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Dagur 1
Nemendur læra:
-Markmið PALS
-Um PALS-hlutverkin: Þjálfari og lesari
-Um verkefni þjálfara og lesara
-Um lið og stigagjöf
-Reglur: Að færa sig
-Um PALS-gögnin
Nemendur æfa:
-Að vinna í pörum
-Að færa sig til félaga
-Að sækja PALS-gögnin
-Að hvetja liðsfélaga
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Kynning – PALS
Þú notar glæruna Kynningarplakat sem er í Viðaukar B – Glærur.
Í dag kynnist þið nýrri aðferð til að þjálfa lestur.
Hún er kölluð PALS. Þið munuð vinna með einum félaga að því að
verða betri í lestri og bæta lesskilning ykkar. Vitið þið hvað
lesskilningur merkir?
Nemendur: Að skilja það sem við lesum.
Einmitt! Þið verðið betri í lestri þegar þið skiljið það sem þið lesið.
Í PALS aðstoðið þið félaga ykkar við að lesa eins og þegar kennarinn
aðstoðar nemendur sína. Þið vinnið með félaga ykkar og þið myndið
par. Þið aðstoðið hvert annað. Við munum nota ákveðna aðferð til
þess.
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Hlutverk: Þjálfarar og lesarar
Í dag ætla ég að para ykkur saman. Þið vinnið með sama félaganum
í u.þ.b. 4 vikur. Ég geri ráð fyrir því að samvinnan gangi vel í PALS.
Í PALS eru tvö mikilvæg hlutverk og þið lærið þau bæði. Annað er
hlutverk þjálfarans. Þjálfari er eins og kennari. Þegar þú ert
þjálfarinn hjálpar þú félaga þínum. Hver getur sagt mér hvað þið
gerið þegar þið eruð þjálfarar?
Nemendur: Hjálpa félaga mínum.
Hitt hlutverkið er lesarinn. Þegar þú ert lesarinn, lestu sögur
upphátt og svarar spurningum. Þjálfarinn þinn hjálpar þér við
þetta. Hver getur sagt mér hvað lesarinn gerir?
Nemendur: Les sögur upphátt og svarar spurningum.
Hver hjálpar þér þegar þú ert lesarinn?
Nemendur: Þjálfarinn.
Þú og félagi þinn skiptist á hlutverkum á hverjum degi. Stundum
ertu þjálfarinn og stundum ertu lesarinn.
Finnst ykkur þetta ekki spennandi! Réttið upp hönd þið sem
hlakkið til að byrja að lesa. Réttið upp hönd þið sem hlakkið til að
fara að þjálfa. Gaman að sjá hvað þið eruð spennt því að ég veit að
þið verðið frábærir þjálfarar og lesarar.
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Pör og lið
Frábært! Jæja, nú skulum við tala um hvernig við vinnum með
félaga okkar. Í PALS vinnum við alls konar verkefni. Í hverju
verkefni eru sumir lesarar 1 og aðrir eru lesarar 2. Ef þú ert lesari 1,
lest þú alltaf fyrst. Ef þú ert lesari 2 lest þú alltaf á eftir lesara 1.
Mundu að þegar félagi þinn er að lesa ert þú þjálfarinn.
Ath: Nemendur halda hlutverkum lesara 1 og lesara 2 allar
fjórar vikurnar á meðan þjálfunin fer fram. Þegar pörun fer
fram geta hlutverkin breyst ef nemendum hefur farið fram í
lestri.

Nú fáið þið að vita hver er félagi ykkar og hvort þið
eruð í bláa eða rauða liðinu.
Þú notar glæruna Pör og lið sem er í Viðaukar B og sýnir
nemendum hvaða pari og liði þeir tilheyra.
Sjáið töfluna hér. Ef þú ert lesari 1 er nafnið þitt í þessum dálki.
Þú bendir á dálkinn með lesurum 1 og lest upp nöfnin.
Ef þú ert lesari 2 er nafnið þitt í þessum dálki.
Þú bendir dálkinn með lesurum 2 og lest upp nöfnin.
Réttið upp hönd þið sem eruð lesarar 1.
Gakktu úr skugga um að allir sem eru lesarar 1 hafi rétt upp hönd.
Réttið upp hönd þið sem eruð lesarar 2.
Gakktu úr skugga um að allir sem eru lesarar 2 hafi rétt upp hönd.
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Þið vinnið með sama félaganum í 4 vikur. Þið verðið líka í sama
liðinu í 4 vikur. Þú og félagi þinn safnið stigum fyrir liðið ykkar.
Í lok hverrar viku sjáum við hvort liðið hefur unnið fleiri stig, rauða
eða bláa liðið. Rétt bráðum segi ég hvernig stigagjöfinni er háttað.
Hvað ertu lengi með félaga þínum?
Nemendur: Í 4 vikur.
Hvað ertu lengi í sama liði?
Nemendur: Í 4 vikur.
Nú skulum við sjá hvað pörin eru öflug! Standið upp þið sem eruð í
rauða liðinu. Lítið í kringum ykkur og sjáið hverjir eru í ykkar liði.
Klappið fyrir ykkur! Þið stefnið að því að ná sem flestum stigum.
Gerðu það sama fyrir hinn hópinn.
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Að færa sig
Nú er komið að því að læra hvernig við undirbúum okkur fyrir
PALS. Það fyrsta sem við gerum er að færa okkur til félaga okkar. Til
að vinna PALS-verkefnin þurfa pörin að sitja saman.
Þú notar glæruna Pör og lið sem er í Viðaukar B.
Annar nemandinn í hverju pari færir sig til félaga síns. Ef stjarna er
við nafnið þitt, átt þú að færa þig. Réttu upp hönd ef þú átt að færa
þig.
Ef þú átt ekki að færa þig, siturðu kyrr í sætinu þínu. Þá er ekki
stjarna við nafnið þitt. Réttu upp hönd ef þú átt að sitja kyrr.
Þegar komið er að því að færa sig segi ég: „Þeir sem eiga að færa sig
mega gera það núna. Hinir sitja kyrrir.“ Þeir sem ekki eiga að færa
sig sitja þá kyrrir og bíða eftir að félagi þeirra færi sig.
Segðu þeim sem eiga að færa sig hvert og hvernig þeir eiga að gera það.
Gættu að því að þeir sem færa sig séu dreifðir um kennslustofuna. Stundum
þurfa báðir nemendur í pari að færa sig.
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Reglur: Að færa sig
Notaðu glæruna Reglur: Að færa sig sem er í Viðaukar B – Glærur.
Áður en við æfum okkur í að færa okkur þurfum við að læra
nokkrar mikilvægar reglur.
Bentu á reglu númer eitt.
Regla númer eitt hljóðar svona: Taktu PALS-gögnin með þér. Við
lærum bráðum hvað PALS-gögn eru. En mundu að þegar þú færir þig
áttu að taka allt með þér sem þú þarft að nota í PALS. Hvað áttu að
taka með þér?
Nemendur: PALS-gögnin.
Bentu á reglu númer 2.
Regla 2 hljóðar svona: Skildu stólinn eftir. Hvað áttu að skilja eftir?
Nemendur: Stólinn.
Bentu á reglu númer 3.
Regla þrjú hljóðar svona: Færðu þig hratt en hljóðlega. Þetta þýðir
að þeir sem eiga að færa sig taka með sér PALS-gögnin og ganga til
félaga síns án þess að segja orð. Þið sem sitjið kyrr eigið að vera
hljóð. Flutningurinn á ekki að taka meira en 2 mínútur.
Bentu á reglu númer 4.
Síðasta reglan hljóðar svona: Færðu þig hljóðlega að borðinu og
sestu við hliðina á félaga þínum. Þetta þýðir að þú átt að setjast við
hliðina á félaga þínum þannig að þú sjáir á gögnin með honum.
Sýndu þetta með því að færa tvo stóla hlið við hlið.
Hvernig eigið þið að sitja?
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Nemendur: Hlið við hlið.
Mjög gott! Það er líka mikilvægt að muna að þegar PALS er lokið,
færið þið ykkur hljóðlega á upphaflegan stað.
Sýndu hvernig maður færir sig aftur á sinn stað.
Nú skulum við athuga hvort þið munið eftir reglunum um að færa
sig. Hver getur sagt mér eina af þeim?
Nemendur:
1. Taka PALS-gögnin
2. Skilja stólinn eftir
3. Færa mig fljótt og hljóðlega
4. Færa mig hljóðlega að hlið félaga míns
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Að færa sig – æfing
Nú skulum við æfa hvernig við færum okkur. Fyrst skuluð þið horfa
á mig þegar ég fer eftir reglunum um að færa sig.
Sýndu hvernig maður færir sig fljótt og hljóðlega og sest við hliðina á
félaga sínum.
Munið reglurnar. Færið ykkur hratt og hljóðlega. Ég ætla að athuga
hvað þið getið fært ykkur hljóðlega í fyrsta sinn. Þegar þið eruð
komin til félaga ykkar skuluð þið ekki setjast strax. Við þurfum
nefnilega að athuga hvort til séu stólar fyrir alla.
Stilltu skeiðklukku á 2 mínútur.
Takið vel eftir. Nú er PALS. Við erum ekki komin með PALS-gögnin
ennþá, svo við æfum bara hvernig við færum okkur. Þeir sem eiga
að færa sig standa á fætur. Aðeins þeir eiga að standa.
Gakktu úr skugga um að aðeins þeir sem eiga að færa sig standi.
Þið, sem eigið að færa ykkur, munið að gera það hratt og hljóðlega.
Það er nægur tími, svo að þið þurfið ekki að hlaupa. Allt í lagi. Þið,
sem eigið að færa ykkur - gerið það núna.
Settu skeiðklukkuna af stað. Fylgstu með nemendum og hrósaðu þeim sem
standa sig vel. Segðu nemendum hvað flutningurinn tók langan tíma.
Skapist of mikill hávaði eða taki þetta of langan tíma, skaltu biðja
nemendur að fara aftur á sinn stað og æfa flutninginn aftur. Ef nauðsyn
krefur skaltu fara aftur yfir reglurnar um að færa sig.
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PALS-gögn
Núna þegar þið vitið hver félagi ykkar er og hvar þið eigið að sitja,
þá skulum við skoða PALS-gögnin. Öll pör þurfa að hafa þrennt hjá
sér í PALS.
•
•
•

Möppu
Bók sem parið notar saman
Blýanta

Þessi gögn þarf að nota í hvert skipti sem við erum í PALS. Ef þú ert
lesari 1 kemur þú með bókina. Ef þú ert lesari 2 kemur þú með
möppuna. Allir þurfa að koma með blýant. Möppurnar eru geymdar
í ________________. Í dag afhendi ég möppurnar. Í PALS á morgun þurfið
þið að ná í möppurnar sjálf. Þið, sem eruð lesarar 2, réttið upp hönd
og haldið henni uppi þangað til að þið fáið möppuna. Ekki opna
hana fyrr en ég segi.
Dreifðu möppum til lesara 2.
Skoðið framan á möppuna. Í hægra horninu efst er tölusettur
límmiði. Bendið á límmiðann.
Bíddu þangað til nemendur benda.
Þetta er númerið á möppunni og það er líka númerið við nafn þitt
og félaga þíns á blaðinu Pör og lið sem ég sýndi ykkur áðan. Lesari 2
ber ábyrgð á því að taka rétta möppu þegar þið eruð í PALS.
Biddu nokkra nemendur að segja þér hvaða númer eru á möppunum
þeirra.
Parið les sömu bókina í PALS og nú fá allir sem eru lesarar 1 bók.
Munið lesarar 1, þið berið ábyrgð á því að vera alltaf með bókina
þegar PALS byrjar. PALS-bókin ykkar er geymd í _______________________.
Ath: Ef þú vilt frekar að nemendur geymi bækurnar í möppunni skaltu tala
um það við þau núna. Gættu þess að velja bækur við hæfi lesara 2 í hverju
pari. Ef þú velur mismunandi bækur fyrir pörin skaltu útskýra það.
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Dreifðu bókum til lesara 1.
Í PALS eru allir með sinn eigin blýant. Það þýðir að öll pör eru með
tvo blýanta. Réttið upp hönd þið sem eruð ekki með blýant og ég
lána ykkur.
Dreifðu blýöntum ef þarf.
Hvaða gögn þurfið þið í PALS?
Nemendur: Möppur, bækur og blýanta.
Hverjir ná í möppurnar?
Nemendur: Lesarar 2.
Hverjir ná í bækurnar?
Nemendur: Lesarar 1.
Hverjir koma með blýanta?
Nemendur: Allir.
Þegar við förum í PALS segi ég: „Nú er PALS-tími!“ Þegar þið heyrið
þetta, eigið þið að ná í gögnin ykkar.
Gerðu grein fyrir því hvar gögnin verða geymd í kennslustofunni.
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PALS-möppur
Núna skuluð þið skoða það sem er í möppunni. Allir opna
möppurnar og taka upp spjaldið sem er í vasanum vinstra megin.
Þetta er spurningaspjaldið. Lesarar 1 haldið upp
spurningaspjaldinu.
Gættu að því að allir lesarar 1 séu með
spurningaspjaldið í hendinni. Hrósaðu þeim sem
gera þetta rétt.
Spurningarnar á spjaldinu hjálpa ykkur í
verkefnunum sem við vinnum seinna.
Lesarar 1, leggið spurningaspjöldin á borðin
ykkar. Lesarar 2, takið fram hitt spjaldið sem
er í vinstri vasanum á möppunni og lyftið því
upp. Þetta er leiðréttingaspjaldið.
Fylgstu með og gakktu úr skugga um að allir
lesarar 2 séu með rétt spjald og hrósaðu þeim sem
gera rétt.
Þjálfarinn notar leiðréttingaspjaldið til þess
að aðstoða lesarann þegar hann les vitlaust.
Við lærum meira um þetta spjald seinna.
Lesarar 2, leggið leiðréttingaspjöldin á borðin
ykkar. Skoðið nú hinn vasann í möppunni. Þar
finnið þið stigatöfluna. Lesarar 2, lyftið upp
stigatöflunni.

