ hl pl fl gl á kl ★
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     Þjálfari segir:  
     „Lestu orðin.“ 

               „Lestu söguna.“ 
Gleði í kofanum 
Aron og Palli eru búnir að smíða kofa. 
Kofinn þeirra er glæsilegur. 
Aron og Palli eru mjög glaðir. 
Þeir ætla að bjóða vinum sínum Pl veislu. 
Aron sækir borð og stóla. 
Palli setur glös á borðið.  
Þeir ætla að bjóða upp á safa og kex. 
Það er sól úP og það glampar á  
plasPð í gluggunum.  
Vinir þeirra, Ása, Bára og Atli  
dást að glæsilega kofanum þeirra. 
Það ríkir mikil gleði í kofanum. 

 
                                    
   Farðu Pl baka í „Lestu söguna.“                                   
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glæsilegur

glaður

gleði hingað þeir mjög frá smíða þangað

bros hefur hver niðri segir gleði þau

stofa gleði spil verður líPll eða margir

horfa þegar skóli sagði hingað hvað gleði

yfir niðri Hrós gleði ekki þrír ég



Kennslustund 56         Þjálfari segir:  

    „Hvaða hljóð?“ 

1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 

 

w f j w h hj w ★ h

j þr w g ★ p pr kr w

pr h hr f fr w ★ g gr

k kr hj fr þ þr hr w ★
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    Þjálfari segir:  
    „Lestu orðin.“ 

     „Lestu söguna.“ 
Fjallganga 
Rúna og Fjóla eru vinkonur. 
Það er komið sumarfrí í skólanum og 
þeim finnst gaman að vera úP í náHúrunni. 
Rúna og Fjóla fóru niður í döru í gær. 
Í dörunni fundu þær wölda skelja  
og wóra stóra kuðunga. 
Í dag ætla þær í dallgöngu. 
Þær hafa með sér nesP í bakpoka. 
Í dallgöngu þarf líka góða skó. 
Það voru warska glaðar vinkonur sem  
lögðu af stað í dallgönguna. 
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fjallganga

fjara

bráðum verður sagði grár hvenær margir þangað

horfa hvað hingað er að bráðum þau niðri

bros gleði hrós mjög hver Pl mín bráðum

eða bráðum við Pl að frá mér þeir þrír

hingað Pl mín segir gleði eða ég bráðum sem að 



Kennslustund 57          Þjálfari segir:  

   „Hvaða hljóð?“ 

     1. „Hljóðaðu.“ 

     2. „Lestu hraH.“ 

 

 

rj r j rj bl f w rj ★

pl fl rj ★ kl j sl hl gl

rj b bl w g gl ★ r sl

k kl rj hl p pl fl rj ★
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    Þjálfari segir:  
    „Lestu orðin.“ 

    „Lestu söguna.“ 
Rjúpa 
Rúna og Fjóla gengu rólega upp hlíðina. 
Þeim fannst gaman að skoða það sem  
fyrir augu bar.  
Þegar þær voru búnar að ganga  
nokkra stund fundu þær rjóður. 
Þær seHust niður og borðuðu nesP. 
Þá sáu þær rjúpu á vappi ekki langt frá.  
Rjúpan var vör um sig. Hún hefur líklega  
áH hreiður í nágrenninu. 
Það voru þreyHar og rjóðar stúlkur sem komu  
heim esir góðan dag. Þá var goH að fá heiH  
kakó með rjóma hjá mömmu. 
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rjóður

rjúpa

heldur sagði líPll þrír hver þangað verður

hvað Pl að hvenær heldur þau okkar hingað

mjög bráðum eða ég horfa þeir heldur segir

þegar heldur margir gleði hrós frá mér bráðum

niðri  ég er að vera grár bros heldur hvenær



Kennslustund 58           Þjálfari segir:  

    „Hvaða hljóð?“ 

 

1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 

 

lj l j lj gl fr lj ★ rj

p pl gr lj ★ f w pr kr

pr kr l hl j pl ★ lj hj

hl r rj fr gl gr lj hj ★
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    Þjálfari segir:  
    „Lestu orðin.“ 