Fylgstu með og gakktu úr skugga um að allir séu með stigatöfluna á lofti.
Hrósaðu þeim sem gera rétt.
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Pörin nota stigatöfluna til að skrá stig. Þau nota stigatöfluna saman.
Stig hvers pars verða lögð saman við stig hinna paranna í sama liði.
Í vikulok sjáum við hvort liðið hefur fleiri stig.
Það er líka PALS-bókamerki í möppunni. Þið notið það til að merkja
við hvert þið eruð komin í bókinni. Við tölum seinna um það.
Geymið bókamerkið í möppunni þangað til.
Setjið allt inn í möppuna og æfið ykkur að ganga frá gögnunum.
Leggið á minnið hvar þið geymið möppurnar og bækurnar.
Segðu nemendum að ganga frá PALS-gögnunum og setjast í sætin sín.
Hrósaðu þeim sem voru duglegir í tímanum.
Þá er fyrsti PALS-tíminn liðinn. Hann gekk mjög vel.
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Dagur 2
Nemendur læra:
-PALS-reglur
-Að gera PALS-gögnin klár
-Grunnaðferðir paralesturs
Nemendur æfa:
-Að fylgja PALS-reglum
-Að undirbúa PALS-gögnin
-Að nota grunnaðferðir paralesturs
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Upprifjun
Nú er tími fyrir PALS, hafið gögnin ykkar tilbúin. Munið lesarar 1,
þið náið í bækurnar og lesarar 2, þið náið í PALS-möppurnar.
Ef pör sitja ekki þegar saman skaltu segja þeim að færa sig samkvæmt
PALS-reglum.
Áður en við hefjum kennslustund dagsins skulum við rifja upp.
Fáðu nemendur til að svara eftirfarandi spurningum.
Hver getur sagt mér hvað PALS stendur fyrir?
Nemendur: Pör að læra saman.
Af hverju erum við að nota PALS?
Nemendur: Til að verða betri í lestri og til að bæta lesskilning.
Frábært! Nú skulum við læra PALS-reglurnar.
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PALS-gögn og borð
Hvaða gögn þurfum við að nota í PALS fyrir utan bókamerkið?
Nemendur: Bókina, möppuna með spurningablaðinu og
leiðréttingablaðinu og stigatöflunni og blýanta handa báðum.
Áður en þið byrjið að vinna með félaga ykkar, þurfið þið að gera
gögnin ykkar klár. Þið sitjið alltaf við hliðina á félaga ykkar með
PALS- gögnin á borðinu. Lesari 1 á að finna hvar þið eigið að byrja
að lesa.
Sýndu hvernig á að opna bókina og leggja hana á milli félaganna. Hvert
par er með eina bók.
PALS-bókamerkið segir til um hvar þið hættuð síðast að lesa og
hvar þið eigið að byrja.
Sýndu hvernig bókamerkið er notað.
Hvernig finnið þið hvar þið eigið að byrja?
Nemendur: Með bókamerkinu.
Hver veit hvar á að byrja að lesa?
Nemendur: Lesari 1 á að fletta á rétta blaðsíðu.
Nú skuluð þið æfa ykkur að opna bókina á réttum stað og leggja
hana á borðið á milli ykkar. Lesari 1 nær í bókina. Lesari 2 passar að
hann geri þetta rétt.
Fylgstu með nemendum. Gefðu pörum stig sem gera þetta rétt.
Nú þurfum við að setja það sem eftir er af gögnunum á borðið. Setjið
blýantana á borðið.
Sýndu og fylgstu með nemendum.
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Lesarar 2, þið eigið að koma hinum gögnunum fyrir. Þið eigið blöðin
í möppunni saman. Þar eru leiðbeiningablöðin, spurningablöðin og
stigataflan. Leggið spurningablaðið á borðið ykkar.
Sýndu og fylgstu með.
Takið nú fram stigatöfluna og setjið hana við hliðina á bókinni.
Sýndu og fylgstu með.
Nú vil ég sjá hvort allir geti tekið gögnin fram og gert sig tilbúna
fyrir PALS.
Fylgstu með.
Nú eiga allir að hafa bækurnar og gögnin tilbúin fyrir PALS.
Fylgstu með nemendum og gefðu þeim aukastig sem geta tekið fram
gögnin hljótt, hratt og rétt.
Alltaf þegar við erum í PALS eigið þið að setja gögnin fram eins og
við vorum að gera.
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PALS-reglur
PALS-reglurnar eru 4.
Þú notar glæruna Vinnureglur PALS sem er í
Viðaukar B - Glærur til að sýna reglurnar.
Regla 1: Talaðu eingöngu um PALS við
félaga þinn.
Þið lesið sögur og svarið spurningum í PALS
og þú talar eingöngu um það sem þú lest við
félaga þinn. Við skulum lesa fyrstu
regluna upphátt.
Nemendur: Talaðu eingöngu um PALS við félaga þinn.
Frábært. Nú skoðum við reglu 2. Hún segir okkur að nota
inniröddina. Þið skuluð muna að allir í bekknum eru að lesa með
félaga sínum í PALS-tímunum. Þegar allir eru að lesa í einu getur
skapast hávaði. Þess vegna er mikilvægt að tala lágt. Við skulum
segja reglu númer 2 upphátt.
Nemendur: Notaðu inniröddina.
Flott! Regla 3 segir að við eigum að vinna saman.
Ef þú ert þjálfarinn getur þú sýnt samvinnu með því að hvetja
félaga þinn, segja t.d.: „Þetta gengur vel hjá þér“ eða „Þú getur þetta
vel“. Hvað annað dettur ykkur í hug sem maður getur sagt til að
hvetja félaga sinn?
Leyfðu nemendum að koma með 2-3 uppástungur.
Samvinna þýðir einnig að þið getið hjálpað félögum ykkar á ýmsa
vegu. Þið hlustið t.d. á félaga ykkar en rífist ekki við þá. Með því að
sýna góða samvinnu verðið þið betri í lestri.
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Notaðu hlutverkaleik með nemendum til að sýna dæmi um slæma og góða
samvinnu.
Segjum reglu 3 upphátt.
Að lokum: Regla 4 fjallar um það að gera sitt besta. Þessi regla er
mjög mikilvæg. Ef allir leggja sig fram, gerir PALS okkur að betri
lesurum. Segjum öll reglu 4 í kór.
Nemendur: Gerðu þitt besta.
Sýndu nemendum reglu 4.
Hver getur sagt mér hverjar reglurnar fjórar eru?
Nemendur:
1. Talaðu eingöngu um PALS við félaga þinn
2. Notaðu inniröddina
3. Sýndu samvinnu
4. Gerðu þitt besta
Gott hjá ykkur! Þessar reglur eru aftan á bókamerkinu ykkar
þannig að þið getið alltaf rifjað þær upp og vísað í þær. Náið í
bókamerkið og finnið PALS-reglurnar.
Fylgstu með nemendum.
Á meðan við erum í PALS, mun ég fylgjast með því hvort pörin fara
eftir PALS-reglunum. Ef þið farið eftir reglunum bæti ég stigum við
ykkur á stigatöflunni.
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PALS-ferlið
Nú getum við farið að vinna PALS-verkefnin. Fyrsta verkefnið sem
við gerum í PALS er paralestur. Í paralestri lærið þið að lesa hratt og
rétt og þjálfist í að skilja betur það sem þið lesið.
Hvað lærið þið í paralestri?
Nemendur: Að lesa hratt og rétt og skilja betur það sem við lesum.
Nú skulum við rifja upp.
Þú notar Spurningaspjaldið (glæra ) í Viðaukar A –Nemendaspjöld.
Í gær lærðum við að í PALS væru tvö mikilvæg
hlutverk: Þjálfari og lesari. Lesarinn les
upphátt og svarar spurningum. Þjálfarinn les í
hljóði og hjálpar félaga sínum þegar hann hikar
eða les vitlaust. Í flestum PALS-verkefnunum
skiptum við um hlutverk á 5 mínútna fresti.
Það er mikilvægt að þið skiptið ekki um
hlutverk fyrr en ég segi: „Nú skuluð þið skipta
um hlutverk.“ Við skulum nú skoða hvernig
þetta fer fram í paralestrinum.
Lesari 1 les upphátt fyrstu 5 mínúturnar. Lesari 2 les á sama tíma í
hljóði og hjálpar lesara 1 ef hann gerir mistök.
Hvað gera lesarar 1 fyrstu 5 mínúturnar í paralestri?
Nemendur: Þeir eru lesarar og lesa upphátt.
Hvað gera lesarar 2 fyrstu 5 mínúturnar?
Nemendur: Þeir eru þjálfarar. Þeir lesa í hljóði og hjálpa lesaranum með
erfið orð.
Eftir 5 mínútur heyrið þið mig segja: „Nú skuluð þið skipta um
hlutverk.“ Þegar ég segi þetta, verður lesari 1 þjálfari og lesari 2 les
upphátt.
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Hvað gerist þegar ég segi: „Nú skuluð þið skipta um hlutverk“ í
paralestri?
Nemendur: Lesari 1 verður þjálfari og lesari 2 verður lesari.
Gott! Þegar þið skiptið um hlutverk, skiptist þið einnig á gögnum.
Lesari 2 réttir lesara 1 stigatöfluna og spurningaspjaldið.
Hvað gerið þið þegar þið skiptið um hlutverk?
Nemendur: Skiptumst á gögnum.
Nú tölum við um það sem lesari 2 gerir næstu 5 mínúturnar. Lesari
2 les aftur það sem lesari 1 las fyrstu 5 mínúturnar. Þetta þýðir að
lesari 2 byrjar að lesa á sama stað og lesari 1 byrjaði í dag.
Ath: Það gæti verið gott að biðja nemendur að merkja hvar þeir byrja að
lesa með „post it“ miða til að sýna lesara 2 hvar hann á að byrja.
Þegar lesari 2 les í paralestri hvað á hann að gera?
Nemendur: Lesari 2 les aftur það sem lesari 1 las fyrstu 5 mínúturnar.
Nú skulum við tala um það hvernig við lesum upphátt þegar við
erum lesarar. Þið eigið að reyna að lesa hratt, vel og með áherslu.
Getur einhver sagt mér hvað það þýðir að lesa með áherslu?
Ræddu hvað það merkir að lesa með áherslu: Hvernig tilfinningar koma
fram í lestrinum. Notaðu lestrarbók og leyfðu nemendum að heyra dæmi
um lestur þar sem þú lest hratt, vel og með áherslum. Gefðu einnig dæmi
þar sem þú lest hægt, illa og án tilfinninga. Talaðu um hvers vegna það er
mikilvægt að lesa með áherslu.
Nú skulum við fara yfir það sem við höfum lært í dag.
Þegar þú spyrð þessara spurninga skaltu gefa þeim bónusstig sem svara
rétt.
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Hver les fyrstu 5 mínúturnar í PALS?
Nemendur: Lesari 1.
Hvað gerir lesari 2 fyrstu 5 mínúturnar í paralestri?
Nemendur: Lesari 2 er þjálfarinn og hjálpar lesara 1 með erfið orð.
Hvað gerist þegar ég segi: „Nú skuluð þið skipta um hlutverk“?
Nemendur: Við skiptum um hlutverk.
Hver er lesari og hver er þjálfari seinni 5 mínúturnar í paralestri?
Nemendur: Lesari 2 verður lesari og lesari 1 verður þjálfari.
Hverju skiptist þið á öðru en hlutverki?
Nemendur: Gögnum.
Hvað les lesari 2 seinni 5 mínúturnar í paralestri?
Nemendur: Það sama og lesari 1 las fyrstu 5 mínúturnar í paralestri.
Frábært! Þegar þið skiptið um hlutverk á lesari 2 að lesa aftur það
sem lesari 1 las.
Nú skulum við æfa okkur. Lesarar 1, nú eigið þið að lesa í nokkrar
mínútur. Lesarar 2, munið að hlusta vel á félaga ykkar og aðstoða ef
þörf krefur.
Leyfðu lesara 1 að lesa í 2 mínútur. Hrósaðu nemendum sem leitast við að
hjálpa og nemendum sem lesa vel.
Ath: Eins og þú hefur tekið eftir er enn ekki farið að kenna hvernig á að
leiðrétta. Það er í lagi að láta nemendur æfa sig þrátt fyrir það, leyfa þeim
að sjá hvernig verkefnin eru og vekja áhuga þeirra.
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Lesarar 1, hættið að lesa. Flott hjá ykkur! Ég sá að margir þjálfarar
stóðu sig vel, og sömuleiðis lesarar.
Nefndu dæmi um góða frammistöðu para í hópnum.
Nú skiptum við um hlutverk. Við lesum aðeins í 2 mínútur í dag af
því að við erum að æfa okkur. Lesarar 2, nú er komið að ykkur að
lesa. Munið að byrja á sama stað og lesarar 1. Nú taka lesarar 1 við
hlutverkum þjálfara.
Leyfðu lesurum 2 að lesa í 2 mínútur. Veittu því athygli hvaða nemendur
standa sig vel í þjálfuninni og lestrinum.
Góð frammistaða þjálfarar og lesarar!
Nefndu dæmi um góða frammistöðu para í hópnum.
Næst þegar við förum í PALS lærum við hvernig við verðum góðir
þjálfarar. Nú skuluð þið ganga frá paralesturs- gögnunum ykkar.
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Dagur 3
Nemendur læra:
-Að taka eftir mistökum
-Að leiðrétta mistök
-Um stigagjöf og skráningu stiga
Nemendur æfa:
-Að greina mistök
-Að leiðrétta mistök með því að nota leiðréttingaspjald
-Að skrá stig
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Upprifjun
Nú er PALS-tími!
Fylgstu með nemendum færa sig á sinn stað og undirbúa gögnin. Lesari 1
er með bókina og lesari 2 er með möppuna. Verðlaunaðu pör sem gera
þetta rétt.
Í dag ætlum við að læra hvernig við hjálpum félaga okkar að
leiðrétta það sem hann les rangt. En fyrst skulum við rifja upp.
Spurðu hópinn og gefðu stig fyrir rétt svör.
Hvað er fyrsta verkefnið í PALS?
Nemendur: Paralestur.
Hvað gerist í paralestri?
Nemendur: Lesarar 1 lesa upphátt í 5 mínútur og lesarar 2 eru þjálfarar.
Síðan verða hlutverkaskipti og lesarar 2 lesa í 5 mínútur en lesarar 1 eru
þjálfarar.
Hvernig eigið þið að lesa þegar þið eruð lesarar?
Nemendur: Hratt, vel og með áherslu.
Hvað gera þeir sem eru þjálfarar?
Nemendur: Þjálfarar lesa með í hljóði og hjálpa lesurunum þegar þeir
gera mistök.
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Að leiðrétta mistök
Frábært! Nú getum við talað um hvernig við leiðréttum mistök.
Á meðan við erum í PALS eigið þið kannski eftir að lesa sum orðin
vitlaust. Það er mikilvægt að leiðrétta þessi mistök, því þannig lærið
þið ný orð sem þið þekktuð ekki áður og þið verðið betri í lestri.
Hvernig hjálpar það lesaranum þegar honum er sagt að hann lesi
orð vitlaust?
Nemendur: Hann lærir orð sem hann þekkti ekki áður.
Þegar þú ert þjálfari áttu að hjálpa félaga þínum ef hann les orðin
vitlaust. Þess vegna er mikilvægt að þú fylgist með lestrinum og
lesir í hljóði með félaga þínum. Þér þarf ekki að líða illa þegar þú
segir félaga þínum að hann hafi lesið vitlaust. Sá sem hjálpar með
því að leiðrétta mistök er góður þjálfari. Hvert er hlutverk þitt
þegar þú ert þjálfari í paralestri?
Nemendur: Að hjálpa félaga mínum með því að taka eftir mistökum og
leiðrétta þau.
Það er rétt. Nú skulum við tala um hvernig mistök félagi þinn getur
gert. Það eru til 4 tegundir af lestrarmistökum.
Notaðu glæruna Fjórar tegundir af lestrarmistökum í Viðaukar B.
Lestu upphátt og leggðu blað yfir allt nema
fyrstu málsgreinina.
Ein tegund af mistökum sem félagi þinn
gæti gert er að lesa orð eða enda orðs
vitlaust. Lesarinn les sem sagt annað en
það sem stendur á blaðinu.
Notaðu glæruna Gunna gleymir öllu sem er í
Viðaukar B.
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Finnið verkefnaheftið í möppunni ykkar. Þetta hefti notum við
þegar við æfum okkur. Skrifið nöfnin ykkar á forsíðuna og flettið
upp á blaðsíðu 1.
Bíddu meðan nemendur fletta.
Horfið á fyrstu málsgreinina á blaðsíðu 1 í
verkefnaheftinu. Hlustið á meðan ég les fyrstu
málsgreinina eins og á að lesa hana.
„Heima hjá Gunnu, mundu allir eftir öllu, allir
nema Gunna.“

Nú geri ég mistök með því að segja vitlaust
orð.
„Heima hjá Gunnu, fundu allir eftir öllu, allir nema Gunna.“

Hvaða orð las ég vitlaust?
Nemendur: Fundu.
Gott! Nú geri ég mistök með því að lesa enda orðsins rangt.
„Heima hjá Gunnu, mundu alltaf eftir öllu, allir nema Gunna.“

Enda hvaða orðs las ég rangt?
Nemendur: Alltaf á að vera allir.
Sýndu atriði tvö á glærunni Fjórar tegundir af lestrarmistökum.
Önnur mistök sem félagi ykkar gæti gert er að sleppa orði eða enda
orðs. Hlustið á meðan ég les næstu málsgrein. Hlustið eftir orðinu
sem ég sleppi.
Notaðu glæruna Gunna gleymir öllu.
„Mamma Gunnu mundi ∧ hún lét hlutina.“
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Hvaða orði sleppti ég?
Nemendur: Hvar.
Nú geri ég mistök með því að sleppa seinni hluta orðs.
„Mamma Gunnu mundi hvar hún lét hluti.“

Hverju sleppti ég?
Nemendur: Seinni hlutanum í hlutina.
Nú skulum við æfa okkur aðeins betur. Ég ætla að lesa meira um
Gunnu. Ég geri tvisvar sinnum þau mistök sem við erum búin að tala
um. Þegar þið heyrið mig gera mistök eigið þið að segja mér að
stoppa. Tilbúin? Hlustið meðan ég les fyrstu efnisgreinina.
Lestu hægt fyrstu 3 málsgreinarnar eins og þær eru skrifaðar hér fyrir
neðan. Undirstrikuðu orðin eru mistök sem nemendur eiga að greina. Rétta
orðið er skrifað fyrir neðan. Haltu áfram að lesa efnisgreinina þangað til
að allir hafa tekið eftir því að þú lest vitlaust.
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Sýndu atriði þrjú á glærunni Fjórar tegundir af lestrarmistökum.
Þriðja tegundin af villum er þegar orði eða orðhluta er bætt við. Það
þýðir að lesið er orð sem er ekki í málsgreininni. Þegar félagi þinn
les orð sem er ekki í málsgreininni gerir hann mistök. Hlustið þegar
ég les og takið eftir því þegar ég bæti orði við.
Notaðu glæruna Gunna gleymir öllu.
„Einu sinni ákvað Gunna að hún ætlaði að byrja að æfa fimleika með

vinkonu sinni.“

Hverju bætti ég við?
Nemendur: Byrja að.
Nú bæti ég við endingu á orði.
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„Einu sinni ákvað Gunna að hún ætlaði að æfa fimleika með

vinkonunni sinni.“

Hvaða endingu bætti ég við?
Nemendur: Vinkonunni þú bættir endanum „nni“ við „vinkonu“.
Sýndu atriði fjögur á glærunni Fjórar tegundir af lestrarmistökum.
Fjórða tegundin af mistökum sem lesarinn gerir er að hika í meira
en 4 sekúndur. Þegar þú ert þjálfarinn er þitt hlutverk að gefa
lesaranum nægjanlega langan tíma til að átta sig á orðinu sem hann
er að lesa. Ef hann getur ekki lesið orðið eftir fjórar sekúndur átt þú
að hjálpa. Horfið á mig og sjáið hvernig ég bíð í fjórar sekúndur.
Sýndu hvernig þú bíður í 4 sekúndur, haltu uppi einum fingri fyrir hverja
sekúndu (eittþúsund einn, eittþúsund tveir, eittþúsund þrír og eittþúsund
fjórir).
Nú er komið að ykkur. Allir telja 4 heilar sekúndur.
Teldu með nemendum þínum.
Svona lengi átt þú að bíða. Stundum áttar félaginn sig á hvert er
rétta orðið áður en 4 sekúndur eru liðnar. Ef það gerist þá reiknast
það ekki sem villa.
Nú skulum við æfa okkur. Ég ætla að lesa nokkrar málsgreinar í
kaflanum um Gunnu. Alltaf þegar ég les vitlaust eigið þið að segja
mér að stoppa. Ef þið heyrið að ég á í erfiðleikum með orð, byrjið þá
að telja. Ef þið náið að telja 4 sekúndur, segið þið stopp. Eruð þið
tilbúin?
Lestu fyrstu 2 málsgreinarnar hægt.
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Leiðrétta
Nú höfum við lært að taka eftir villum. Næst þurfum við að læra að
leiðrétta og hjálpa félaga okkar. Þjálfarar, ef ég sé ykkur leiðrétta
villur fáið þið aukastig. Takið vel eftir.
Notaðu Leiðréttingaspjaldið (glæra) sem er í Viðaukar A – Nemendaspjöld.
Þegar félagi ykkar les vitlaust og leiðréttir
ekki, bendið þá strax á vitlausa orðið og
segið: „Stopp“.
Sýndu nemendum þínum hvar „Stopp“ er á
leiðréttingaspjaldinu.
Ef félagi ykkar segir: „Ég þarf aðstoð“, segið þið: „Þetta orð
er__________. Orðið er...........?“. Þegar hann les orðið rétt segið þið:
„Gott, lestu málsgreinina aftur“.
Sýndu nemendum hvar þetta er skrifað á leiðréttingaspjaldið. Notaðu
glæruna Gunna gleymir öllu og sambærilegan lestexta á bls. 1 í
Verkefnaheftinu. Fáðu nemendur til að fylgjast með þegar þú lest upphátt
og biddu þá að benda á villurnar.
Nú skulum við horfa á fyrstu málsgreinina í annarri efnisgrein um
Gunnu í verkefnaheftinu. Ég les vitlaust og þið sýnið mér hvernig
þið leiðréttið félaga ykkar.
Einu sinni ástand Gunna að hún
(ákvað)
Láttu nemendur bregðast við með því að segja „stopp“ í kór. Segðu þeim að
þú þurfir aðstoð. Þeir svara með því að segja: ,,Þetta orð er ákvað. Orðið
er............?“. Þegar þú ert búin(n) að lesa orðið segja nemendur: ,,Gott, lestu
málsgreinina aftur“.
Gott, þið standið ykkur vel. Stundum getur verið erfitt fyrir félaga
ykkar að lesa orðin, þá þurfið þið að bíða í 4 sekúndur. Þegar þið
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eruð búin að bíða í 4 sekúndur, megið þið segja ,,stopp“. Þá getur
félaginn lesið orðið rétt eða sagt „ég þarf aðstoð“. Þið segið þá:
„Þetta orð er__________. Orðið er...........?“. Þjálfarinn segir þá gott, lestu
alla málsgreinina aftur.
Sýndu nemendum hvar kveikjurnar eru á leiðréttingaspjaldinu.
Nú sýni ég hvernig þetta hljómar í heild sinni. Segjum að lesarinn
hafi sleppt orðinu „fimleika“. Ég bendi á orðið og segi „stopp“ við
lesarann. Ef lesarinn segir: „Ég þarf aðstoð“ eða segir ekki neitt, þá
segi ég: „Þetta orð er fimleika. Orðið er............?“. Þegar hann er búinn
að lesa það rétt segi ég: „Gott, lestu málsgreinina aftur.“
Nú reynið þið. Ég les næstu málsgrein um Gunnu og athuga hvort
þið áttið ykkur á villunum sem ég geri.
„Settu fimleikabolinn í tösku og settu töskuna við
(fimleikadótið)
dyrnar,“ sagði pabbi.
Láttu nemendur segja „stopp“ í kór. Bíddu í 4 sekúndur. Nemendur segja:
„Þetta orð er fimleikadótið. Orðið er...........?“. Þú lest orðið hægt og þau
segja: „Gott, lestu málsgreinina aftur.“
Frábært hjá ykkur öllum. Þessi aðferð er líka notuð þegar þið eruð
lesarar og vitið ekki hvernig á að lesa orð. Lesari sem þarf aðstoð á
að segja: „Ég þarf aðstoð“. Ef þú ert lesari og þarft aðstoð hvað
segirðu þá?
Nemendur: „Ég þarf aðstoð.“
Ef hvorki þjálfari né lesari þekkja orðið getur lesarinn rétt upp
hönd og spurt mig. Þegar þið réttið upp hönd, eigið þið að halda
áfram að lesa þangað til að ég kem. Ef þið hættið að lesa nýtið þið
tímann illa. Hvenær biðjið þið mig um hjálp?
Nemendur: Þegar hvorki þjálfari né lesari veit hvernig á að lesa orðið.
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Munið að þegar félagi ykkar er búinn að lesa orðið eigið þið að segja
honum að lesa málsgreinina aftur. Þetta er eitt af mikilvægustu
hlutverkum þjálfarans. Hvað eiga þjálfarar að gera þegar lesarinn
er búinn að lesa orðið hægt?
Nemendur: Biðja hann að lesa málsgreinina aftur.
Gott! Stundum þekkir lesarinn orðið en les það óvart vitlaust. Þá
segir þjálfarinn „stopp“ og lesarinn les orðið rétt. Þjálfarinn segir
þá: „Gott, lestu málsgreinina aftur“ og lesarinn les alla málsgreinina
aftur.
Hvað á þjálfarinn að gera ef lesarinn les vitlaust?
Nemendur: Benda á orðið og segja „stopp“.
Mjög gott! Lesarinn á að byrja aftur á málsgreininni og lesa hana
aftur. Hvar á lesarinn að byrja að lesa?
Nemendur: Hann á að byrja upp á nýtt á málsgreininni.
Ef lesarinn þekkir ekki orðið, hvað á hann að gera?
Nemendur: Biðja þjálfarann um hjálp.
Mjög gott! Ef lesarinn biður um hjálp, hjálpar þjálfarinn honum með
orðið. Síðan segir hann lesaranum að lesa málsgreinina aftur.
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Að fá og skrá stig
Í PALS færð þú stig í hvert skipti sem þú lest málsgrein án þess að
gera mistök. Því fleiri málsgreinar sem þú lest rétt, þeim mun fleiri
stig vinnur þú þér inn. Þú skalt alltaf reyna að lesa hratt, vel og með
áherslum til að þú skiljir það sem þú ert að lesa. Samt sem áður er í
lagi að gera mistök. Þú færð stig fyrir málsgreinina þegar þú ert
búinn að lesa hana rétt, alveg sama þótt þú þurfir að lesa hana oft
áður en það tekst.
Hversu mörg stig fær lesari í PALS?
Nemendur: Lesarinn fær eitt stig fyrir hverja málsgrein sem hann les rétt.
Fær lesarinn stig þótt hann reyni oftar en einu sinni að lesa
málsgreinina?
Nemendur: Já.
Ath: Það er í lagi að gefa fimm stig fyrir blaðsíðu í staðinn fyrir eitt stig
fyrir málsgrein, sérstaklega ef stigagjöfin truflar nemendur. Engu að síður
er mælt með því að þau fái eitt stig fyrir hverja málsgrein á
æfingatímabilinu.
Þjálfarinn skráir stigin sem lesarinn vinnur sér inn á stigatöfluna.
Það er betra að láta þjálfarann skrá stigin til að lesarinn ruglist
síður.
Notaðu glæruna Stigagjöf sem er í Viðaukar A.
Þegar þið eruð þjálfarar hafið þið blýantinn
tilbúinn til að merkja stigin og gerið það alltaf á
sama hátt. Ég skal sýna ykkur hvernig á að gera
þetta.
Sýndu hvernig á að draga skástrik yfir þrjú fyrstu
stigin.
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Hver skráir stigin á stigatöfluna?
Nemendur: Þjálfarinn
Það er rétt. Allir fá að vera þjálfarar og merkja stigin.
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Paralestur, æfing
Nú eigið þið að vinna með félaga ykkar. Réttið upp hönd sem eruð
lesarar 1. Lesarar 1 eiga að lesa upphátt fyrir félaga sína.
Lesarar 2, réttið upp hönd. Þið eruð þjálfarar. Munið að leiðrétta á
réttan hátt. Ef þið viljið spyrja um eitthvað, réttið upp hönd, og ég
kem og aðstoða ykkur. Byrjið að lesa þar sem þið hættuð í gær.
Bókamerkið sýnir hvar á að byrja. Munið að merkja þar sem þið
byrjið með ör svo að lesarar 2 viti hvar þeir eiga að byrja. Tilbúin?
Byrja.
Leyfðu nemendum að æfa sig í 2-3 mínútur. Fylgstu með þeim og leiðréttu
á uppbyggjandi hátt.
Stopp. Ykkur gengur vel að aðstoða hvert annað. Nú skulum við
skipta um hlutverk. Núna eiga lesarar 2 að lesa upphátt og lesarar 1
eru þjálfarar. Munið lesarar 2, byrjið á sama stað og lesarar 1.
Þjálfarar, hjálpið félögum ykkar með því að nota skipulagið sem við
höfum lært. Æfum okkur meira.
Leyfðu nemendum að æfa sig í 2-3 mínútur. Fylgstu með þeim og leiðréttu
á uppbyggjandi hátt.
Ljómandi gott þjálfarar og lesarar! Nú leggjum við saman stigin sem
liðin unnu sér inn í þessari viku. Þetta gerum við vikulega síðasta
daginn sem við erum í PALS. Ég safna saman stigatöflunum og þið
fáið nýjar í næstu viku. Þegar ég les nöfnin ykkar segið þið mér
stigafjöldann ykkar.
Biddu lesara 1 að segja þér stigafjöldann. Leggðu saman stigafjölda hvors
liðs og skráðu á stigatöfluna í kennslustofunni.
Til hamingju sigurlið þessarar viku,_______ liðið. Þið sem eruð í
________liðinu, standið upp og hneigið ykkur.
Leyfðu sigurliðinu að standa upp og hneigja sig. Láttu nemendur klappa
fyrir því.
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Við veitum einnig ________liðinu viðurkenningu af því að það hefur
líka staðið sig vel í þessari viku. Við skulum klappa fyrir því.
Nemendur klappa fyrir hinu liðinu.
Mjög góður árangur hjá ykkur öllum! Nú er PALS lokið í dag.
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Dagur 4
Nemendur læra:
-Hvernig á að endursegja
-Hvernig þeir vinna sér inn stig í endursögn
Nemendur æfa:
-Aðferðir paralesturs
-Aðferðir endursagnar
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Upprifjun
Nú er PALS-tími!
Fylgstu með nemendum færa sig á milli borða og undirbúa PALS-gögnin.
Verðlaunaðu þau með stigum sem gera þetta rétt.
Áður en við vinnum næsta PALS-verkefni skulum við fara yfir það
sem við erum búin að læra um paralestur.
Fáðu nemendur til að svara eftirfarandi spurningum.
Hvað er það fyrsta sem við gerum í paralestri?
Nemendur: Lesari 1 les í 5 mínútur.
Hvað gerist næst?
Nemendur: Lesari 2 les í 5 mínútur.
Hvar byrjar lesari 2 að lesa?
Nemendur: Á sama stað og lesari 1 byrjaði.
Hvað á þjálfarinn að gera?
Nemendur: Lesa í hljóði með lesaranum, taka eftir villum og hjálpa
lesaranum að leiðrétta sig.
Hvernig förum við að því að leiðrétta?
Nemendur: Segjum „stopp“ ef lesarinn gerir mistök.
Hvað á þjálfarinn að gera ef lesarinn getur ekki áttað sig á orðinu á
fjórum sekúndum?
Nemendur: Hann segir: „Þetta orð er__________. Orðið er ...........?“. Þegar
lesarinn hefur lesið orðið rétt segir hann: „Gott, lestu málsgreinina aftur“.
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Hversu mörg stig færðu í paralestri?
Nemendur: Eitt stig fyrir hverja rétta málsgrein.
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Paralestur, æfing
Frábært! Nú skulum við æfa okkur aðeins. Af því að við erum að æfa
okkur skulum við lesa í 3 mínútur hvert. Lesarar 1 verið tilbúnir að
lesa og lesarar 2 tilbúnir að þjálfa. Tilbúin? Byrja.
Leyfðu lesurum 1 að lesa í 3 mínútur. Fylgstu með og gefðu þeim stig sem
standa sig vel.
Nú skulum við skipta. Lesarar 2, byrjið að lesa.
Leyfðu lesurum 2 að lesa í 3 mínútur. Fylgstu með og verðlaunaðu þau sem
gera rétt. Hrósaðu pörum sem standa sig vel.
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Endursögn
Öllum gengur vel með PALS! Nú lærum við um annað verkefnið í
PALS. Það heitir endursögn. Þegar þú og félagi þinn hafið lesið í 5
mínútur hvor, eigið þið að endursegja.
Hvað er annað verkefnið í PALS?
Nemendur: Endursögn.
Þið eruð greinilega að hlusta. Þegar þið endursegið, sýnið þið
hversu vel þið skiljið það sem þið voruð að lesa. Endursögnin er í 2
mínútur.
Hvað er endursögnin löng?
Nemendur: 2 mínútur.
Endursögn er mikilvægt verkefni af því að þar kemur fram hvort þið
skiljið það sem þið lesið. Í endursögninni segið þið frá því sem er
merkilegast í því sem þið lásuð. Hver getur sagt mér hvað
endursögn þýðir?
Nemendur: Þú segir frá því sem er merkilegast í því sem þú last.
Það er rétt. Það er gott að lesa rétt en að skilja það sem maður les er
enn þá mikilvægara.
Lesari 2 endursegir það sem gerðist í sögunni. Hann segir frá því
sem gerðist í réttri röð. Nú skulum við skoða spurningaspjaldið.
Notaðu Spurningaspjaldið (glæra) sem er í Viðaukar A.
Bentu á umfjöllun um endursögn á spjaldinu.
Lesarar 1, þið spyrjið alltaf lesara 2: „Hvað
gerðist fyrst?“ og bíðið eftir svari þeirra.
Síðan spyrjið þið: „Hvað gerðist næst?“ Og
svo koll af kolli.
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Hvað er það fyrsta sem lesari 1 spyr um í endursögn?
Nemendur: Hvað gerðist fyrst?
Hvað segir lesari 1 næst við félaga sinn þegar hann hefur fengið svar
við fyrstu spurningunni?
Nemendur: Hvað gerðist næst?
Mjög gott! Lesari 2, þegar þú endursegir, þá er í lagi að kíkja í
bókina til að athuga hvort þú hafir misst af einhverju mikilvægu
atriði. Þú átt að þjappa því saman sem þú last á 5 mínútum í 2ja
mínútna endursögn, þannig að mikilvægt er að hafa helstu atriði
með.
Notaðu söguna „Villi flytur“ (glæra) sem er í Verkefnahefti í Viðaukar A.
Finnið söguna „Villi flytur“ á bls. 2 í
verkefnaheftinu ykkar. Hlustið vel á meðan
ég les.
Lestu fyrstu 2 efnisgreinarnar í „Villi flytur“.
Ath: Ekki gera nein mistök í lestrinum eða fara í
gegnum leiðréttingaferlið að þessu sinni. Nú er
athyglin eingöngu á endursögn.
Jæja, nú eigið þið að vera þjálfararnir mínir. Ég er lesari 2 og æfi mig
í að endursegja söguna. Þjálfarar, spyrjið mig fyrstu
spurningarinnar í endursögninni.
Nemendur: Hvað gerðist fyrst?
Villi vinur Tomma flutti.
Nemendur: Hvað gerðist næst?
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Þeir léku sér næstum daglega annaðhvort heima hjá Tomma eða
Villa. Þeir hjóluðu og klifruðu í trjánum.
Nemendur: Hvað gerðist næst?
Tommi, Villi og Maja fylgdust með flutningamönnunum heima hjá
Villa.
Nemendur: Hvað gerðist næst?
Ég er ekki búin að lesa meira. Gott hjá ykkur þjálfarar! Þið kunnið
alveg að spyrja. Öll pör fá aukalega 2 stig.
Þetta er dæmi um hvernig á að endursegja. Ég byrjaði að segja frá
því mikilvægasta án þess að segja hverja einustu málsgrein aftur. Ég
kíkti líka aftur í söguna til að vera viss um að segja frá öllum
mikilvægum atriðum. Góðir lesarar gera þetta. Hvað gera góðir
lesarar?
Nemendur: Kíkja í söguna til að vera vissir um að öll mikilvægu atriðin
séu með.
Það getur gerst að lesari 1 sé ekki sammála félaga sínum um það
sem hann segir í endursögn. Eða að félaginn gleymi hvað kemur
næst í sögunni. Ef þetta gerist, þarft þú að hjálpa félaga þínum með
því að segja honum frá því sem gerist næst í sögunni. Þá heldur
lesari 2 áfram og segir frá því næsta sem gerðist og síðan koll af
kolli. Það er mikilvægt að hlusta vandlega á það sem félaginn segir
því að þú getur hjálpað honum ef hann lendir í vandræðum.
Hvað gera lesarar 1 þegar þeir eru ekki sammála félaga sínum?
Nemendur: Þeir segja lesara 2 hvað gerist næst í sögunni og halda áfram
að spyrja: „Hvað gerðist næst?“
Frábært! Æfum þetta. Ég ætla að lesa næstu 3 efnisgreinarnar úr
„Villi flytur“. Þið eigið að vera þjálfararnir og spyrja mig.
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Lestu næstu 3 efnisgreinar úr „Villi flytur“ upphátt fyrir
nemendurna.
Þjálfarar, spyrjið mig fyrstu spurningarinnar í endursögninni.
Nemendur: Hvað gerðist fyrst?
Pabbi Villa sagði að þau væru að fara.
Nemendur: Hvað gerðist næst?
Ég man það ekki. Getur einhver þjálfari hjálpað mér?
Fáðu nemendur til að segja þér atriði úr sögunni.
Nemendur: (Hugsanlegt svar) Villi og fjölskyldan hans stigu inn í bílinn.
Þegar þú hefur samþykkt rétt svar skaltu fá nemendur til að spyrja þig
næstu spurningar: „Hvað gerðist næst?“
Nemendur: „Hvað gerðist næst?“
Þegar Tommi vaknaði næsta dag varð hann leiður.
Nemendur: „Hvað gerðist næst?“
Hann gekk að trénu sem hann og Villi voru vanir að klifra í en það
var ekki gaman.
Þið standið ykkur mjög vel! Ykkur gekk vel að leiðrétta mig þegar
ég vissi ekki hvað gerðist næst. Nú eigið þið að æfa ykkur. Ég ætla
að klára „Villi flytur.“ Þegar ég er búin eigið þið að æfa endursögn
með félaga ykkar. Ég geng um kennslustofuna og gef ykkur stig ef
þið vinnið vel saman, takið eftir villum, leiðréttið og endursegið.
Fylgstu með nemendum á meðan þeir endursegja í 2 mínútur.
Glæsilegt! Nú skulum við tala um stigin. Með því að vinna vel og gera
sitt besta vinnur hvert par sér inn 10 stig. Lesari 1 ber ábyrgð á því
að úthluta stigum. Þegar endursögnin er búin segi ég: „Lesari 1,
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gefðu ykkar pari 10 stig ef þér finnst þið hafa lagt ykkur fram og
gert ykkar besta“.
Nú getum við sameinað paralestur og endursögn.
Við skulum æfa okkur og nota textann „Jana spilar kýló“ á bls. 3 í
verkefnaheftinu ykkar. Finnið „Jana spilar kýló“ í verkefnaheftinu.
Notaðu söguna „Jana spilar kýló“ (glæra) sem er í Verkefnaheftinu.
Stilltu klukkuna á 4 mínútur. Sumir nemendur eru
búnir fyrr. Þeir bíða rólegir þangað til allir eru búnir.
Munið að þegar þið eruð í paralestri gef ég þeim
sem fylgja PALS-reglunum stig. Lesarar 1, verið
tilbúnir að lesa. Munið að lesa hratt, vel og með
áherslu. Lesarar 2, verið tilbúnir að hlusta vel,
taka eftir og leiðrétta villur. Byrjið.
Fylgstu með nemendum og veittu PALS-stig. Fylgdu kennaraspjaldinu og
haltu áfram paralestrinum og endursögninni.
Frábær vinna í dag. Næst þegar við förum í PALS æfum við okkur
betur.
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Dagur 5
Nemendur rifja upp:
-Aðferðir paralesturs
-Aðferðir endursagnar
Nemendur æfa:
-Paralestur
-Endursögn
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Endursögn
Nú er PALS-tími!
Færið ykkur til félaga ykkar og undirbúið borðin ykkar hratt og
hljóðlega.
Fylgstu með þegar nemendur færa sig og gera sig tilbúna með PALSgögnin. Gefðu þeim pörum stig sem gera þetta rétt.
Í dag ætlum við að æfa paralestur og endursögn. En fyrst skulum við
rifja upp.
Fáðu nemendur til að svara eftirfarandi spurningum.
Hvað les hver félagi lengi í paralestri?
Nemendur: 5 mínútur.
Hvað gerir þjálfarinn?
Nemendur: Hann tekur eftir villum og hjálpar lesaranum með erfið orð.
Hvernig leiðréttum við í paralestrinum?
Nemendur: Við segjum fyrst „Stopp“ og síðan „Þetta orð er ___________.
Orðið er.............?“.
Hvað segir þjálfarinn við lesarann þegar hann er búinn að lesa orðið
rétt?
Nemendur: „Gott, lestu málsgreinina aftur“.
Hversu mörg stig færðu í paralestri?
Nemendur: Eitt stig fyrir hverja málsgrein sem er lesin rétt.
Hvað kemur næst þegar báðir félagarnir hafa lesið í 5 mínútur?
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Nemendur: Endursögn.
Hvað tekur endursögn langan tíma?
Nemendur: 2 mínútur.
Hvað gerist í endursögn?
Nemendur: Lesari 2 endursegir það sem gerist í sögunni í réttri röð.
Hversu mörg stig færðu í endursögn?
Nemendur: 10 stig.
---------------Nú erum við tilbúin til að æfa paralestur aftur. Lesarar 1, verið
tilbúnir til að lesa. Lesarar 2 verið tilbúnir að fylgjast með og taka
eftir villum.
Fylgstu með nemendum og sjáðu til þess að allir séu með gögnin sín.
Allt í lagi, nú er paralestur. Lesari 1 les í 5 mínútur og síðan skiptið
þið um hlutverk. Byrjið.
Stilltu klukkuna á 5 mínútur. Gakktu um stofuna og gefðu stig og hrósaðu
þeim sem vinna rétt og vel saman. Veittu þeim leiðsögn sem eiga í
erfiðleikum. Notaðu kennaraspjaldið og gátlistann til að fylgjast með.
Stopp. Nú skiptið þið um hlutverk. Lesari 2, nú átt þú að lesa sama
textann og félagi þinn las. Lesari 1 er núna þjálfarinn. Byrjið.
Stilltu klukkuna á 5 mínútur. Aðgættu hvort lesarar 2 séu að lesa. Gakktu
um stofuna.
Stopp. Nú er komið að endursögn. Lesarar 2 undirbúa sig að
endursegja það sem þeir voru að lesa. Þið hafið 2 mínútur. Byrjið.
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Stilltu klukkuna á 2 mínútur. Gakktu um stofuna. Eftir 2 mínútur skaltu
minna nemendur á að ef þeim finnst þeir hafa staðið sig vel í endursögn, fái
þeir 10 stig. Endurtaktu ferlið þangað til PALS-tíminn er liðinn.
Æfing
Nú erum við tilbúin til að æfa paralestur aftur. Lesarar 1, verið
tilbúnir til að lesa. Lesarar 2 verið tilbúnir til að fylgjast með og taka
eftir villum.
Fylgstu með nemendum og sjáðu til þess að allir séu með gögnin sín.
Allt í lagi, nú er paralestur. Lesari 1 les í 5 mínútur og síðan skiptið
þið um hlutverk. Byrjið.
Stilltu skeiðklukkuna á 5 mínútur. Gakktu um og gefðu stig og hrósaðu
þeim sem vinna rétt og vel saman. Leiðbeindu þeim sem lenda í erfiðleikum
og notaðu kennaraspjaldið og gátlistann til að fylgjast með því að rétt sé
gert.
Stopp. Nú skiptið þið um hlutverk. Lesarar 2, nú eigið þið að lesa
sama textann og félagar ykkar lásu. Lesarar 1 eru núna þjálfarar.
Byrjið.
Stilltu klukkuna á 5 mínútur. Aðgættu hvort lesarar 2 séu að lesa. Gakktu
um stofuna.
Stopp. Nú er komið að endursögn. Lesarar 2 undirbúa sig að
endursegja það sem þeir voru að lesa. Þið hafið 2 mínútur.
Byrjið.
Stilltu klukkuna á 2 mínútur. Gakktu um stofuna. Eftir 2 mínútur skaltu
minna nemendur á að ef þeim finnst þeir hafa staðið sig vel í endursögn, fái
þeir 10 stig. Endurtaktu ferlið þangað til PALS-tíminn er liðinn.
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Dagur 6
Nemendur læra:
-Grunnaðferðir við að draga saman efnisgreinar
-Hvaða þættir mynda góða framsetningu á aðalatriðum í
efnisgrein
-Að setja fram aðalatriðin í efnisgrein
Nemendur æfa:
-Að draga saman efnisgrein, skref fyrir skref
-Að setja fram aðalatriðin í efnisgrein
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Upprifjun
Nú er PALS-tími!
Fylgstu með nemendum færa sig til félaga sinna og undirbúa PALS-gögnin.
Gefðu þeim stig sem gera þetta rétt.
Í dag ætlum við að læra um annað PALS-verkefni. Fyrst skulum við
fara yfir það sem við erum búin að læra um PALS hingað til. Allir
taka upp spurningaspjöldin.
PALS stendur fyrir…?
Nemendur: Pör að læra saman.
Af hverju erum við að vinna í PALS?
Nemendur: Til að verða betri í lestri og skilja það sem við lesum.
Hvert er fyrsta verkefnið í PALS?
Nemendur: Paralestur.
Hversu lengi les lesarinn í einu?
Nemendur: Í 5 mínútur.
Hvar byrjar lesari 2 að lesa?
Nemendur: Á byrjuninni, á sama stað og lesari 1 byrjaði.
Hvað gerist eftir paralestur?
Nemendur: Endursögn.
Hvað tekur endursögn langan tíma?
Nemendur: 2 mínútur.
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Ljómandi gott! Nú æfum við paralestur og endursögn. Af því að við
erum að rifja upp, styttum við tímann fyrir hvert verkefni. Hver
lesari les í 2 mínútur. Síðan endursegir lesari 2 í eina mínútu. Lesari
1 tilbúinn! Byrja!
Stilltu klukkuna á 2 mínútur. Lesari 1 les í 2 mínútur. Síðan er skipt um
hlutverk og lesari 2 les í 2 mínútur. Að lokum endursegir lesari 2 í 1
mínútu. Þessi æfing er til þess að minna nemendur á það hvernig á að gera
verkefnin á réttan hátt.
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Að draga saman - kynning
Flott! Nú erum við að fara í annað spennandi verkefni. Það er kallað
að draga saman efnisgrein, þ. e. a. s. aðalatriðin úr efnisgreininni
eru dregin saman. Þegar við drögum saman þá þjöppum við saman
upplýsingunum úr einni efnisgrein. Þannig segjum við frá því
mikilvægasta í efnisgreininni. Hvað er gert þegar efnisgrein er
dregin saman?
Útskýra efnisgrein ef þarf.
Nemendur: Sagt frá því mikilvægasta.
Hver lesari les í 5 mínútur alveg eins og í paralestri. Hvað á hver
lesari að lesa lengi þegar við drögum saman?
Nemendur: Í 5 mínútur.
Allt í lagi. Þegar búið er að lesa eina efnisgrein, á lesarinn að stoppa
og segja frá því mikilvægasta úr henni. Hann fer í gegnum 3 skref til
að segja það mikilvægasta í 10 orðum eða færri. Þegar við drögum
saman efnisgrein í 10 orð eða færri, hvað erum við að gera?
Nemendur: Segja það mikilvægasta.
Hvenær stoppar lesari til að draga saman?
Nemendur: Eftir hverja efnisgrein.
Það er rétt! Með því að draga saman efnisgreinar lærið þið að finna
út hvað er mikilvægast. Með því að finna hvað er mikilvægast
skiljum við betur það sem við lesum. Tvennt hjálpar okkur að finna
hvað er mikilvægast í efnisgreininni:
„Hver eða hvað“ er mikilvægast í efnisgreininni?
Hvað er mikilvægt varðandi „hvern eða hvað“?
Notaðu Spurningaspjaldið (glæra).