    „Lestu söguna.“ 
Ljón í búri 
Már og Lárus fóru einu sinni með  
ömmu og afa í sumarfrí Pl útlanda.   
Þar fóru þeir í dýragarð.  
Í dýragarðinum sáu þeir ljón í búri.  
Ljónið var stórt og með mikinn makka. 
Allt í einu öskraði ljónið svo háH að allir  
hrukku við.   
Þeir sáu líka ljónsunga í öðru búri  
hjá ljónynjunni mömmu sinni.  
Ljónsunginn var líPll, sætur og ljúfur. 
Már og Lárus ljómuðu af gleði.  
Það var svo margt spennandi að skoða  
í dýragarðinum. 

                                  

  Farðu Pl baka í „Lestu söguna.“                                   

280

dýragarður

ljón

hvernig þegar heldur þau gleði yfir mjög

hingað verður segir margir sem hvernig eru að

okkar hvernig sem að bráðum hver líPll niðri

um hvað hvenær hefur horfa hvernig bráðum

þangað heldur ekki hvernig þeir vera sagði



Kennslustund 59        Þjálfari segir:  

 
     „Hvaða hljóð?“ 

 

1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 
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gj g j gj rj r lj ★ gj

w sm gj sk ★ o st g sp

e lj u sm j gj ★ f w

st ei sp rj sk æ gj a ★



     Þjálfari segir:  
    „Lestu orðin.“ 

    „Lestu söguna.“ 
Gjótan 
Gylfi og Már hjóluðu að hrauninu.  
Þar skildu þeir hjólin esir því 
þeir ætluðu að ganga um hraunið. 
Gylfi og Már vissu að þeir þyrsu að  
fara mjög varlega. 
Það leynast margar gjótur í hrauninu.  
Allt í einu heyrðu þeir gjamm. 
Þeir hlustuðu vel og gengu svo á hljóðið.  
Hljóðið kom úr gjótu réH hjá þeim.  
Djúpt niðri í gjótunni sáu þeir líPnn hund sem 
gjammaði. Hann komst ekki upp úr gjótunni. 
Þeir yrðu að kalla á aðstoð. 
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gjamm

gjóta

hljóð bráðum hvað hvernig hingað verður hljóð

heldur einn þangað segir margir hljóð niðri

þau hljóð yfir bráðum ég heldur mjög

horfa minn gleði líPll hljóð mér hver

kom hvernig okkar sagði hrós þeir hljóð



Kennslustund 60          Þjálfari segir:  

     „Hvaða hljóð?“ 

 
1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 

 

sj s j sj g gj w ★ sj

rj f sr sj ★ kr t lj st

d dr gj hj kr ★ rj d sj

lj h st w sr sj hj dr ★
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    Þjálfari segir:  
    „Lestu orðin.“ 

    „Lestu söguna.“ 
Hundur í gjótu 
Gylfi og Már gátu ekki náð  
hundinum upp úr gjótunni.  
Gylfi hringdi því í pabba sinn. 
Pabbi var fljótur á staðinn. 
Sjaldan hafði Gylfi orðið jafn feginn. 
Pabba tókst að teygja sig 
í hundinn og ná honum upp. 
Hundurinn var hræddur og skalf.  
Pabbi vafði sjali utan um hann.  
Þeir fóru með hundinn Pl dýralæknis. 
Dýralæknirinn skoðaði hundinn.  
Dýralæknirinn hrósaði drengjunum  
og sagði hundinn heppinn að vera á lífi.  
Nú þarf að finna eigandann. 
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sjal

dýralæknir

sjaldan hljóð margir hvernig sem sjaldan verður

þau sjaldan hingað hefur mjög horfa hvað

gleði þegar þeir sjaldan líPll heldur okkar

sjaldan segir bráðum hver yfir eru sagði niðri

þangað ekki hvenær gefa hljóð sjaldan líka



Kennslustund 61         Þjálfari segir:  

    „Hvaða hljóð?“ 

 
1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 
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sv s v sv sk t st ★ sv