61

Allir horfa á spurningaspjaldið. Bentu á þar sem stendur Að draga saman
efnisgrein.
Bíddu þangað til nemendur benda.
Það er þrennt sem þjálfarinn biður lesarann um að gera þegar hann
er búinn að lesa hverja efnisgrein. Við skulum lesa það saman.
Bíddu þangað til nemendur eru tilbúnir að lesa upphátt með þér.
„Hver eða hvað“ er mikilvægast?
Lýstu því mikilvægasta.
Um hvað er efnisgreinin? Segðu frá í 10 orðum (eða færri).
Nú skulum við æfa þetta.
Notaðu „Nýi kastali konungsins“ (glæra) sem er í Verkefnaheftinu í
Viðaukar A.
Opnið verkefnaheftið á blaðsíðu 4. Fylgist með á
meðan ég les söguna „Nýi kastali konungsins“
upphátt. Þegar þið hlustið reynið þið að finna út
hvað er mikilvægast með því að fara í gegnum
skrefin 3.
Lestu söguna fyrir nemendur.
Nú skulum við skoða spurningaspjaldið og þann hluta sem fjallar
um að draga saman efnisgrein. Þú og félagi þinn eigið að klára fyrsta
skrefið „Hver eða hvað er mikilvægast“. Þegar þið hafið komist að
niðurstöðu réttið þið upp hönd. Það geta verið mörg „hver eða
hvað“ en aðeins eitt er mikilvægast. Hafið í huga að „hver eða hvað“
er alltaf manneskja, staður, hlutur eða dýr.
Bíddu á meðan nemendur ræða málin.
Hver getur nefnt „hver eða hvað“ er mikilvægast?
Nemendur: Damien konungur.
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Mjög gott. Damien konungur er mikilvægasti „hver eða hvað“,
þannig að ég ætla að skrifa Damien konungur á línuna hér fyrir
neðan. Það er fyrsti hlutinn af málsgreininni sem ég ætla að skrifa.
Þið eigið að skrifa Damien konungur á verkefnablaðið ykkar.
Bíddu á meðan nemendur skrifa Damien konungur.
Horfið á blaðið hjá félaga ykkar og réttið upp þumalfingur ef hann
gerði rétt.
Bíddu á meðan nemendur rétta upp þumalinn.
Gott! Nú skulum við horfa á spurningaspjaldið aftur og skoða skref
2. „Lýstu því mikilvægasta“. Við erum búin að segja að Damien
konungur sé mikilvægasti „hver eða hvað“. Nú þurfum við að vita
hvað er mikilvægast við Damien konung.
Damien konungur skrifaði með fjaðurpenna. Lýsir þetta því
mikilvægasta í efnisgreininni?
Nemendur: Nei.
Lestu eftirfarandi fullyrðingar. Biddu nemendur að segja þér hvort
fullyrðingin feli í sér það mikilvægasta sem kemur fram í efnisgreininni eða
ekki. Biddu þau að útskýra af hverju þetta er mikilvægt eða ekki.
Damien konungur var orðinn þeyttur á köldu veðri (ekki það
mikilvægasta). Þessi fullyrðing er sönn en er ekki það mikilvægasta sem
gerist í efnisgreininni.
Damien konungur taldi og skráði hverja einustu krónu. (Ekki það
mikilvægasta). Þó að fullyrðingin segi frá því sem konungurinn er að
gera, er ekki sagt af hverju hann er að gera það. Þar sem ástæðan kemur
fram seinna í efnisgreininni er mikilvægt að hafa hana með þegar dregið er
saman.
Damien konungur taldi peningana sína til að vera viss um að hann
ætti nóg til að kaupa nýjan kastala. (Mikilvægast). Þetta er það
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mikilvægasta sem Damien konungur er að gera eða það
mikilvægasta við „hver eða hvað“.
Málsgreinin hljómar þá svona: „Damien konungur taldi peningana
sína til að vera viss um að hann ætti nóg til að kaupa nýjan kastala“.
Allir skrifa á verkefnablaðið: „taldi peningana sína til að vera viss
um að hann ætti nóg til að kaupa nýjan kastala“. Réttið upp
þumalinn þegar félagar ykkar eru búnir að skrifa.
Skrifaðu málsgreinina á glæruna. Bíddu á meðan nemendur skrifa
málsgreinina.
Nú er komið að síðasta skrefinu í að draga saman efnisgrein. Þegar
þið eruð að skrifa það sem er mikilvægast eigið þið að sleppa öllum
ónauðsynlegum upplýsingum, einungis greina frá því sem skiptir
máli. Þið eigið að geta sagt það sem er mikilvægast í 10 orðum eða
færri, þannig sýnið þið fram á að þið skilduð það sem þið voruð að
lesa.
Hvað má málsgrein með því mikilvægasta vera löng?
Nemendur: 10 orð eða færri.
Þegar við erum að draga saman telst „hver eða hvað“ sem eitt orð þó
að við notum fleiri orð til að lýsa því. Hversu mörg orð?
Nemendur: Eitt orð.
Nú skulum við skoða spurningaspjaldið og ljúka þriðja skrefinu.
„Segið frá efnisgreininni í 10 orðum eða færri“.
Munið að „hver eða hvað“ telst eitt orð.
Mikilvægasti „hver eða hvað“ er Damien konungur. Hvað teljum við
mörg orð?
Nemendur: Eitt orð.
Gott. Nú skulum við skoða spurningaspjaldið einu sinni enn og
klára þriðja skrefið. „Lýsið því mikilvægasta í 10 orðum eða færri“.
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Munið að mikilvægasti „hver eða hvað“ er Damien konungur og
það mikilvægasta í sambandi við hann er að „hann taldi peningana
sína til að vera viss um að hann ætti nóg til að kaupa nýjan
kastala“. Nú ætla ég að hugsa um hvernig ég get sagt þetta í 10
orðum eða færri. Síðan segi ég það upphátt. Þið eigið að vera
þjálfararnir mínir og telja orðin sem ég segi.
„Damien konungur taldi peninga sem dugðu til að kaupa nýjan
kastala“. Hvað eru þetta mörg orð?
Nemendur: 10.
Það er rétt. Við notuðum mikilvægasta „hvern eða hvað“ og það sem
er mikilvægast við „hvern eða hvað“ til að fá fram aðalatriðin. Nú
eigið þið að skrifa setninguna á verkefnablaðið.
Skrifaðu það sem þú sagðir, 10 orð eða færri, á glæruna. Fylgstu með
nemendum á meðan þeir skrifa á verkefnablaðið.
Nú erum við búin að skrifa það sem er mikilvægast í einni
efnisgrein. Við skulum líta á annað dæmi. Flettið upp á bls. 5 í
verkefnaheftinu ykkar. Ég ætla að lesa „Skólaleikritið“ upphátt.
Hlustið og fylgist með textanum í hljóði.
Notaðu Skólaleikritið (glæra). Lestu kaflann upphátt
fyrir nemendur.
Nú eigið þið að stíga fyrsta skrefið í að draga saman
efnisgrein. Lesarar 2, þið eigið að vera þjálfarar.
Hlustið vel. Stundum er um fleiri en eina mikilvæga
manneskju, hlut, stað eða dýr að ræða. Í því tilfelli
nefnið þið allar mikilvægustu manneskjurnar,
hlutina, staðina og dýrin sem efnisgreinin fjallar um. Þjálfarar,
gætið þess að félagi ykkar nefni alla mikilvæga „hvað eða hverja“ í
efnisgreininni. Snúið ykkur að félaganum og byrjið. Þegar
félaginn er búinn að segja „hvað eða hver“ er mikilvægastur og þið
eruð samþykk eigið þið að rétta upp þumalinn.
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Fylgstu með nemendum. Sjáðu til þess að allir þjálfarar spyrji: „Hver eða
hvað er mikilvægast í efnisgreininni? “
Nú skulum við tala um „hver eða hvað“ er það mikilvægasta.
Biddu 3-4 pör um að segja frá. Líklegt er að þau nefni ólík „hver eða hvað“
og að svör einhverra byggist á misskilningi.
Flott hjá ykkur. Réttu „hver eða hvað“ í þessari efnisgrein eru
Carlos og Anna. Ef þú og félagi þinn svöruðuð rétt fáið þið 2 stig.
Allir eiga að skrifa „Carlos og Anna“ á línuna undir „Mikilvægasta
hver eða hvað“ á verkefnablaðinu.
Þið skuluð ekki hafa áhyggjur ef þið svöruðuð ekki rétt. Þessi
efnisgrein er flókin af því að fleiri „hverjir eða hvað“ koma til
greina. En í efnisgreininni er aðallega talað um „Carlos og Önnu“, þó
að aðrir séu nefndir, t.d. Eiríkur og kennarinn. En þeir eru ekki
mikilvægustu persónurnar þar sem aðalatburðarás
efnisgreinarinnar snýst ekki um þá. Aðalatburðarásin fjallar um
Carlos og Önnu. Hver eru mikilvægustu „hver eða hvað“?
Nemendur: Carlos og Anna.
Rétt, það eru Carlos og Anna. Carlos og Anna hafa áhyggjur af því að
Eiríkur er seinn. Kennarinn spyr þau um Eirík og þeim léttir þegar
Eiríkur kemur.
Kennarinn og Eiríkur eru ekki eins mikilvægir, þess vegna teljum
við þá ekki með. Sumum ykkar hefur fundist að Eiríkur ætti að vera
með Carlos og Önnu sem mikilvægasti „hver eða hvað“. Eiríkur er
mikilvægur fyrir efnisgreinina en ekki eins mikilvægur og Carlos og
Anna.
Nú skulum við komast að því hvað er mikilvægast við Carlos og
Önnu. Þjálfarar, biðjið félaga ykkar að klára annað skrefið í að
draga saman efnisgreinar. Þegar það er búið skuluð þið rétta upp
þumalinn.
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Fylgstu með nemendum. Spurðu 3-4 pör þegar þau virðast tilbúin.
Sennilega færðu ólík svör, sum rétt, sum röng.
Ég er ánægð(ur) með hvað þið eruð hugmyndarík. Það sem er
mikilvægast við Carlos og Önnu er þetta: „Carlos og Anna höfðu
áhyggjur af leikritinu sem þau ætluðu að sýna þangað til að vinur
þeirra, Eiríkur, mætti loksins“. Skrifið þetta á verkefnablaðið ykkar.
Skrifaðu „höfðu áhyggjur af leikritinu sem þau ætluðu að sýna þangað til
að vinur þeirra, Eiríkur, mætti loksins“ á glæruna. Fylgstu með nemendum
á meðan þeir skrifa á verkefnablaðið.
Ath: Þér finnst e.t.v. að þessi málsgrein gæti verið styttri en hún er skrifuð
svona til þess að það sé hægt að stytta hana í 10 orð eða færri.
Ef þú og félagi þinn voruð með eitthvað svipað því sem við
skrifuðum, skaltu gefa ykkur 2 stig. Nú set ég fram fullyrðingar sem
eru ekki alveg réttar. Réttið upp hönd og segið mér hvað vantar í
hverja fullyrðingu fyrir sig.
Spurðu 2-3 nemendur um hverja fullyrðingu og ræddu stuttlega
ástæðurnar sem eru gefnar fyrir neðan.
„Carlos og Anna voru spennt að vera með í leikritinu.“ (ÁSTÆÐA
RÖNG: Gefur ekki nægjanlegar upplýsingar um það sem er að gerast.
Aðalatriði efnisgreinarinnar er hvað þau voru áhyggjufull).
„Carlos og Anna þurftu að vera í asnalegum krókódílabúningum.“
(ÁSTÆÐA RÖNG: Ekki nægjanlegar upplýsingar. Þó að þau hafi verið í
búningum höfðu þau aðallega áhyggjur af því að Eiríkur, bekkjarfélagi
þeirra, var ekki kominn.)
Carlos og Anna sáu Eirík ryðjast inn í skólastofuna. (ÁSTÆÐA RÖNG:
Fullyrðingin er rétt en hún útskýrir hvorki hvernig Carlos og Önnu leið né
heldur hvað þeim létti þegar Eiríkur kom.)
Flott hjá ykkur! Eins og þið sjáið getur verið flókið að nefna það sem
er mikilvægast við „hvern eða hvað“. Þið þurfið að vanda ykkur,
lesarar og þjálfarar, og gera ykkar besta.
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Nú skuluð þið horfa á spurningaspjaldið einu sinni enn og ljúka
þriðja skrefinu: „Segið það mikilvægasta í 10 orðum eða færri“.
Munið að við sögðum að Carlos og Anna væru mikilvægasta „hver
eða hvað“ í efnisgreininni, það mikilvægasta sem þau gerðu var að
þau „höfðu áhyggjur af leikritinu sem þau ætluðu að sýna þangað til
að vinur þeirra, Eiríkur, mætti loksins“. Nú vil ég að þið segið þetta í
10 orðum eða færri. Þjálfarar, biðjið félaga ykkar að draga saman
efnisgreinina og teljið orðin til að athuga hvort þau séu 10 eða
færri. Þegar þið eruð búin réttið þið upp þumalinn.
Biddu 3-4 pör að segja frá. Sennilega eru málsgreinarnar ólíkar.
Takk fyrir að segja okkur frá málsgreinunum ykkar. Á
verkefnablaðið skulum við öll skrifa það sama. Þið skuluð skrifa
„Carlos og Anna höfðu áhyggjur af leikritinu þangað til Eiríkur
kom“.
Bíddu á meðan nemendur skrifa þetta.
Ef þú og félagi þinn sögðuð eitthvað svipað því sem við skrifuðum
skaltu gefa ykkur 2 aukastig.
Bíddu á meðan nemendur gera þetta.
Þið standið ykkur vel! Nú teljum við heildarstigin og finnum út
hvort liðið vann þessa vikuna. Þegar ég nefni nafnið ykkar segið þið
mér síðustu töluna á stigatöflunni ykkar. Takið vel eftir þegar ég les
upp nafnið ykkar.
Lestu upp nöfn lesara 1 og láttu þá gefa upp stigin. Leggðu saman
heildarstigafjölda liðanna og skrifaðu á liðaspjaldið á PALS
tilkynningatöflunni.
Til hamingju sigurvegarar vikunnar________liðið! _______liðið, standið
upp og hneigið ykkur. Klöppum fyrir sigurvegurunum.
Leyfðu vinningsliðinu að hneigja sig.
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Nú skulum við einnig veita ______liðinu viðurkenningu vegna þess að
þau voru líka dugleg þessa viku. _____ lið klöppum fyrir ykkur!
Leyfðu liðinu sem lendir í öðru sæti að taka á móti lófaklappi.
Frábært! Þið hafið verið dugleg. Nú er kominn tími til að ganga frá
PALS-gögnunum. Næst höldum við áfram að draga saman
efnisgreinar.
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Dagur 7
Nemendur læra:
-Hvernig á að draga saman stuttar efnisgreinar
-Um stigagjöf fyrir að draga saman efnisgreinar
Nemendur æfa:
-Að draga saman efnisgreinar
-Að safna stigum fyrir að draga saman efnisgreinar
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Upprifjun –Að draga saman efnisgrein
Nú er PALS-tími!
Fylgstu með á meðan nemendur færa sig til í kennslustofunni. Verðlaunaðu
þau pör sem gera þetta rétt.
Í dag lærum við meira um hvernig við drögum saman efnisgrein en
fyrst skulum við rifja upp.
Fáðu nemendur til að rifja upp.
Þegar við drögum saman efnisgrein hvað les hver lesari lengi?
Nemendur: Í 5 mínútur.
Hvenær stoppar lesarinn til að draga saman aðalatriðin?
Nemendur: Eftir hverja efnisgrein.
Hvernig finnum við aðalatriðin?
Nemendur: Við leitum að mikilvægasta „hver eða hvað“ og finnum hvað
er mikilvægast við hvern eða hvað.
Glæsilegt! Kíkjum í verkefnaheftið og reynum að finna hvað eða
hver er mikilvægastur og hvað er mikilvægast við hann eða það í
nokkrum efnisgreinum sem eru án mynda. Ég ætla að lesa um Ellu
sem bjargar deginum. Þið skuluð hlusta og reyna að finna hver eða
hvað er mikilvægast.
Leggðu glæru (Verkefnahefti, bls. 6 „Ella bjargar deginum“)
á myndvarpann og lestu fyrstu efnisgreinina.
Segið „hver eða hvað“ er mikilvægast í fyrstu efnisgreininni. Réttið
upp hönd og segið mér „hver eða hvað“ það er.
Leyfðu nemendum að bregðast við.
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Margir „hver eða hvað“ koma til greina í efnisgreininni. Hvíslið að
félaga ykkar hvað ykkur finnst vera mikilvægasti „hver eða hvað“
í efnisgreininni.
Bíddu meðan nemendur finna mikilvægasta „hvern eða hvað“.
Réttið upp hönd ef þið getið sagt mér „hver eða hvað“ er
mikilvægast.
Fáðu nemendur til að svara.
Ef þið eruð sammála um að mikilvægasti „hver eða hvað“ í
efnisgreininni séu Öddi og Ella, gefið ykkur eitt stig. Rétt! Nú skuluð
þið tala um það sem er mikilvægast við „hvað eða hvern“. Réttið upp
þumalinn þegar þið eruð tilbúin.
Bíddu aðeins á meðan nemendur tala saman.
Hvað sagði félagi þinn að væri það mikilvægasta við Ellu og Ödda?
Nemendur: Ella og Öddi fóru í ferðalag til að heimsækja foreldra sína.
Fáðu svar frá nokkrum og ræddu um það hvers vegna rétta svarið er um
Ellu og Ödda að heimsækja foreldra sína. Verðlaunaðu þau pör með stigum
sem gefa góða ástæðu fyrir svarinu.
Þið standið ykkur vel! Nú skulum við finna aðalatriðin í 10 orðum
eða færri. Hver vill segja mér aðalatriðin í 10 orðum eða færri?
Nemendur: Ella og Öddi fóru í ferðalag til að heimsækja foreldra sína.
Fáðu einn nemanda til að segja aðalatriðin. Fáðu aðra til að hjálpa ef illa
gengur.
Nú reynið þið að draga saman með félaga ykkar. Ég vil að lesari 1
lesi fyrstu 2 efnisgreinarnar upphátt. Eftir hverja efnisgrein á lesari
2 að vera þjálfarinn og fara í gegnum skrefin og draga saman með
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lesara 1. Lesari 2, ekki gleyma að hjálpa lesara 1 ef hann les vitlaust
eða lendir í erfiðleikum með orð. Tilbúin? Byrja.
Fylgstu með á meðan þau æfa sig. Ef nemendur skilja hvernig leysa á
verkefnið er óhætt að halda áfram í næsta hluta. Ef þú heldur að þau þurfi
að æfa sig betur, láttu þau þá skipta um hlutverk, þannig að lesari 2 lesi
næstu 1-2 efnisgreinar meðan lesari 1 fer í gegnum skrefin að draga
saman.
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Stuttar efnisgreinar
Stundum eru efnisgreinarnar mjög stuttar. Þegar efnisgrein er stutt,
þurfið þið að lesa meira en eina efnisgrein til að fá nægjanlegar
upplýsingar til að finna aðalatriðin. Þetta þýðir að þið þurfið að
sameina tvær eða fleiri efnisgreinar.
Þetta gerist líklega þegar samtöl eru í efnisgreinunum. Samtöl eru
þegar persónurnar í sögunni eru að tala. Þið þekkið samtölin á
gæsalöppunum.
Skrifaðu gæsalappir„........... “á glæruna til að nemendur sjái hvernig þær líta
út.
Jæja, hvað gerið þið ef efnisgreinar eru of stuttar?
Nemendur: Lesum fleiri en eina efnisgrein áður en við finnum
aðalatriðin.
Hvenær eru efnisgreinar stuttar?
Nemendur: Stuttar efnisgreinar eru líklegri þegar persónur í sögum eru
að tala.
Leggðu á myndvarpann glæruna „Gunna gleymir
öllu“ sem er í Viðaukar B.
Gott! Nú skuluð þið sjá hvað ég á við. Við
skulum skoða söguna um „Gunnu sem
gleymir öllu“ á blaðsíðu 1 í verkefnaheftinu.
Nú skuluð þið skoða með félaga ykkar
nokkrar stuttar efnisgreinar. Munið að
efnisgreinar eru stuttar af því að í þeim eru
samtöl. Nú skuluð þið merkja 2 eða 3 stuttar
efnisgreinar í kaflanum. Réttið upp þumalinn þegar þið eruð búin.
Bíddu þangað til nemendur eru búnir að gera þetta. Biddu þá síðan að
rétta upp hönd og nefna dæmi um stutta efnisgrein í kaflanum.

75

Gott hjá ykkur! Nú skulum við tala um hvað við gerum þegar við
drögum saman þar sem efnisgreinarnar eru stuttar. Ef ég er
lesarinn, þá sameina ég 2-3 efnisgreinar áður en ég dreg saman. Þið
getið notað breiddina á bókamerkinu til að finna út hvað þið eigið
að lesa margar efnisgreinar áður en þið dragið saman.
Skoðum söguna um „Gunnu sem gleymir öllu“ aftur. Fyrsta
efnisgreinin er ekki mjög stutt, ég get lesið hana og fundið
aðalatriðin í henni. Ég ætla að setja strik undir hana til að minna
mig á að hérna eigi að gera hlé á lestrinum.
Næsta efnisgrein er styttri, ef ég legg bókamerkið yfir sé ég að það
þarf að sameina hana við næstu 2 efnisgreinar. Þar ætla ég að setja
strik svo að ég viti að hér ætla ég líka að stoppa.
Sýndu nemendum á myndvarpanum hvernig þú notar breiddina á
bókamerkinu til að leggja yfir nokkrar stuttar efnisgreinar.
Glæran „Gunna gleymir öllu“.
Takið eftir að ég sameina allar 3 efnisgreinarnar af því að þær eru
mjög stuttar. Gerið hring utan um þessar efnisgreinar á
verkefnablaðinu ykkar.
Nemendur gera hring utan um efnisgreinar 2 til 4 í „Gunna gleymir öllu“.
Athugaðu hvort nemendur geri hring á blaðinu sínu.
Það er ekki til nein ákveðin aðferð til að ákveða hve margar
efnisgreinar á að taka saman, en það hjálpar að nota bókamerkið.
Þið þurfið þó að passa upp á að þið stoppið ekki í miðri efnisgrein.
Mikilvægt er að klára að lesa efnisgrein áður en byrjað er að draga
saman af því að það er nauðsynlegt að hafa heila efnisgrein til að
draga saman, en ekki bara hluta hennar.
Hvað getið þið notað til að hjálpa ykkur til að ákveða hve margar
efnisgreinar þið ætlið að draga saman?
Nemendur: Bókamerkið.
Af hverju er mikilvægt að lesa efnisgreinina til enda?
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Nemendur: Vegna þess að við þurfum að finna aðalatriðin úr heilli
efnisgrein.
Það er hlutverk þjálfarans að áætla hversu margar stuttar
efnisgreinar eru nauðsynlegar til að finna aðalatriðin. Í lok stuttrar
efnisgreinar segir þjálfarinn „stopp“ eða „lestu áfram“. Þetta er ein
af ástæðunum fyrir því að það er mikilvægt fyrir þjálfarann að
fylgjst vel með lesaranum.
Notaðu textann „Jana spilar kýló“ á bls. 3
í Verkefnaheftinu (glæra).

Nú skuluð þið öll fletta á blaðsíðu 3 í verkefnaheftinu og skoða „Jana
spilar kýló“. Á þessari blaðsíðu eru stuttar efnisgreinar. Lesari 1
byrjar á fyrstu efnisgrein og les blaðsíðuna fyrir félaga sinn. Lesarar
2, þið eruð þjálfarar. Þið eigið að ákveða hvað er mátulegt að lesa
mikið. Segið félaga ykkar hvenær hann á að hætta að lesa. Mátulegt
er að stoppa á tveimur stöðum. Lesarar 1, þið setjið strik þar sem
þjálfararnir segja ykkur að stoppa.
Fylgstu með nemendum.
Þetta er ljómandi gott hjá ykkur öllum! Eitt þurfið þið að vita í
viðbót um efnisgreinar. Þær enda ekki alltaf neðst á blaðsíðu.
Stundum halda þær áfram á næstu blaðsíðu. Ef efnisgreinin endar
ekki neðst á blaðsíðunni haldið þá áfram á næstu blaðsíðu og klárið
efnisgreinina þar. Hver getur sýnt mér svona dæmi í lesbókinni
sinni?
Fylgstu með nemendum.
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Stig
Leggðu Spurningaspjaldið (glæra) á myndvarpann.
Nú skulum við tala um stigagjöf. Þegar þið eruð að draga saman fáið
þið mörg stig. Í hvert skipti sem þið búið til setningu með
aðalatriðum fáið þið 3 stig.
Bentu á þar sem stendur heildarstigafjöldi á spurningaspjaldinu. Bentu
síðan á fyrsta skref í að draga saman efnisgrein.
Ef þið nefnið mikilvægasta „hvern eða hvað“ fáið þið eitt stig.
Bentu á númer 2 í að draga saman efnisgrein.
Ef þið nefnið hvað er mikilvægast við „hvern eða hvað“ fáið þið 1
stig.
Bentu á númer 3 í að draga saman efnisgrein.
Ef þið setjið saman málsgrein með aðalatriðunum sem er 10 orð eða
færri fáið þið 1 stig.
Þið fáið 3 stig fyrir hverja efnisgrein sem þið dragið saman.
Stigagjöfin fyrir að draga saman efnisgrein er frábrugðin
stigagjöfinni sem er notuð þegar þið eruð að lesa. Þegar þið lesið
fáið þið stig fyrir að lesa rétt en þegar þið dragið saman fáið þið stig
fyrir að finna aðalatriðin. Þegar lesari vinnur sér inn stig skráir
þjálfarinn þau í stigatöfluna.
Nú skulum við ímynda okkur að þið séuð þjálfari og að lesarinn
nefni ekki rétta „hvern eða hvað“. Þá þarf að hjálpa lesaranum
(í næsta PALS-tíma skulum við tala um þetta) og næst tekst honum
að nefna rétta „hvern eða hvað“. Þegar svona gerist fær lesarinn
stig þegar hann hefur gefið rétt svar. Þegar við drögum saman fær
lesarinn ekki stig ef þjálfarinn eða kennarinn segir svarið.
Nú skulum við æfa stigagjöf. Ég læt sem ég sé lesarinn. Þið eruð
þjálfarinn minn. Ég les efnisgrein. Þegar ég er búin að lesa skuluð
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þið spyrja mig spurninganna á spurningaspjaldinu. Síðan skuluð þið
athuga hvort málsgreinin mín innihaldi aðalatriðin úr
efnisgreininni. Ef ég nefni rétta „hvern eða hvað“ eigið þið að segja
„eitt stig“. Ef mér tekst að nefna það mikilvægasta um „hvern eða
hvað“ eigið þið að segja „eitt stig“. Ef ég segi aðalatriðin í 10 orðum
eða færri segið þið „eitt stig“.
Lestu efnisgrein úr lesbók nemenda til að gefa dæmi um hvernig maður fær
stig fyrir að draga saman efnisgrein.
Nú ætla ég að lesa vitlaust. Þið eigið að leiðrétta mig eins og við
gerum í paralestri. Þó að við séum að vinna með lesskilning og að
draga saman efnisgrein, höldum við áfram að leiðrétta þegar orð
eru lesin vitlaust.
Lestu næstu efnisgrein í lesbók nemenda. Lestu vitlaust og stoppaðu í meira
en 4 sekúndur. Gakktu úr skugga um að nemendur taki eftir þessu, hjálpi
þér og leiðrétti. Ef þeir eru ekki vissir um ferlið, skaltu fara aftur yfir
hvernig við leiðbeinum og leiðréttum. Endurtaktu allt ferlið með annarri
efnisgrein.
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Að draga saman efnisgrein - æfing
Jæja, nú held ég að við séum tilbúin til að æfa að draga saman
efnisgrein. Lesarar 1, opnið bækurnar á réttri blaðsíðu. Lesarar 2,
hafið stigablöðin og blýantana tilbúna! Verið viss um að þið sjáið
spurningaspjaldið og leiðréttingablaðið. Horfið á mig þegar þið
eruð tilbúin.
Hinkraðu á meðan nemendur gera sig tilbúna.
Ath: Ef nemendur fara eftir PALS-reglu 2, hrósaðu þeim og gefðu öllum
bónusstig. Ef eingöngu fáir gera eins og til er ætlast hrósaðu þeim og gefðu
þeim stig.
Jæja, lesarar 1 réttið upp hönd. Þið eigið að lesa efnisgrein og draga
saman aðalatriðin. Þið endurtakið þetta þangað til tíminn er liðinn.
Hvað eigið þið að gera?
Lesarar 1: Lesa efnisgrein og draga saman aðalatriðin.
Þjálfarar, réttið upp hönd. Þegar félagi ykkar er tilbúinn hlustið þið
vel og leiðréttið mistök. Hvað gerið þið þegar félagi ykkar er að
lesa?
Þjálfarar: Hlustum vel og leiðréttum mistök.
Já, það er rétt. Hvað gerið þið þegar lesararnir eru búnir með eina
efnisgrein?
Þjálfari: Stoppum þá og spyrjum spurninganna um hvernig við drögum
saman.
Rétt, bendið á spurningaspjaldið svo að þið munið hvar
spurningarnar eru.
Bíddu eftir að þjálfararnir bendi á spurningarnar á spurningaspjaldinu.
Allir virðast vera tilbúnir! Nú stilli ég klukkuna. Hvað á lesari 1 að
lesa lengi?
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Nemendur: Í fimm mínútur.
Munið að sameina stuttar efnisgreinar til að þið getið fundið
aðalatriðin. Notið bókamerkin til að hjálpa ykkur. Byrjið að draga
saman!
Nú draga nemendur saman efnisgrein í 5 mínútur. Gefðu PALS-stig og
leiðréttu hjá pörum sem þurfa hjálp. Láttu nemendur skipta um hlutverk
eftir 5 mínútur. Farðu yfir ábyrgðarhlutverk þjálfara og lesara eins og þú
gerðir í fyrsta skiptið.
Endurtaktu ferlið í aðrar 5 mínútur.
Ath: Ef þú hefur tíma, hrósaðu pörum sem lögðu hart að sér og gefðu þeim
aukastig. Hrósaðu þeim fyrir afrek dagsins.
Frábær vinna í dag. Í næsta PALS-tíma höldum við áfram að draga
saman efnisgreinar.
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Dagur 8
Nemendur læra:
-Hvernig á að veita aðstoð við að draga saman efnisgreinar
Nemendur æfa:
-Aðferðir við að draga saman efnisgreinar
-Að aðstoða við að draga saman efnisgreinar
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Upprifjun
Nú er PALS-tími!
Fylgstu með þegar nemendur færa sig til félaga sinna og undirbúa PALSgögnin. Gefðu þeim stig sem gera þetta rétt.
Áður en við æfum að draga saman efnisgrein skulum við rifja upp
það sem við erum búin að læra hingað til.
Gefðu þeim einstaklingum aukastig sem svara rétt. Ef allur bekkurinn
svarar rétt fá allir í bekknum stig.
Hvenær drögum við saman efnisgrein?
Nemendur: Eftir endursögn.
Hver les fyrst?
Nemendur: Lesari 1.
Lesarar 1, réttið upp hönd. Lesarar 1, hvar byrjið þið að lesa þegar
við erum að draga saman?
Lesarar 1: Þar sem lesarar 2 hættu í paralestri.
Hve lengi les lesari 1 þegar við drögum saman?
Nemendur: Í 5 mínútur.
Jæja, lesarar 2, réttið upp hönd. Lesarar 2, hvar byrjið þið að lesa
þegar við drögum saman?
Lesarar 2: Þar sem lesari 1 hætti.
Flott! Munið að þetta er ekki eins og í paralestri. Í paralestri
endurlesið þið það sem félagi ykkar las. Þegar við drögum saman
efnisgreinar, lesið þið það sem kemur næst. Lesarar 2, endurlesið
þið þegar við erum að draga saman efnisgreinar?
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Nemendur: Nei.
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Að draga saman efnisgrein – hjálp
Nú tölum við um það hvernig við hjálpum þegar við erum að draga
saman efnisgreinar. Þið notið áfram leiðréttingaspjaldið til að
hjálpa félaga ykkar þegar hann les vitlaust. Þið lærið líka hvernig
þið hjálpið félaga ykkar verði honum á mistök þegar hann er að
draga saman efnisgreinar.
Notaðu glæruna Að draga saman efnisgrein –mistök sem er í Viðaukar B.
Félagi ykkar gæti gert eftirfarandi
mistök þegar hann er að draga saman
efnisgreinar: Hann nefnir ekki „hver eða
hvað“ er mikilvægast eða það
mikilvægasta sem „hver eða hvað“ gerir.
Notar fleiri en 10 orð í málsgreinina.
Notaðu Leiðréttingaspjaldið (glæra) sem er í Viðaukar A.
Nú skulum við taka fram
leiðréttingaspjaldið og skoða skrefin sem
við förum í gegnum þegar við drögum
saman efnisgreinar. Lesarar 1, takið
leiðréttingaspjaldið upp úr möppunum.
Dokaðu við á meðan nemendur gera þetta.
Allir eiga að benda á fyrirsögnina: Aðstoð við að draga saman efnisgreinar
á leiðréttingaspjaldinu.
Fylgstu með að allir geri þetta.
Nú lítur út fyrir að allir hafi fundið þetta. Gott! Nú skulum við sjá
hvernig við hjálpum. Ef lesari svarar vitlaust fer þjálfarinn eftir
skipulaginu á þessu blaði til þess að hjálpa lesaranum. Þar stendur
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„Stopp“, „Ég skal gefa þér vísbendingu ...“ og „Þetta er um ...“ og
„Dragðu meira saman“. Nú lærum við hvernig við notum hvert
skref fyrir sig.
Opnið verkefnaheftið á blaðsíðu 4. Við lásum þessa efnisgrein fyrir
nokkrum dögum en við ætlum að lesa hana aftur.
Notaðu textann „Nýi kastali konungsins“ á bls. 4 í Verkefnaheftinu (glæra).
Lestu efnisgreinina upphátt fyrir nemendur.
Þegar við drögum saman er fyrsta skrefið að
nefna „hver eða hvað“ er mikilvægast. Hver getur
nefnt „hver eða hvað“ er mikilvægast í
efnisgreininni?
Nemendur: Damien konungur.
Það er rétt. Stundum gerist það þegar við erum að
draga saman efnisgreinar að lesendur eiga í
erfiðleikum með að nefna „hver eða hvað“ er mikilvægast. Þegar
það gerist þarf að hjálpa þeim. Ef ég segði að mikilvægasta „hver eða
hvað“ í efnisgreininni væri kastalinn þyrftuð þið að hjálpa mér. Það
fyrsta sem þið segðuð væri „Stopp“. Hvað eigið þið að segja?
Nemendur: Stopp.
Takið eftir að þetta er eins og þegar verið er að leiðrétta í paralestri.
Þegar þjálfari segir „Stopp“ fær lesarinn tækifæri til að laga svarið.
Ef lesarinn á enn í vandræðum og kemur með annað rangt svar
segir þjálfarinn ,,Ég skal gefa þér vísbendingu“. Hvað segir hann?
Nemendur: Ég skal gefa þér vísbendingu.
Gott! Góður þjálfari gefur þannig vísbendingu að lesarinn veit hvað
hann gerði rangt. Ef lesarinn segði til dæmis að sagan væri aðallega
um kastalann, gæti þjálfarinn sagt „Ég skal gefa þér vísbendingu.
Kastalinn er ekki það sem er mikilvægast í efnisgreininni.“