ö sv j sj ★ æ m sm sp

sv p sp hv sk ★ s ei sv

ey st hv sj au sm v sv ★



    Þjálfari segir:  
    „Lestu orðin.“ 

   „Lestu söguna.“ 
Eigandinn finnst 
Svala dýralæknir auglýsP esir eiganda  
hundsins. Eigandinn svaraði fljóH og sagðist  
heita Sveinn. Sveinn sagði að hann hefði  
áH heima uppi í sveit. Nú væri hann fluHur  
í blokk og gæP því ekki has hundinn. 
Hundurinn hefði stungið af og líklega ætlað  
asur heim í sveiGna. 
Sveinn spurði pabba hvort Gylfi vildi  
eiga hundinn. Gylfi varð mjög glaður.   
Hann ætlar að kalla hann Sveppa.  
Gylfi og Sveppi urðu góðir vinir og 
léku sér mikið saman. 
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Sveppi

sveit

svo hljóð verður heldur þrír svo sjaldan

hver mjög þangað margir hrós gleði líPll

sjaldan þeir svo hingað horfa segir grár

þau bráðum sagði yfir hvernig okkar niðri

svo hefur hvenær hvað frá svo þegar



Kennslustund 62         Þjálfari segir:  

   „Hvaða hljóð?“ 

 

1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 

 

kv k v kv s sv ★ rj kv

f w l lj ★ k kv sj gj

gj p pl kv sv w ★ gl sj

g gl lj r rj kr pl kv ★
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        Þjálfari segir:  
      „Lestu orðin.“ 

     „Lestu söguna.“ 
Kvef 
Kalli er lasinn. Hann er kominn með kvef. 
Hann er líka með verk í kviðnum. 
Kalli þarf að vera inni. Hann getur ekki  
farið í skólann og ekki út að leika sér. 
Kalli kveikir á sjónvarpinu. 
Hann velur sér dýramynd Pl að þess 
horfa á. Myndin er um bola sem er  
hrifinn af blómum. Hann er kallaður  
blómaboli.  
Bolinn heldur að hann sé gæludýr. 
Kalla finnst myndin skemmPleg. 
Um kvöldið er Kalli betri af kvefinu. 
Kannski getur hann farið í skólann á morgun? 
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kviður

kvef

kveikja svo kveikja verður mjög sjaldan okkar

þau hvað bráðum yfir segir kveikja líPll

heldur gefa líka hljóð horfa Þrír hingað

hvenær þegar kveikja margir frá gleði þeir

sagði hvernig mér niðri hver ekki kveikja



Kennslustund 63       Þjálfari segir:  

       „Hvaða hljóð?“ 

 
1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 

bj b j bj r rj bj ★ gj

sj hv w hr ★ bj b hj lj

g gj b bj h hr ★ rj hv

lj h hj s sj b bj w ★
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    Þjálfari segir:  
    „Lestu orðin.“ 

  

               „Lestu söguna.“ 
Björgunin 
Bjarni og Björg eiga heima í Noregi. 
Í Noregi eru bjarndýr í skóginum. 
Það var bjartur og fallegur dagur. 
Bjarni og Björg voru í bíltúr með pabba. 
Allt í einu stoppaði pabbi bílinn því 
það var björn á veginum. 
Björninn virPst vera særður. 
Hann gat ekki sPgið í einn fóPnn. 
Pabbi stoppaði bílinn og hringdi 
í björgunarsveit.  
Bjarndýr eru hæHuleg svo Bjarni 
og Björg fengu ekki að fara út. 
BráH kom björgunarsveiPn og  
bjargaði birninum. 
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björn

björgun

bjarga horfa hvernig kveikja þangað bjarga heldur

gleði margir bjarga hver sjaldan mjög hljóð

bjarga frá segir hvenær kom hingað þegar

líPll eru bráðum yfir kveikja sagði bjarga

niðri svo ekki bjarga hvað okkar verður



Kennslustund 64         Þjálfari segir:  

    „Hvaða hljóð?“ 

          

 
1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 

tj t j tj sj b bj tj ★

hj sv g gj tj ★ v kv lj

tj rj bj w ★ t sv b tj

kv f w sj lj hj tj ★ rj
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     Þjálfari segir:  
     „Lestu orðin.“ 