86

Ef lesarinn getur ekki komið með rétt svar segir þjálfarinn. „Svarið
er___“ . Hvað segir þjálfarinn?
Nemendur: Svarið er______
Gott! Í efnisgreininni sem við lásum, myndi þjálfarinn segja: „Svarið
er Damien konungur. Segðu hvað er mikilvægast við hann.“
Þjálfarinn notar þetta skipulag til að hjálpa lesaranum í gegnum öll
skrefin þegar verið er að draga saman. Munið að þegar þið eruð
þjálfarar eigið þið að hjálpa félaga ykkar að lesa eins margar
efnisgreinar og mögulegt er á 5 mínútum. Til að hjálpa ykkur að ná
því marki, skuluð þið aðeins veita lesaranum eitt tækifæri til að
svara í hverju skrefi. Ef hann svarar ekki rétt eða ekkert svar er
komið eftir 10 sekúndur, haldið þið áfram í næsta skref.
Gerum saman eina efnisgrein í viðbót. Lítum aftur á „Nýja kastala
konungsins“. Getur einhver rétt upp hönd og sagt mér hvað við
ákváðum að væri mikilvægast við „hvern eða hvað“?
Nemendur: Damien konungur taldi alla peningana sína til að athuga
hvort hann ætti nógu mikið fyrir nýjum kastala.
Gott! Rétt. Það er samt ekki víst að lesarinn sé alltaf með rétta
svarið. Hvað ef ég hefði sagt: „Damien konungur elskaði nýja
fjaðurpennann sinn“? Þetta er ekki rétt. Þjálfarinn minn hefði þurft
að nota skipulagið til að hjálpa mér. Við skulum gera þetta saman.
Hvað er það fyrsta sem þjálfarinn segir við mig?
Nemendur: Stopp.
Það er rétt! Þannig að ég kíki aftur á efnisgreinina og hugsa aðeins
um svarið mitt.
Bíddu og hugsaðu um svarið.
En hvað ef lesarinn segði: „Damien konungur taldi alla peningana
sína“. Þið sjáið að þetta er að hluta til rétt, samt vantar upplýsingar.
Hvað getur þjálfarinn gert næst?
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Nemendur: Hann getur sagt: „Ég skal gefa þér vísbendingu, þetta er rétt
en það vantar upplýsingar í viðbót.“
Þið standið ykkur mjög vel! Nú ætla ég að vera lesari, ég stoppa til
að hugsa um vísbendinguna sem þjálfarinn gaf mér og reyni að
finna aðalatriðin.
Bíddu og hugsaðu um svarið.
Allt í lagi, hvað ef lesarinn segði: „Damien konungur taldi alla
peningana sína til að athuga hvort hann ætti nógu mikið fyrir nýjum
kastala“. Hvað á þjálfarinn að segja næst?
Nemendur: Hann ætti að segja við lesarann: „Segðu setninguna í 10
orðum eða færri“.
Það er rétt. Einhverjir halda kannski að þjálfarinn ætti að segja:
„Þetta er um___“. Þar sem lesarinn kom með rétt svar og hlutverk
þjálfarans er að nota aðferðina sem verið er að kenna til að hjálpa
lesaranum að koma með rétt svar. Ef rétta svarið kemur á lesarinn
að taka næsta skref. Þess vegna er mikilvægt að þjálfarinn hlusti vel
og taki eftir því sem lesarinn segir.
Það er enn einn liður í skipulaginu sem við erum ekki búin að tala
um. Takið fram leiðréttingaspjöldin og lesið með mér.
Notaðu Leiðréttingaspjaldið (glæra) og fáðu nemendur til að lesa upphátt
með þér.
Ef lesarinn segir aðalatriðin í fleiri en 10 orðum, segir þjálfarinn:
„Dragðu meira saman“.
Stundum notar lesarinn fleiri en 10 orð þegar hann er að segja
aðalatriðin. Þegar þetta gerist segir þjálfarinn lesaranum að: „Draga
meira saman!“ Hvað þýðir að draga meira saman?
Nemendur: Lesarinn hefur notað of mörg orð og þarf að reyna að stytta
mál sitt.
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Já. Nú skulum við notast við skipulagið um að „draga meira saman“
í sögunni um „Nýja kastala konungsins“. Ég sagði að það
mikilvægasta við hvern eða hvað væri „Damien konungur taldi alla
peningana sína til að athuga hvort hann ætti nógu mikið fyrir nýjum
kastala“. Og þið sögðuð mér að segja þetta í 10 orðum eða færri.
Athugum hvernig ég geri þetta. Munið þjálfarar að telja orðin sem
ég segi og að mikilvægasti „hver eða hvað“ telst sem eitt orð. Byrjið
að telja.
Damien konungur taldi peningana sína til að athuga hvort hann ætti
fyrir nýjum kastala.
Krakkar, hvað á þjálfarinn að segja?
Nemendur: Dragðu meira saman!
Gott, nú reyni ég aftur.
Damien konungur taldi til að sjá hvort hann gæti keypt kastala.
Þetta eru 10 orð þannig að þjálfarinn gefur 3 stig og lesarinn byrjar
á nýrri efnisgrein. Flott hvernig þið notuðuð skipulagið til að hjálpa.
Þetta var fínt hjá ykkur! Nú kunnum við góðar aðferðir til að hjálpa
þegar við erum að draga saman. Við skulum æfa okkur. Ég er
lesarinn og þið verðið þjálfararnir. Opnið verkefnaheftið á bls. 5 og
lesum „Skólaleikritið“ saman.
Notaðu textann „Skólaleikritið“ (glæra). Lestu
söguna upphátt fyrir nemendur.
Allt í lagi, nú þegar við erum búin að lesa
langar mig til að biðja einhvern að vera
þjálfarann minn. Ég bið nokkra að hjálpa mér.
Munið að þið þurfið spurningaspjaldið til að
spyrja spurninganna þegar við drögum saman
og leiðréttingaspjaldið ef ég þarf á hjálp að
halda. Réttið upp hönd ef þið eruð til í að vera
þjálfarar.
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Fáðu nemendur til að bregðast við eins og þjálfarar fyrir hvert skref.
Aðstoðaðu þau ef þörf krefur.
Nemendur: Nefnið mikilvægasta „hvern eða hvað“.
Ég held að mikilvægasti „hver eða hvað“ sé Carlos.
Nemendur: Stopp.
Ég held að mikilvægasti „hver eða hvað“ séu Carlos og Eiríkur.
Nemendur: Ég skal gefa þér vísbendingu (Dæmi um góða vísbendingu er:
„Rétt að nefna tvo aðila. Carlos er annar en þig vantar hinn“).
Carlos og kennarinn.
Nemendur: Svarið er Carlos og Anna. Segðu hvað er mikilvægast við
Carlos og Önnu.
Carlos og Anna höfðu áhyggjur.
Nemendur: Stopp.
Carlos og Anna höfðu áhyggjur af leikritinu.
Nemendur: Ég skal gefa þér vísbendingu. (Dæmi um góða vísbendingu er
„það sem þú sagðir er rétt, en ég held að það vanti meiri upplýsingar“).
Carlos og Anna höfðu áhyggjur af leikritinu þangað til að vinur
þeirra Eiríkur kom loksins.
Nemendur: Segðu aðalatriðin í 10 orðum eða færri.
Carlos og Anna höfðu áhyggjur af leikritinu þangað til að vinur
þeirra Eiríkur kom.
Nemendur: Dragðu meira saman.
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Carlos og Anna höfðu áhyggjur af leikritinu þangað til að Eiríkur
kom.
Frábært krakkar! Ykkur gekk vel að nota hjálparskipulagið. Nú
eigið þið að æfa ykkur að draga saman efnisgreinar með félaga
ykkar.
Flettið upp á bls. 6 í verkefnaheftinu. Þið eigið að lesa söguna um
Ellu sem bjargar deginum. Lesari 1 byrjar að lesa og lesari 2 er
þjálfarinn. Þegar þið komið að fimmtu efnisgrein eigið þið að skipta
um hlutverk þannig að lesari 2 tekur við lestrinum og lesari 1 er
þjálfari. Hvenær eigið þið að skipta um hlutverk?
Nemendur: Við fimmtu efnisgrein.
Gott! Allir eiga að setja blýantsstrik hjá fimmtu efnisgrein til að
minna ykkur á að þið eigið að skipta. Efnisgreinin byrjar á orðunum
„Hættu þessu“. Til þess að þjálfararnir fái tækifæri til að aðstoða
samkvæmt skipulaginu langar mig að biðja lesarana að lesa vitlaust.
Við lesum vitlaust til að æfa okkur að nota skipulagið. Þegar við
erum að draga saman efnisgreinar í alvörunni eigið þið ekki að gera
mistök viljandi. Þetta er kannski snúið en þið skuluð hjálpa félögum
ykkar á meðan við æfum okkur.
Eru einhverjar spurningar áður en við byrjum?
Svaraðu spurningnum. Fylgstu með nemendum og aðstoðaðu þá. Stoppaðu
þegar flestir eru búnir. Ef nemendur eiga enn í erfiðleikum með þetta eftir
þessa æfingu gætirðu lagt á myndvarpann söguna „Jana spilar kýló“ sem er
á bls. 3 í Verkefnaheftinu til að æfa þetta betur.
Þið hafið öll staðið ykkur mjög vel! Ég er hreykin(n) af ykkur
krakkar. Í næsta tíma vinnum við í einni lotu öll 3 verkefnin sem við
erum búin að læra. Við förum í paralestur, endursögn og drögum
saman efnisgrein allt í einum PALS-tíma.

91

Dagur 9
Nemendur rifja upp:
-Aðferðir paralesturs
-Aðferðir endursagnar
-Aðferðir við að draga saman efnisgreinar
Nemendur æfa:
-Paralestur
-Endursögn
-Að draga saman efnisgreinar
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Upprifjun
Nú er PALS-tími!
Færið ykkur til félaga ykkar og undirbúið ykkur hratt og hljóðlega.
Fylgstu með þegar nemendur færa sig til í kennslustofunni. Verðlaunaðu
þau pör sem gera þetta rétt.
Í dag ætlum við að æfa paralestur, endursögn og að draga saman
efnisgrein, en rifjum fyrst upp.
Fáðu nemendur til að svara eftirfarandi spurningum:
Hvað les hver félagi lengi í paralestri?
Nemendur: Í 5 mínútur.
Hvert er hlutverk þjálfarans?
Nemendur: Að taka eftir villum og hjálpa lesaranum ef hann á í
erfiðleikum.
Hve mörg stig færðu í paralestri?
Nemendur: Eitt stig fyrir hverja rétta málsgrein.
Hvað tekur við þegar báðir félagarnir hafa lesið í 5 mínútur?
Nemendur: Endursögn.
Hvað tekur endursögn langan tíma?
Nemendur: 2 mínútur.
Hvað gerist í endursögn?
Nemendur: Lesari 2 endursegir það sem gerist í sögunni í réttri röð.
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Hversu mörg stig getur þú fengið í endursögninni?
Nemendur: Tíu.
Hvað kemur á eftir endursögninni í PALS?
Nemendur: Að draga saman efnisgrein.
Hversu lengi les hvor félagi þegar verið er að draga saman
efnisgreinar?
Nemendur: Í fimm mínútur.
Gott! Þegar við drögum saman efnisgreinar stoppar lesarinn eftir
hverri efnisgrein og svarar 3 spurningnum. Hvernig er fyrsta
spurningin? (Hún er á spurningaspjaldinu).
Nemendur: Nefnið „hver eða hvað“ er mikilvægast.
Hversu mörg stig fáið þið fyrir að svara fyrstu spurningunni?
Nemendur: Eitt.
Gott! Hvernig er spurning númer tvö?
Nemendur: Segið hvað er mikilvægast við „hvern eða hvað“?
Hversu mörg stig fáið þið fyrir spurningu númer tvö?
Nemendur: Eitt.
Rétt! Hvernig er þriðja spurningin?
Nemendur: Segið það sem er mikilvægast í 10 orðum eða færri.
Hversu mörg stig fáið þið fyrir að svara þriðju spurningunni?
Nemendur: Eitt.
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PALS – æfing
Nú erum við tilbúin til að æfa paralestur, endursögn og að draga
saman efnisgrein. Lesarar 1, búið ykkur undir að lesa. Lesarar 2,
verið tilbúnir að fylgjast með í hljóði og taka eftir mistökum.
Fylgstu með nemendum og vertu viss um að gögnin þeirra séu til reiðu.
Allt í lagi nú hefst paralestur. Lesari les í 5 mínútur, síðan skiptið
þið um hlutverk. Byrjið.
Stilltu klukkuna á 5 mínútur. Gakktu um stofuna (a) gefðu PALS-stig
(b) hrósaðu þeim nemendum sem gera rétt og vinna vel saman (c) leiðréttu
þá sem eiga í erfiðleikum og (d) notaðu kennaraspjaldið og gátlistann.
Stopp. Nú eigið þið að skipta um hlutverk. Lesari 2, þú átt að lesa
sama texta og félagi þinn var að lesa. Lesari 1, nú ert þú þjálfarinn.
Byrjið.
Stilltu klukkuna á 5 mínútur. Gakktu úr skugga um að lesarar 2 séu að lesa.
Gakktu um eins og áður.
Stopp. Nú er komið að endursögn. Lesarar 2, þið eigið að
endursegja það sem þið lásuð. Þið hafið 2 mínútur. Byrjið.
Stilltu klukkuna á 2 mínútur. Gakktu um eins og áður. Eftir 2 mínútur er
rétt að minna nemendur á að ef þeim finnst ganga vel með endursögnina
eigi þeir að fá 10 stig.
Nú er komið að því að draga saman efnisgrein. Lesarar 1, þið byrjið
þar sem lesarar 2 stoppuðu í paralestrinum. Búið ykkur undir að
lesa og draga saman aðalatriðin. Lesarar 2, munið að hlusta á félaga
ykkar til að vera vissir um að hann hafi alla 3 þættina. Ef hann er
ekki með allt rétt, þarf að hjálpa honum að laga það. Þið hafið 5
mínútur. Byrjið.
Stilltu klukkuna á 5 mínútur. Vertu viss um að þjálfarinn spyrji allra
spurninganna eins og til er ætlast. Gakktu um eins og fyrr.
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Nú er tími til að skipta um hlutverk.
Hrósaðu pörum sem lesa vel, hlusta og leiðrétta villur.
Lesarar 2, nú eigið þið að lesa og draga saman aðalatriðin. Þið hafið
5 mínútur. Tilbúin? Byrjið.
Stilltu klukkuna á 5 mínútur. Vertu viss um að þjálfarar spyrji allra réttu
spurninganna eins og til er ætlast. Gakktu um eins og fyrr.
Láttu nemendur endurtaka allt ferlið þangað til 5 mínútur eru eftir af
PALS-tímanum.
Flott hjá ykkur! Nú teljum við saman stig liðanna og sjáum hvort
liðið er sigurvegari vikunnar. Þegar ég les upp nöfnin ykkar segið
þið mér síðustu töluna sem búið er að merkja við á stigatöflunni
ykkar. Hlustið vel eftir nafninu ykkar.
Kallaðu upp lesara 1 og láttu þá gefa upp stigin sín. Skráðu heildartölu
liðsins og skrifaðu á töfluna.
Til hamingju sigurvegarar vikunnar, _________liðið!________lið standið
upp og hneigið ykkur. Klöppum fyrir þeim.
Leyfðu vinningsliðinu að hneigja sig.
Nú skulum við veita _______liðinu viðurkenningu af því að þau voru
dugleg í þessari viku. __________lið, klappið fyrir ykkur.
Klappið öll fyrir ________liðinu.
Allir hafa unnið vel! Við erum búin í PALS í dag. Næst förum við í
forspá.
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Dagur 10
Nemendur læra:
-Grunnaðferðir forspár
-Að gera góða forspá
Nemendur æfa:
-Að gera forspá
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Kynning - forspá
Nú er PALS-tími!
Fylgstu með þegar nemendur færa sig til í kennslustofunni. Verðlaunaðu
þau pör sem gera þetta rétt.
Nú eruð þið að verða snillingar í PALS! Þið eruð tilbúin til að læra
næsta verkefni, sem er forspá. Forspá gerum við alltaf þegar búið er
að draga saman efnisgrein. Hvenær gerum við forspá?
Nemendur: Þegar við erum búin að draga saman efnisgrein.
Forspáin felst í því að þið spáið fyrir um eða giskið á hvað gerist
næst í sögunni. Hvað er forspá?
Nemendur: Ágiskun um hvað gerist næst.
Forspá er mikilvæg. Til að gera rétta forspá verður þú að hugsa um
það sem þú þegar veist um söguna. Í öðru lagi er forspá mikilvæg
vegna þess að hún krefst þess að þú hugsir fram í tímann. Með því
að hugsa fram í tímann ertu meiri þátttakandi í sögunni. Þannig
ertu einbeittari og þú manst betur mikilvæga atburði. Góðir lesarar
gera oft forspár þegar þeir eru að lesa.
Hverjar eru ástæðurnar fyrir því að forspá er mikilvæg?
Nemendur: Forspá hjálpar okkur að hugsa um það sem hefur gerst í
sögunni. Forspá hvetur okkur til að hugsa fram í tímann sem eykur
einbeitingu og bætir minnið.
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Nú skulum við skoða spurningaspjaldið. Finnið þar sem stendur
„Forspá“ á spjaldinu.
Fylgstu með nemendum. Leggðu Spurningaspjaldið (glæra)
á myndvarpann.
Á spurningaspjaldinu stendur það sem
þjálfarinn segir við lesarann í forspá. Lesum
saman það sem þjálfarinn segir:
Nemendur: 1. Hvað heldurðu að gerist næst?
2. Lestu hálfa blaðsíðu. 3. Rættist spáin?
Lesarinn fylgir þessum leiðbeiningum þegar
þjálfarinn les þær. Í dag lærum við hvernig
þjálfarinn gerir þetta. Nefnið þrennt sem
lesarinn gerir?
Nemendur: Hann á að spá fyrir um hvað gerist, lesa hálfa blaðsíðu og sjá
hvort spáin rætist.
Þið eruð búin að ná þessu. Nú skulum við tala um fyrsta hlutann í
forspánni, það að spá fyrir um hvað gerist næst. Forspáin hefst á því
að þjálfarinn spyr lesarann hvort hann geti spáð fyrir um hvað
gerist næst. Hvað er forspá?
Nemendur: Ágiskun um hvað gerist næst.
Gott. Lesarar giska á hvað gerist næst eða gera forspá um það sem
gerist á næstu hálfu blaðsíðu. Lesararnir eru ekki að spá fyrir um
alla söguna. Þeir eiga bara að gera forspá um það sem gerist á næstu
hálfu blaðsíðu. Hvað eiga lesarar að gera?
Nemendur: Gera forspá um það sem gerist á næstu hálfu blaðsíðu í
sögunni.
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Rétt. Þannig að áður en við reynum þetta þurfum við að læra um
góða forspá.
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Góð forspá
Við viljum að forspáin sé skynsamleg þannig að hún sé líkleg til að
rætast. Til að gera þetta notum við upplýsingar sem við höfum
þegar fengið úr sögunni. Það er einnig hægt að nota myndir,
fyrirsagnir og millifyrirsagnir til að afla sér upplýsinga um hvað
gerist næst. Hvar fáum við bestu upplýsingarnar fyrir forspána?
Nemendur: Úr því sem við erum búin að lesa.
Hvað annað getum við notað til að fá upplýsingar fyrir forspána?
Nemendur: Myndir, fyrirsagnir og millifyrirsagnir.
Gott. Nú skulum við reyna þetta. Finnið blaðsíðu 7 í verkefnaheftinu
ykkar. Ég sýni ykkur á myndvarpanum.
Notaðu glæruna „BARDAGI RISAEÐLANNA“ (forsíða)
á bls. 7 í Verkefnaheftinu.
Við skulum ímynda okkur að þessi mynd sé
framan á bók sem við höfum ekki lesið. Við
viljum gera skynsamlega forspá um hvað gerist á
fyrstu hálfu blaðsíðu bókarinnar. Við getum ekki
notað það sem við vitum. Af hverju ekki?
Nemendur: Af því að við höfum ekki lesið bókina.
Nákvæmlega. Þannig að við notum titilinn og myndina til að hjálpa
okkur. Fylgist með hvernig ég geri skynsamlega forspá. Ég ætla að
hugsa upphátt fyrir ykkur. Hlustið:
Ég sé grameðlu og horneðlu sem eru að fara að berjast. Þær virðast
horfa á hvor aðra og taka ekki eftir hinum horneðlunum sem
nálgast. Ég veit líka að bókin heitir „Bardagi risaeðlanna“. Ég er með
mikið af góðum upplýsingum til að gera forspána mína. Svona er
hún: Grameðlan yfirbugar fyrstu horneðluna en hinar horneðlurnar
koma og bjarga henni. Af hverju er þetta skynsamleg forspá?
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Nemendur: Þú notaðir upplýsingar sem lesa má úr myndinni og titlinum
til að gera forspá. Hún hljómar líka eðlilega.
Fínt. Munið að skynsamleg forspá rætist ekki alltaf en hún er líkleg
til að rætast. Sumar forspár eru ekki skynsamlegar. Óskynsamlegar
forspár eru ekki líklegar til að rætast. Hlustið á þessa forspá:
„Skólarútan kom að ná í risaeðluna“. Er þetta skynsamleg eða
óskynsamleg forspá?
Nemendur: Óskynsamleg.
Margar ástæður eru fyrir því að þessi forspá er ekki líkleg til að
rætast. Ein er sú að á tímum risaeðlanna voru ekki skólarútur.
Hér eru fleiri forspár byggðar á myndinni. Sumar eru skynsamlegar
aðrar ekki. Þið ákveðið. Tilbúin?„Horneðlan stangar grameðluna“.
Hvað segið þið, er þetta skynsamleg forspá? Er líklegt að þessi
forspá rætist?
Nemendur: Já.
Hlustið aftur: „Horneðlurnar þrjár réðust á grameðluna ásamt
þeirri fjórðu“. Er líklegt að þetta rætist? Er þetta skynsamleg
forspá?
Nemendur: Já.
Mundu að gefa öllum stig fyrir góða þátttöku og svör.
Hér er önnur forspá: „Risaeðlurnar gengu að eldgosinu til að skoða
það“.
Nemendur: Nei.
Af hverju ekki?
Spurðu einstaka nemendur af hverju þetta sé ekki góð forspá.
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Þessi forspá er óskynsamleg af því að ólíklegt er að risaeðlur fari
nálægt eldfjalli sem er að gjósa.
Nú skuluð þið skrifa niður skynsamlegar forspár. Munið að skrifa
það sem er líklegt að gerist á næsta blaðsíðuhelmingi.
Leyfðu nemendum að skrifa sínar forspár.
Núna eiga lesarar 1 að segja félögum sínum frá sinni forspá. Síðan
eiga lesarar 2 að segja sína forspá.
Bíddu meðan nemendur skiptast á forspám.
Nú skuluð þið hlusta á meðan ég les það sem gerðist hjá
risaeðlunum. Ykkar forspá rætist kannski og kannski ekki. Það er
ekki mikilvægt að spáin ykkar rætist. Það sem er mikilvægt er að
þið notið upplýsingar og hugsið um skynsamlega forspá sem er
líkleg til að rætast.
Notaðu glæruna „Bardagi risaeðlanna“ sem er í Viðaukar B og lestu
efnisgreinina upphátt fyrir nemendur.
Réttið upp hönd ef forspáin ykkar rættist ekki.
Hinkraðu á meðan nemendur rétta upp hönd.
Voru ykkar forspár líklegar til að rætast? Gott,
þær voru góðar forspár enda þótt þær hafi
ekki ræst. Allt í lagi, nú réttið þið upp hönd ef
forspáin rættist. Gott.
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Forspá – æfing
Nú ætlum við að æfa forspá með sögu sem heitir „Frosti og fallegu
hestarnir“. Flettið á blaðsíðu 9 í verkefnaheftinu en ekki lesa hana.
Munið við eigum að spá án þess að lesa.
Notaðu „Frosti og fallegu hestarnir – fyrri hluti“
(glæra) í Verkefnaheftinu.
Til að byrja með ætla ég að biðja ykkur að vera
þjálfararnir mínir. Spyrjið mig núna fyrstu
spurningarinnar í forspá.
Nemendur: Hvað heldurðu að gerist næst?
Nú ætla ég að hugsa upphátt. Ég veit bara hver
fyrirsögnin er. Ég hef enga mynd og ég má ekki lesa. Þannig að ég
spái því að Frosti sé strákur sem er alltaf að kemba hestunum til að
gera þá fallega.
Haldið þið að þetta sé skynsamleg forspá?
Nemendur: Já.
Af hverju?
Nemendur: Af því að það gæti gerst á næstu hálfu blaðsíðu. Þú notaðir
upplýsingarnar sem þú hafðir.
Gott! Nú spyrjið þið mig næstu forspárspurningar.
Nemendur: Lestu hálfa blaðsíðu.
Lestu hálfa blaðsíðu þar til þú kemur að línunni sem markar hana.
Allt í lagi nú spyrjið þið mig þriðju spurningar í forspá.
Nemendur: Rættist spáin þín?
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Það er þrennt sem ég get sagt til að svara spurningunni: „Já“, „nei“
eða „ég veit það ekki enn“. Hvað get ég sagt til að svara þriðju
spurningunni.
Nemendur: „Já“, „nei“ eða „ég veit það ekki enn“.
Get ég sagt eitthvað annað?
Nemendur: Nei.
Gott. Spyrjið mig þriðju spurningar aftur.
Nemendur: Rættist spáin?
Nei. Ég gerði ranga forspá! En var þetta skynsamleg forspá?
Nemendur: Já.
Ég er sammála. Af hverju?
Nemendur: Titillinn benti til þess að þetta gæti verið strákur sem gerði
eitthvað við fallega hesta.
Það er rétt. Þannig að forspá getur bæði verið skynsamleg og röng.
Allt í lagi, nú skulum við fara í gegnum forspá aftur. Spyrjið mig
fyrstu spurningarinnar.
Nemendur: Hvað heldurðu að gerist næst?
Ég ætla að biðja einhvern að hjálpa mér. Hver vill gera skynsamlega
forspá? Munið að nota upplýsingarnar sem við búum yfir.
Taktu á móti öllum skynsamlegum forspám.
Þetta er skynsamleg forspá af því að þið notuðuð upplýsingarnar úr
textanum sem við lásum og þetta gæti gerst á næstu hálfu blaðsíðu.
Nú skuluð þið spyrja mig spurningar 2.
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Nemendur: Lestu helminginn af blaðsíðunni.
Lestu seinni helming blaðsíðunnar.
Nú spyrjið þið spurningar númer 3.
Nemendur: Rættist spáin?
Ég get svarað á þrjá vegu, hvernig?
Nemendur: Með því að segja. „Já“, „nei“ eða „ég veit það ekki enn“.
Sjáum nú til, hvað haldið þið? Rættist spáin?
Fáðu nemendur til að svara. Hlustaðu eftir því hvort þeir svari með já, nei,
eða ég veit það ekki enn.
Frábært! Nú eigið þið að vera lesari og ég verð þjálfari. Við förum í
gegnum forspána aftur. Flettið upp á bls. 10 í verkefnaheftinu.
Notaðu glæruna „Frosti og fallegu hestarnir“ - seinni hluti.
Ég spyr forspárspurningar númer eitt. Ég vil að þið veltið svarinu
fyrir ykkur. Hvað haldið þið að gerist næst?
Hinkraðu á meðan nemendur velta fyrir sér forspánni.
Segið félaga ykkar forspána.
Bíddu á meðan nemendur segja hver öðrum forspár sínar.
Hver vill segja okkur hinum hverju þið spáðuð?
Fáðu tvo nemendur til að segja frá. Talaðu um að hvaða leyti þeirra
forspár eru skynsamlegar.
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Gott! Nú ætla ég að spyrja spurningar númer 2: Lesið hálfa blaðsíðu.
Hver vill lesa hálfa blaðsíðu fyrir bekkinn?
Veldu færan lesara til að lesa.
Stoppaðu þar sem brotalína er á blaðsíðunni.
Segðu nemendum að lesa með í hljóði. Ef lesarinn les vitlaust skaltu nota
leiðréttingaferlið til að leiðrétta hann.
Takk! Góður lestur. Þá er það þriðja spurningin. Rættist forspáin?
Segið félaga ykkar það.
Bíddu á meðan nemendur segja félaga sínum svörin við spurningunni.
Réttið upp hönd ef þið sögðuð „já“, ,,nei“ eða „ég veit það ekki enn“.
Bíddu á meðan nemendur gera þetta.
Þið standið ykkur vel! Þið munduð það sem þið áttuð að segja.
Ykkur gengur vel að gera forspá. Nú skuluð þið klára söguna með
félaga ykkar. Lesarar 1, gerið forspá, lesið og athugið hvort forspáin
rætist. Lesarar 2, þið eruð þjálfarar. Munið að spyrja
forspárspurninganna. Áður en við byrjum skulum við rifja upp.
Hvað gerum við fyrst?
Nemendur: Þjálfarinn spyr fyrstu spurningar og lesari 1 gerir forspá.
Alveg rétt. Hvað gerir lesari 1 síðan?
Nemendur: Les hálfa blaðsíðu.
Gott, þið klárið blaðsíðuna. Hvað gerist svo?
Nemendur: Þjálfarinn spyr „Rættist spáin þín“? Og lesari 1 svarar.
Rétt. Á hvaða þrjá mismunandi vegu getur lesarinn svarað?
Nemendur: Hann getur sagt: „Já“, „nei“ eða „ég veit það ekki enn.“
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Allt í lagi. Ég held að þið séuð tilbúin til að byrja. Þið byrjið þegar ég
segi. Ef þið eruð fljótari en hin pörin, skuluð þið sitja kyrr og bíða
eftir þeim. Þjálfarar, verið tilbúnir að spyrja fyrstu spurningar í
forspánni. Tilbúin? Byrja.
Hlustaðu eftir eftirfarandi:
Þjálfarar spyrji fyrstu forspárspurningar.
Lesari 1 geri skynsamlega forspá.
Þjálfari leiðrétti villur.
Lesari 1 segi bara „já“, „nei“ eða „ég veit það ekki enn“ sem svar við þriðju
forspárspurningunni.
Þegar öll pör eru búin, kallaðu nemendur saman.
Gott hjá ykkur. Ég sá ykkur gera margt rétt, ég ætla að segja ykkur
frá því.
Nefndu dæmi um það sem nemendur gerðu vel. Gefðu bónusstig ef þú vilt.
Þið eruð frábær. Þið hafið staðið ykkur svo vel. Snúið að félögum
ykkar og segið frá einhverju jákvæðu sem þið tókuð eftir hjá þeim í
dag. Gefið þeim „high five“!
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Dagur 11
Nemendur læra:
-Hvernig stigum er safnað fyrir forspá
Nemendur æfa:
-Aðferðir forspár
-Að gefa stig fyrir forspá
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Upprifjun
Nú er PALS-tími!
Fylgstu með þegar nemendur færa sig til í kennslustofunni. Verðlaunaðu
þau pör sem gera þetta rétt.
Áður en við lærum meira um forspá skulum við fara yfir það sem
við höfum verið að læra.
Hvað er forspá?
Nemendur: Þegar maður giskar á hvað gerist næst í sögu.
Hvernig er góð forspá?
Nemendur: Góð forspá segir til um eitthvað sem er líklegt að gerist.
Hver les fyrst í forspá?
Nemendur: Lesari 1.
Hvað er það fyrsta sem lesari 2 spyr lesara 1 um í forspá?
Nemendur: Hvað heldur þú að gerist næst?
Gott! Þegar lesari 1 er búinn að gera forspá hvað segir lesari 2 þá?
Nemendur: Lestu hálfa blaðsíðu.
Það er rétt. Um hvað spyr lesari 2 lesara 1 sem er þriðja og síðasta
skrefið í forspá?
Nemendur: Rættist forspáin?
Glæsilegt hjá ykkur öllum! Nú erum við tilbúin til að læra hvernig
við fáum stig.
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Stig
Þið fáið stig í hvert skipti sem þið eruð lesarar. Þegar þið eruð
þjálfarar, hjálpið þið lesaranum að ákveða hvort hann hafi unnið
sér inn stig. Hver vinnur inn stig í forspá?
Nemendur: Lesarinn.
Notaðu Spurningaspjaldið (glæra).
Alveg rétt. Takið öll upp spurningaspjaldið. Sjáum hve mörg stig þið
getið fengið á forspárhluta spjaldsins.
Bíddu meðan nemendur finna forspárhlutann á spurningaspjaldinu.
Lesari fær 1 stig fyrir að gera góða forspá, 1 stig fyrir að lesa hálfa
blaðsíðu og 1 stig fyrir að athuga hvort spáin rætist. Það er hægt að
vinna sér inn 3 stig í forspá.
Fyrir hvað fær lesarinn stig?
Nemendur: Í fyrsta lagi að gera góða forspá. Í öðru lagi að lesa hálfa
blaðsíðu og í þriðja lagi að athuga hvort spáin rætist.
Nú er ég lesarinn og þið eruð þjálfarinn. Ef við værum að gera forspá
hvaða spurningu fær lesarinn? Horfið á spurningaspjaldið ef þið
eruð ekki viss.
Nemendur: Hvað spáir þú að gerist næst?
Segjum að ég geri góða og skynsamlega forspá. Hversu mörg stig fæ
ég þá fyrir það?
Nemendur: 1 stig.
Gott! Gefið ykkur 1 stig. Horfið nú á spurningaspjaldið. Hvert er
næsta skref?
Nemendur: Lestu hálfa blaðsíðu.
114