     
Tjörnin                  „Lestu söguna.“ 
Torfi og Anna fara með ömmu  
niður að tjörn að gefa öndunum brauð. 
Á tjörninni eru margar endur með 
ungana sína. Þar eru líka mávar. 
Mávarnir eru mjög frekir.  
Þeir reyna alltaf að ná brauðinu frá  
öndunum. 
Torfi og Anna sjá stórt tjald við hinn  
enda tjarnarinnar.  
Í stóra tjaldinu er sirkus með sýningu. 
Torfa og Önnu langar að sjá trúðana og 
fimleikafólkið leika lisPr sínar. 
Amma lofar að fara með þeim í stóra tjaldið. 
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tjald

tjörn

þarna gleði líPll horfa hrós þarna bros

hvernig sagði bjarga verður heldur eða niðri

yfir mjög þarna hingað grár kveikja margir

hljóð svo hvenær hefur þangað okkar bráðum

ekki hver líka sjaldan segir þarna hvað



Kennslustund 65          Þjálfari segir:  

     „Hvaða hljóð?“ 

 

1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 
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str s t r str bj gr str ★

pr kr tr str dr fr ★ þr tj

hr gr b bj str ★ p pr tr

str hr þr tj dr fr str kr ★



Þjálfari segir:  
           „Lestu orðin.“ 

              „Lestu söguna.“ 
Nýr strákur 
Bjallan hringir og Stefán kennari 
kemur inn í stofuna. 
Hann segir börnunum að í dag 
komi nýr strákur í bekkinn. 
Hann heiPr Níels og er frá Svíþjóð. 
Kennarinn biður börnin um að  
taka vel á móP nýja stráknum. 
Hann segir að í þessum bekk stríði 
enginn öðrum og allir séu vinir. 
Allir eru spennPr að hiHa sænska 
strákinn og lofa kennaranum að 
taka vel á móP honum svo honum 
líði vel í nýja skólanum sínum.  
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stríða

strákur

börn hvernig niðri grár svo að mjög okkar

þau bros þrír þarna margir hljóð börn

kveikja hingað líPll gleði börn hrós bráðum

hvað segir börn heldur sjaldan hvenær verður

þegar börn hver horfa þeir þangað bjarga



Kennslustund 66            Þjálfari segir:  

      „Hvaða hljóð?“ 

 

1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 
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spr s p r spr sp rj ★ spr

st t str pr ★ spr m sm kv

kv v sp spr p sk ★ st r

sk str s sm pr spr j rj ★



    Þjálfari segir:  
    „Lestu orðin.“ 

              „Lestu söguna.“ 
Ferðalag 
Dóra er að fara í ferðalag með  
mömmu og pabba. 
Þau ætla Pl Vestmannaeyja að 
heimsækja Lóu frænku.  
Þau þurfa fyrst að keyra austur þar 
sem ferjan stoppar. 
Á leiðinni að ferjunni springur á bílnum. 
Pabbi keyrði í sprungu á veginum. 
Það þarf að skipta um dekk áður en hægt  
er að halda áfram. Dóra er hrædd um 
að þau missi af ferjunni. En allt gengur 
vel og þau ná í tæka að. 
Lóa er spennt að fá Dóru í heimsókn. 
Hún ætlar að kenna Dóru að spranga. 
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spranga

springur

ætlar mjög bráðum börn hingað ætlar margir

okkar ætlar horfa gleði svo líPll sjaldan

þarna þangað kveikja hvenær þeir bjarga hrós

þegar hvernig hver hljóð ætlar verður ég

hvað þau börn ekki heldur niðri ætlar



Kennslustund 67          Þjálfari segir:  

     „Hvaða hljóð?“ 

 

1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 

297

spr á str ó kv ú sv ★ o

sj e gj a lj é rj ★ gl

y pl í kl æ sl ★ ö fl

ei bl ý pr ey þr au br ★



               Þjálfari segir:  
       „Lestu orðin.“ 

            

     „Lestu söguna.“ 
Stórhöfði 
Dóra og Lóa fara í gönguferð upp á  
Stórhöfða. Þaðan sést langt út á sjó. 
Dóra og Lóa sjá lunda. 
Dóra hefur aldrei séð lunda áður. 
Lundinn er fallegur fugl.   
Hann er svartur á kolli, hálsi og baki,  
hvítur að neðan og grár í vöngum.  
Dóra og Lóa sjá líka marga aðra fugla. 
Á Stórhöfða er hægt að gleyma sér 
því þar er svo margt skemmPlegt að sjá. 
En nú er kominn ami Pl að halda Pl baka 
því Dóra þarf að ná ferjunni heim. 
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gönguferð

Stórhöfði

fallegt þarna hvenær sjaldan ætlar þangað hljóð

bráðum hver svo fallegt sagði börn niðri

þegar bjarga eða líPll gleði fallegt margir

fallegt horfa hvað heldur mjög þau kveikja

segir þeir fallegt hingað verður okkar líka



Kennslustund 68          Þjálfari segir:  

     „Hvaða hljóð?“ 

 

1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 

 

g gr f fr k kr d dr ★

t tr h hr hl ★ hv s sp

sm st sk þ þr b bl ★ br

p pr j w rj gj lj sj ★
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    Þjálfari segir:  
    „Lestu orðin.“ 

     „Lestu söguna.“ 
Grillveisla 
Nú er komið vor og skólanum senn  
að ljúka þennan veturinn. 
Kennarinn sPngur upp á því við börnin  
að halda grillveislu. Hann segir að allir  
hafi staðið sig vel í vetur.  
Allir hafi verið duglegir að æfa sig  
að lesa í PALS. 
Börnin eru glöð og spennt. 
Kennarinn ætlar að koma með pylsur  
og börnin mega koma með drykki og snarl. 
Börnin mega líka koma með leikföng, 
t.d. bolta, sippibönd og fleira. 
ÞeHa var góður dagur og allir skemmtu sér vel. 
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leikföng

grillveisla

ljúka horfa ljúka hrós hljóð hver þarna

líPll sjaldan hvenær börn ljúka þangað gleði

verður ætlar heldur ekki okkar fallegt kveikja

hvernig hefur ljúka bjarga hvað margir þegar

og ég hingað bráðum líka niðri ljúka mjög



Kennslustund 69          Þjálfari segir:  

    „Hvaða hljóð?“ 

 

1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 

 

 

á m s a í r ó ★ t

i ú f e ★ k b n æ

d é o v þ j ★ g u

ð y h ei ey x ö ý ★
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     Þjálfari segir:  
     „Lestu orðin.“ 

                         „Lestu söguna.“ 
Í sveiGnni 
Ása og Ari fengu að vera eina helgi 
í sveiGnni hjá ömmu og afa. 
Afi á bát. Ása og Ari fengu að fara 
með afa í bátnum út á vatnið að veiða.  
Ása veiddi tvo fiska. Þeir voru frekar litlir. 
Ari veiddi stóran fisk. Fiskurinn var svo 
stór að afi þursi að hjálpa Ara að ná 
honum upp í báPnn.  
Þegar heim kom sýndu þau ömmu  
fiskana. Amma sagði að þau skyldu 
hafa fiskana í kvöldmaPnn. 
Afi kveikP á grillinu. 
Það var gaman að borða eigin veiði 
og fiskarnir smökkuðust mjög vel. 
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sveit

fiskur

getur þarna ljúka gleði okkar börn horfa

þrír bjarga hvernig hrós getur hvenær hljóð

hver getur þangað heldur verður fallegt margir

kveikja líka ætlar segir niðri sjaldan getur

sagði bráðum líPll getur hingað mjög hvað



Kennslustund 70            Þjálfari segir:  

 
    „Hvaða hljóð?“ 

 