Við skulum þykjast hafa hlustað meðan ég las hálfa blaðsíðu. Hversu
mörg stig fæ ég fyrir þetta?
Nemendur: 1 stig.
Frábært! Gefið ykkur 1 stig. Hvert er síðasta skrefið í forspá? Hvaða
spurningar eigið þið að spyrja þjálfarar?
Nemendur: Rættist spáin?
Gott hjá ykkur. Segjum sem svo að spáin mín hafi ekki ræst. Er það í
lagi?
Nemendur: Já.
Rétt, svo framarlega sem spáin er skynsamleg, er í lagi að hún rætist
ekki. Hve mörg stig fást fyrir að athuga hvort hún rætist?
Nemendur: 1 stig.
Gefið ykkur 1 stig.
Nú skulum við setja þessi skref saman. Ég er lesari. Þið eigið að
þjálfa mig. Flettið upp á blaðsíðu ___ í bókinni ykkar. Fyrst verð ég
að vita hvar ég á að byrja. Við byrjum forspána með efni sem við
höfum ekki lesið áður.
Ég byrja á því að gera góða forspá. Ég spái því að ________________. Er
líklegt að það gerist?
Nemendur. Já.
Hve mörg stig fæ ég?
Nemendur: 1 stig.
Nú les ég fyrri helming blaðsíðunnar. Hlustið vel þegar ég les,
leiðréttið ef ég les vitlaust.
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Farðu hratt yfir hvernig við lögum villur. Leggðu áherslu á að stig eru ekki
gefin eftir hverja málsgrein. Lestu fyrri helming blaðsíðunnar.
Ég kláraði fyrri helming blaðsíðunnar. Hve mörg stig fæ ég?
Nemendur: 1 stig.
Hvaða spurningu fæ ég næst?
Nemendur: Rættist spáin?
Ákveðið hvort spáin rættist.
Gefið ykkur 1 stig fyrir að athuga hvort spáin rættist.
Næst á ég að gera góða forspá um það sem ég held að gerist næst í
sögunni. Ég spái því að__________. Hve mörg stig fæ ég?
Nemendur: 1 stig.
Nú er ég tilbúin til að lesa seinni helming blaðsíðunnar. Munið að
meðan þið eruð þjálfarar hjálpið þið mér ef ég les vitlaust.
Lestu seinni helming blaðsíðunnar. Lestu viljandi vitlaust. Farðu með
nemendum í gegnum skrefin á seinni hluta blaðsíðunnar.
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PALS-æfing
Nú eruð þið tilbúin til að gera forspá. Lesarar 1, búið ykkur undir
að gera forspá. Þjálfarar, verið tilbúnir að hlusta á félaga ykkar og
spyrja spurninganna í forspá. Tilbúin? Byrja.
Stilltu klukkuna á 5 mínútur. Ef einhver pör þurfa nýjar bækur, hjálpaðu
þeim að finna út úr því. Fylgstu með nemendum og stoppaðu eftir 5
mínútur.
Stopp. Vel að verki staðið hjá ykkur. Mörg pör gera alveg rétt.
Hrósaðu þeim sem gera vel og gefðu bónusstig. Ef einhverjir eiga í
erfiðleikum er rétt að rifja upp.
Allt í lagi, nú er komið að lesurum 2. Lesarar 2, gerið ykkar forspá.
Stilltu klukkuna á 5 mínútur. Fylgstu með.
Stopp. Þið standið ykkur öll vel. Nú gekk jafnvel betur en síðast!
Hrósaðu og gefðu aukastig.
Jæja, ég er ánægð(ur) með hvað forspáin gengur vel. Eruð þið
tilbúin til að halda utan um stigin næst þegar þið gerið forspá?
Nemendur: Já.
Ég er sammála.
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Dagur 12
Nemendur rifja upp:
-Paralestur
-Endursögn
-Að draga saman efnisgreinar
-Að gera forspá
Nemendur æfa:
-Allt PALS-ferlið
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Unnið með allar aðferðirnar í einu
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Ath: Í þessari kennslustund eiga nemendur að upplifa allt PALS-ferlið. Ekki er líklegt
að allt gangi upp en það gerir ekkert til. Í flestum PALS kennslustundum stoppar þú
líklega eftir hvert verkefni til að koma að athugasemdum og veita uppbyggjandi
endurgjöf. Í þessari kennslustund er áhersla á heildarferlið, þess vegna skaltu ekki gefa
endurgjöf fyrr en í lok tímans. Notaðu gátlistann á blaðsíðu 159.
Nú er PALS-tími!
Fylgstu með þegar nemendur færa sig til í kennslustofunni. Verðlaunaðu þau pör sem
gera þetta rétt.
Í dag ætlum við að setja verkefnin sem við höfum æft saman í eina heila PALS
kennslustund! Finnst ykkur það ekki spennandi?
Notaðu kennaraspjaldið til að leiðbeina nemendum í
gegnum hvert verkefni. Fylgstu með hvað á að segja og
tímanum sem er áætlaður. Þegar 5 mínútna forspáin er
búin, skaltu fylgja eftirfarandi handriti:
Þetta er í fyrsta skiptið sem við leysum öll verkefnin í
einni lotu. Hvernig fannst ykkur ganga?
Spurðu nokkra nemendur. Gefðu aukastig fyrir það sem
gekk vel í dag.
Hvað viljið þið laga í næsta PALS-tíma?
Spurðu nokkra nemendur, gefðu aukastig.
Ég óska ykkur til hamingju með að klára PALS-verkefnin í dag! Þið fáið
viðurkenningarskjal fyrir að hafa verið svona dugleg.
Afhentu viðurkenningarskjöl. Biddu pörin að gefa upp stigafjöldann sem þau unnu sér
inn þessa vikuna. Tilkynntu sigurvegarana og leyfðu báðum liðum taka á móti klappi.
Gangið frá PALS-verkefnunum. Við erum búin að ljúka fyrstu PALS-lotunni.Til
hamingju! Húrra fyrir ykkur.
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Viðaukar A – Nemendaspjöld
Spurningaspjaldið
(Gula spjaldið)
Leiðréttingaspjaldið
(Rauða spjaldið)
Stigagjöf
Bókamerki
Verkefnahefti
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Spurningaspjaldið
(Gula spjaldið)

Paralestur
A. Lesari 1 les. Lesari 2 er þjálfari.
..................................................................
B. Lesari 2 les sama texta.
Lesari 1 er þjálfari.
1 stig fyrir hverja
málsgrein

Endursögn
Lesari 2 endursegir. Lesari 1 spyr:
1. Hvað gerðist fyrst?
2. Hvað gerðist næst?
3. Haltu áfram að spyrja hvað gerðist næst.
Fékkstu 10 stig?
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Að draga saman efnisgreinar
(Gula spjaldið)

Lesari 1 les. Þjálfari segir:
1. Hver eða hvað er mikilvægast?
2. Lýstu því mikilvægasta.
3. Um hvað er efnisgreinin? Segðu frá í 10 orðum (eða færri).

.........................................................................
1 stig fyrir hvert atriði

Lesari 2 les. Þjálfari segir:

atriði atriði

1. Hver eða hvað er mikilvægast?
2. Lýstu því mikilvægasta.
3. Um hvað er efnisgreinin? Segðu frá í 10 orðum (eða færri).
1 stig fyrir hvert atriði
atriði

Forspá
Þjálfari spyr Lesara 1:
1. Hvað heldurðu að gerist næst?
2. Lestu hálfa blaðsíðu.
3. Rættist spáin?

...........................................

1 stig fyrir hvert atriði

Þjálfari spyr Lesara 2:
1. Hvað heldurðu að gerist næst?
2. Lestu hálfa blaðsíðu.
3. Rættist spáin?