1. „Hljóðaðu.“ 

2. „Lestu hraH.“ 
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au sk st sm sp hv hj ★ hl

hr tr dr kr fr gr ★ þr pr

bl fl sl kl pl gl ★ w rj

lj gj sj sv kv spr str au ★



     Þjálfari segir:  
     „Lestu orðin.“ 

     „Lestu söguna.“ 
Sögustund 
Esir maPnn grilluðu Ása og Ari sykurpúða. 
Þau sátu úP í góða veðrinu og afi sagði þeim 
sögur frá því í gamla daga þegar hann var 
líPll strákur í sveiPnni. 
Hann sagði þeim frá því þegar hann þursi 
að sitja yfir ánum uppi í walli.  
Hann sagði að stundum hefði hann verið  
svolíPð hræddur.  
Í gamla daga trúðu menn að Pl væru  
tröll og huldufólk.  
Afi sagði að stundum hefði hann séð refi. 
Afi sagði að hann hefði alltaf has hundinn 
sinn hann Trygg með sér.  
Tryggur hjálpaði afa að gæta kindanna.  
Þeir voru miklir vinir. 
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sögustund

huldufólk

gamall getur gamall hvað hljóð hrós kveikja

margir ætlar líPll mjög þau gamall okkar

bráðum hver bjarga sjaldan þangað þarna ljúka

sagði gamall hingað fallegt þegar heldur segir

gleði verður börn niðri hvernig horfa gamall



VII		KAFLI	
Viðauki	
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PALS	
Leiðré2ngarferli	

Segja	hljóð	

Stopp.	Hljóðið	er	________.	

Hvaða	hljóð?	

GoC.	Lestu	alla	línuna	aFur.	
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PALS	
Leiðré2ngarferli	

Hljóða	orð	

Stopp.	

Orðið	er	_____________		

Hljóðaðu	orðið.	

Lestu	orðið	hraC.	

Lestu	alla	línuna	aFur.	

308



PALS	
Leiðré2ngarferli	

Sjónorð	

Stopp.	

Orðið	er	________________.	

Hvaða	orð?	

Lestu	alla	línuna	aFur.	
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PALS	
Leiðré2ngarferli	

Sögur,	hraðaleikur	og	paralestur	

Ef	lesari	er	í	vanda:	

Teldu	hljóðlega	 	upp	að	3.	

Segðu	orðið.	

Ef	lesari	segir	orðið	rangt:	

Segðu	honum	orðið.	

(Lesari	endurtekur	orðið	og	heldur	áfram	
að	lesa).	
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v	
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PALS 

Hraðlesari

PALS 

Hraðlesari

PALS 

Hraðlesari

PALS 

Hraðlesari

PALS 

Hraðlesari

PALS 

Hraðlesari

PALS 

Hraðlesari

PALS 

Hraðlesari



PALS	
Reglur:	AÐ	FÆRA	SIG	

1.Færið	ykkur	hraC	og	hljóC.	

2.Takið	PALS	gögnin	með	ykkur.	

3.Sitjið	hlið	við	hlið	í	PALS.	
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#1	 Nafn_____________	
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#2	 Nafn_____________	
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#3	 	 	 	 	 	 	 Nafn_____________	
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#4	 Nafn_____________	
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#5	 	 	 	 	 	 	 Nafn_____________	
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#6	 Nafn_____________	
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#7	 Nafn_____________	
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SZgablað	
Þjálfari	_______________	 Lesari	_______________	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130

131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170

171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

181 182 183 184 185 186 187 188 189 190

191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
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201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

211 212 213 214 215 216 217 218 219 220

221 222 223 224 225 226 227 228 229 230

231 232 233 234 235 236 237 238 239 240

241 242 243 244 245 246 247 248 249 250

251 252 253 254 255 256 257 258 259 260

261 262 263 264 265 266 267 268 269 270

271 272 273 274 275 276 277 278 279 280

281 282 283 284 285 286 287 288 289 290

291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

301 302 303 304 305 306 307 308 309 310

311 312 313 314 315 316 317 318 319 320

321 322 323 324 325 326 327 328 329 330

331 332 333 334 335 336 337 338 339 340

341 342 343 344 345 346 347 348 349 350

351 352 353 354 355 356 357 358 359 360

361 362 363 364 365 366 367 368 369 370

371 372 373 374 375 376 377 378 379 380

381 382 383 384 385 386 387 388 389 390

391 392 393 394 395 396 397 398 399 400
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