1 stig fyrir hvert atriði
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Leiðréttingaspjaldið
(Rauða spjaldið)

Hvernig á að aðstoða
Þegar lesarinn gerir mistök eða hikar
(bíddu í 4 sekúndur)
Þjálfarinn: „Stopp.“
Lesari: „Ég þarf aðstoð.“
Lesari: Les orðið rétt.
Þjálfari: „Þetta orð er ...(les orðið
Þjálfari: „Gott, lestu málsgreinina
hægt)
aftur.“
Orðið er ...?
Lesari: Les málsgreinina aftur.
Lesari: (Endurtekur orðið)
Þjálfari: Gott, lestu alla
málsgreinina aftur.
Lesari: Les málsgreinina aftur.
Aðstoð við að draga saman efnisgrein
Ef lesari svarar rangt:
Þjálfari: „Stopp“
„Ég skal gefa þér vísbendingu ...“
„Þetta er um _______.“
Ef lesarinn segir frá í fleiri en 10 orðum:
Þjálfari: „Dragðu meira saman.“
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Stigagjöf
Lesari 1:

Skráning
Lesefni________________

Lesari 2:

_____________________

Kennari:

_________________________________
_________________________________

Dagsetning _______________

1
21
41
61
81
101
121
141
161
181
201
221
241
261
281
301
321
341
361
381
401
421
441
461
481
501
521
541

2
22
42
62
82
102
122
142
162
182
202
222
242
262
282
302
322
342
362
382
402
422
442
462
482
502
522
542

3
23
43
63
83
103
123
143
163
183
203
223
243
263
283
303
323
343
363
383
403
423
443
463
483
503
523
543

4
24
44
64
84
104
124
144
164
184
204
224
244
264
284
304
324
344
364
384
404
424
444
464
484
504
524
544

5
25
45
65
85
105
125
145
165
185
205
225
245
265
285
305
325
345
365
385
405
425
445
465
485
505
525
545

6
26
46
66
86
106
126
146
166
186
206
226
246
266
286
306
326
346
366
386
406
426
446
466
486
506
526
546

7
27
47
67
87
107
127
147
167
187
207
227
247
267
287
307
327
347
367
387
407
427
447
467
487
507
527
547

8
28
48
68
88
108
128
148
168
188
208
228
248
268
288
308
328
348
368
388
408
428
448
468
488
508
528
548

9
29
49
69
89
109
129
149
169
189
209
229
249
269
289
309
329
349
369
389
409
429
449
469
489
509
529
549

Dagur 1: bls. _____ til ______
Dagur 2: bls. _____ til ______
Dagur 3: bls. _____ til ______

10
30
50
70
90
110
130
150
170
190
210
230
250
270
290
310
330
350
370
390
410
430
450
470
490
510
530
550

11
31
51
71
91
111
131
151
171
191
211
231
251
271
291
311
331
351
371
391
411
431
451
471
491
511
531
551
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12
32
52
72
92
112
132
152
172
192
212
232
252
272
292
312
332
352
372
392
412
432
452
472
492
512
532
552

13
33
53
73
93
113
133
153
173
193
213
233
253
273
293
313
333
353
373
393
413
433
453
473
493
513
533
553

14
34
54
74
94
114
134
154
174
194
214
234
254
274
294
314
334
354
374
394
414
434
454
474
494
514
534
554

15
35
55
75
95
115
135
155
175
195
215
235
255
275
295
315
335
355
375
395
415
435
455
475
495
515
535
555

16
36
56
76
96
116
136
156
176
196
216
236
256
276
296
316
336
356
376
396
416
436
456
476
496
516
536
556

17
37
57
77
97
117
137
157
177
197
217
237
257
277
297
317
337
357
377
397
417
437
457
477
497
517
537
557

18
38
58
78
98
118
138
158
178
198
218
238
258
278
298
318
338
358
378
398
418
438
458
478
498
518
538
558

19
39
59
79
99
119
139
159
179
199
219
239
259
279
299
319
339
359
379
399
419
439
459
479
499
519
539
559

20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
520
540
560
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Lesari 1:
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Lesefni________________

Lesari 2:

_____________________

Kennari:

_________________________________
_________________________________

Dagsetning _______________
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Bókamerki
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PALS
Verkefnahefti

Nöfn:_______________________________________________________________________
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Gunna gleymir öllu
Heima hjá Gunnu, mundu allir eftir öllu, allir nema Gunna. Mamma
Gunnu mundi hvar hún lét hlutina. Pabbi Gunnu mundi hvernig átti að
gera við hluti. Jafnvel litla systir Gunnu mundi betur eftir hlutunum en
Gunna. Gunna átti í erfiðleikum með að muna alla skapaða hluti. Ef
mamma hennar bað hana að fara út í búð að kaupa mjólk kom hún heim
með brauð. Ef pabbi Gunnu bað hana að gefa hundinum, hellti hún mjólk í
kattarskálina. Gunna gat ekki munað neitt.
Einu sinni ákvað Gunna að hún ætlaði að æfa fimleika með vinkonu sinni.
Þegar fyrsti fimleikatíminn nálgaðist fór Gunna að hafa áhyggjur. Hvað ef
hún gleymdi íþróttatöskunni? Hvað ef hún gleymdi fimleikamottunni?
Hvað ef hún gleymdi hvert hún ætti að fara? Gunna bað fjölskylduna sína
að hjálpa sér.
„Bittu slaufu um fingurinn á þér til að hjálpa þér að muna,“ stakk
mamma hennar upp á.
„Settu fimleikadótið í tösku og settu töskuna við dyrnar,“ sagði pabbi.
„Skrifaðu miða til að minna þig á í hvaða húsi fimleikarnir eru,“
sagði systir hennar.
Í fyrsta skiptið sem hún fór í fimleikatíma minnti slaufan utan um
fingurinn hana á að pakka fimleikadótinu og setja það við dyrnar. Gunna
sá einnig minnismiðann á speglinum sem hjálpaði henni að muna í hvaða
húsi fimleikarnir voru. Hún komst í fimleikatímann og allt gekk vel.
Þegar Gunna kom heim þakkaði hún fjölskyldunni fyrir hjálpina með því
að sýna þeim hvað hún hafði lært í fimleikunum. Hún tók framstökk,
handahlaup og stóð á höndum. Fjölskyldan hennar Gunnu var svo stolt.
Gunna hafði engu gleymt.
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Villi flytur
Villi vinur Tomma flutti í burtu í gær. Tommi og Villi bjuggu í sömu götu,
á milli þeirra voru bara tvö hús. Þeir léku sér næstum daglega
annaðhvort heima hjá Tomma eða Villa. Þeir hjóluðu og klifruðu í
trjánum. Þeir skemmtu sér alltaf vel þegar þeir léku sér saman. Þeir voru
bestu vinir.
Í gær voru flutningamennirnir heima hjá Villa allan daginn. Tommi og
Villi fylgdust með þeim, ásamt Maju. Hún bjó neðar í götunni og var með
Villa og Tomma í bekk.
Þegar flutningamennirnir voru farnir kallaði pabbi Villa í hann: „Komdu
Villi. Við erum að fara.“
Villi og fjölskyldan hans stigu inn í bílinn. Tommi stóð á gangstéttinni og
veifaði. Honum leiddist að sjá Villa fara. „Bless Villi,“ sagði hann.
Þegar Tommi vaknaði næsta dag hugsaði hann um Villa og varð leiður.
Hann gekk fram hjá húsinu hans Villa. Hann gekk að trénu sem hann og
Villi voru vanir að klifra í. Það var ekki eins gaman að vera einn. Tommi
gekk heim á leið.
Þegar Tommi nálgaðist húsið sitt fékk hann skyndilega hugmynd. Hann
gekk fram hjá húsi Villa, að húsinu hennar Maju. Hann sá Maju og nýja
bláa hjólið hennar á veröndinni.
„Viltu koma að leika?“ spurði Tommi.
„Já, já!“ sagði Maja. „Þú mátt hjóla á hjólinu mínu ef þú vilt.“
„Takk,“ sagði Tommi. „Við skulum fara heim til mín og ná í mitt hjól líka.“
Þau fóru inn til Tomma. Tommi sýndi Maju hamsturinn sinn. Hann sýndi
henni herbergið sitt og leikföngin. Þau fóru út að hjóla. Þau fundu nýtt tré
til að klifra í nokkrum götum neðar. Tommi sagði Maju hvað honum
leiddist þegar Villi flutti. Tommi var ekki leiður lengur.
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Þegar Maja fór heim spurði hún Tomma hvort hann vildi leika heima hjá
henni á morgun. Síðan hjólaði hún heim.
Mamma Tomma spurði hvar hann hefði verið allan daginn. Tommi brosti
og svaraði: „Með nýja, besta vininum mínum.“
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Jana spilar kýló
Jana sat í búningsherberginu eftir leikfimistímann. Hún laut höfði. Á
morgun átti að velja í strákaliðið í kýló. Stelpur máttu ekki taka þátt. Það
var ekkert stelpulið í kýló. Jönu fannst gaman í kýló. „Það er ekki
sanngjarnt,“ hugsaði Jana, „að bara strákar fái að keppa.“
Skyndilega fékk Jana hugmynd. Jú, það átti einungis að velja stráka en
hvað ef hún þættist vera strákur? Myndi einhver þekkja hana? Hún var
jafn há og flestir strákarnir í bekknum. Hún myndi setja hárið undir
derhúfuna og draga hana niður að augum. Kannski myndi enginn þekkja
hana. Því meira sem Jana hugsaði um þessa hugmynd því betur hljómaði
hún.
Næsta dag þegar valið fór fram mætti hún í gömlum gallabuxum, slitnum
stuttermabol, með körfuboltahúfu á höfðinu sem hún dró niður að
augum. Dimmrödduð sagði hún þjálfaranum að hún héti Jói. Strákarnir
sýndu leikni sína hver á fætur öðrum, þeir köstuðu boltanum, gripu hann
og hlupu á milli pottanna.
Þegar röðin kom að Jönu varð hún hrædd. Hvað ef hún gæti ekki kastað
boltanum eins vel og strákarnir? Hvað ef hún yrði ekki valin í liðið? „Ég
veit að ég er eins góð og strákarnir,“ hugsaði hún. Nú átti hún að kýla.
Boltinn kom fljúgandi í áttina að henni og yfir höfuðið á henni. „Frábært,
hittir ekki einu sinni!“ Næsti bolti kom fljúgandi. Hann lenti á fætinum á
henni og skoppaði til baka. „Svona reyndu nú að kasta almennilega!“
hrópaði Jana með dimmri röddu. Í þetta sinn stefndi boltinn beint til
hennar. Jana kýldi boltann. Síðan horfði hún steinhissa á eftir boltanum
svífa hátt upp í loft og yfir girðinguna!
Þegar Jana hallaði sér aftur til að fylgjast með boltanum, datt derhúfan af
henni og hárið á henni rann niður á bak. „Þjálfari, sjáðu, Jói er stelpa!“
hrópaði einn strákurinn.
„Ertu stelpa?“ spurði þjálfarinn um leið og hann gekk til Jönu.
„Oh, þjálfari,“ sagði Jana, „mig langar svo til að spila kýló en það er ekki
neitt stelpulið.“
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„Jæja,“ sagði þjálfarinn, „þessu liði veitti ekki af liðsauka, þú ert frábær í
kýló, hvort sem þú ert stelpa eða strákur.“ Þjálfarinn brosti og Jana brosti
á móti. Loksins gat Jana spilað kýló með keppnisliði.
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Nýi kastali konungsins

Damien konungi fannst vera kominn tími til að kaupa nýjan kastala.
Kastalinn hans var á þeim stað sem kaldastur var í konungsríkinu. Hann
vildi kaupa nýjan kastala þar sem loftslagið væri hlýrra. Damien
konungur vissi að nýi kastalinn yrði dýr. Hann varð að vera viss um að
hann ætti peninga fyrir honum. Þannig að Damien konungur byrjaði að
telja peningana sína. Hann fékk þjónana sína til að færa sér allar
peningakisturnar sem þeir fundu í kastalanum. Þar sem hann var mjög
ríkur voru þetta miklir peningar sem þurfti að telja. Damien konungur
opnaði hverja peningakistuna á fætur annarri og taldi og skráði hjá sér
hverja einustu krónu. Þegar hann að lokum hafði talið síðustu krónuna,
uppgötvaði hann sér til mikillar gleði að hann átti fyrir nýja kastalanum.
Um nóttina sofnaði hann og dreymdi um nýja, hlýja kastalann.
Mikilvægasti hver eða hvað:
________________________________

Það mikilvægasta við hvern eða
hvað:
_____________________________________

Málsgrein (10 orð eða færri)
________________________________________________________________________
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Skólaleikritið

Í dag átti að leika leikrit í skólanum. Nemendurnir voru spenntir en
einnig áhyggjufullir. Carlos og Anna höfðu sérstaklega miklar áhyggjur af
því að þau áttu að vera í asnalegum krókódílabúningum. En mestar
áhyggjur höfðu þau þó af því að Eiríkur, sem átti líka að leika krókódíl,
var ekki kominn í skólann. Kennarinn spurði: „Carlos, hvar er Eiríkur?“
Carlos snéri sér að Önnu. Anna opnaði munninn en kom ekki upp orði.
Allt í einu ruddist Eiríkur í krókódílabúningnum inn í kennslustofuna.
Allir skellihlógu. Carlos og Anna önduðu léttar. Nú vissu þau að allt var
klárt fyrir sýninguna þeirra.
Mikilvægasti hver eða hvað:

Það mikilvægasta við hvern eða
hvað:

________________________________

_____________________________________

Málsgrein (10 orð eða færri)
________________________________________________________________________

139

Ella bjargar deginum
Öddi örn og Ella systir hans voru flutt frá foreldrum sínum fyrir löngu
síðan. Þegar Ella átti afmæli ákvað Öddi að þau skyldu heimsækja
foreldra sína. Þau veifuðu vinum sínum, Möggu mús og Kötu kengúru, í
kveðjuskini þegar þau lögðu af stað. Þau breiddu úr vængjunum og svifu í
burt frá heimili sínu á fjallstoppnum.
Loftið var hlýtt og þurrt. Loksins sagði Öddi: „Nú skulum við hvíla okkur.
Ég þarf að fá eitthvað að drekka.“ Þá lentu Ella og Öddi á heitri og þurri
jörðinni. Þau gengu lengi og leituðu að vatni en fundu ekki neitt. Öddi
hrópaði: „Ég þarf vatn, ég þoli þetta ekki lengur!“
Ernirnir leituðu og leituðu. Allt í einu sá Ella litla, djúpa holu. Hún stakk
hausnum niður í holuna og sá vatn á botninum. Ella beygði sig eins langt
niður og hún gat en náði ekki til vatnsins. Holan var ekki nógu víð til að
hún gæti smeygt sér niður á botn til að ná sér í vatn.
Ella kallaði á Ödda. Hann sagði: „Ég verð að fá vatn, ég verð að fá vatn.“
Hann stakk hausnum niður í holuna og reyndi að ná sér í vatn en það
tókst ekki. Hann veltist um á jörðinni og hrópaði: „Ég verð að fá vatn!“
,,Hættu þessu,“ sagði Ella. „Við skulum reyna að finna út hvernig við
getum náð vatninu upp úr holunni.“ Hún hugsaði sig um. Skyndilega
stökk hún upp. „Tíndu nokkra steina og hentu þeim í holuna,“ sagði hún
við bróður sinn.
Ella og bróðir hennar hentu steinum í holuna. Í hvert sinn sem steinn
lenti í holunni hækkaði yfirborð vatnsins í holunni smávegis. Ella varð
spennt. Hún hafði á réttu að standa. Vatnið náði hærra og hærra upp.
Þegar Ella og Öddi voru búin að henda mörgum steinum var vatnið
komið nálægt yfirborðinu. Nú gátu ernirnir fengið sér vatn að drekka.
Þeir drukku og drukku og drukku. Síðan settust þeir í skuggann.
Þá sagði Öddi: „Ella, þú ert gáfaður örn og þú ert besta systir sem hugsast
getur.“ Fuglarnir flugu heim til foreldra sinna. Þegar þeir komu þangað
sagði Öddi foreldrum þeirra hvernig Ella hafði bjargað deginum.
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Forspá – æfing
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Bardagi risaeðlanna
Dag einn var stór grameðla að leita sér að einhverju til að éta. Á meðan
hún leitaði að æti sá hún lítinn hóp af horneðlum leika sér. Ein horneðlan
dró sig út úr hópnum. Grameðlan elti horneðluna sem var ein og réðst á
hana. Skelfilegur bardagi hófst. Grameðlan var stærri en horneðlan, en
horneðlur eru með banvæn horn sem geta rifið sundur hold
grameðlunnar. Eftir kröftugan bardaga sem stóð í nokkrar mínútur, tókst
horneðlunni að stanga grameðluna. Hornið reif gat á maga
grameðlunnar. Bardaganum var lokið. Horneðlan sameinaðist hópnum
aftur. Grameðlan haltraði í burtu í leit að stað til að deyja.
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Frosti og fallegu hestarnir - fyrri hluti
Einu sinni var borg, umgirt múr, sem var fræg fyrir fallegu hestana sem
þar áttu heima. Íbúarnir voru svo stoltir af hestunum að þeir settu lög
sem leyfðu einungis fallegustu hestunum að koma inn í borgina. Allir
aðrir hestar áttu að vera utan borgarmúranna. Einn af þeim var folaldið
Frosti.
Frosti var ekki fallegur. Hann var með granir á múlnum, stuttfættur og
faxið á honum var sítt og flókið. En Frosti var blíður og góður. Hann var
fótviss og duglegur.
-----------------------ath forspá---------------------Dag hvern horfði Frosti á fallegu hestana hlaupa og prjóna. Hann horfði
sérstaklega á barnahestana. Frosti hugsaði á meðan hann horfði á
hestana: „Mikið vildi ég bera barn á bakinu.“ En enginn tók eftir Frosta.
Dag einn fór fólkið í borginni í útreiðartúr út fyrir borgarmúrana.
Hestarnir valhoppuðu, prjónuðu og stukku. Frosti horfði þolinmóður á og
vonaði að einhver tæki eftir honum. Enginn sá hann. Eftir stutta stund
varð fólkið þreytt og hestarnir fóru á brokki heim á leið í áttina að
borgarmúrunum. Þeir hlupu að stóru brúnni sem lá inn í borgina.
-----------------------ath forspá------------
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Frosti og fallegu hestarnir - seinni hluti
Allt í einu heyrði Frosti brak. Brestir voru komnir í brúna. Frosti sá að
hún var að liðast í sundur. Fólkið í borginni var á öðrum helmingi
brúarinnar og börnin voru á hinum. „Þið verðið að fara yfir ána,“ hrópaði
fólkið.
En börnin hreyfðu sig ekki. Þau voru hrædd við hestana sem stukku um
allt. Þau óttuðust að detta í vatnið.
Fólkið sagði börnunum að bíða eftir að það kæmi yfir ána til að sækja
þau. En fallegu hestarnir sem fólkið sat vildu ekki fara yfir ána. Þeir vildu
ekki blotna og óhreinka sig í vatninu. Frosti sá þetta og varð
áhyggjufullur út af börnunum. Hann ákvað að bera þau yfir í öryggið.
------------------------ath.forspá-------------Börnin voru ekki hrædd við að fara á bak Frosta, því að þó að hann væri
ekki fallegur, fundu þau að hann var blíður, góður og fótviss.
Hvert af öðru bar hann börnin varlega yfir ána inn fyrir borgarmúrana.
Fólkið í borginni varð svo stolt af Frosta að það lét hann fá sérstakan stað
innan borgarmúranna. Öll börnin önnuðust hann og urðu vinir hans.
Frá þessari stundu varð umgirta borgin þekkt fyrir sína fallegu hesta og
folaldið fótvissa.
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Pör og lið
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Pör og lið
Bláa liðið

Rauða liðið

Lesari 1 Lesari 2 Mappa

Stig

Lesari 1 Lesari 2 Mappa

Samtals stig

Samtals stig
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Stig

Reglur: Að færa sig
Taka PALS - gögnin
Skilja stólinn eftir
Færa mig fljótt og hljóðlega
Færa mig hljóðlega að hlið félaga míns
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Vinnureglur PALS
(Blái renningurinn)

Talaðu eingöngu um PALS við félaga þinn.
Notaðu inniröddina
Sýndu samvinnu
Gerðu þitt besta
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Fjórar tegundir af lestrarmistökum

Orð eða ending orðs ekki lesin rétt
Orði eða endingu orðs sleppt
Orði eða endingu bætt við
Beðið lengur en í 4 sekúndur
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Að draga saman efnisgrein - mistök

Nefnir ekki hver eða hvað er mikilvægt

Notar fleiri en 10 orð til að segja frá
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Bardagi risaeðlanna
Dag einn var stór grameðla að leita sér að einhverju til að éta. Á meðan
hún leitaði sá hún lítinn hóp af horneðlum leika sér. Ein horneðlan dró
sig út úr hópnum. Grameðlan elti horneðluna sem var ein og réðst á hana.
Skelfilegur bardagi hófst. Grameðlan var stærri en horneðlan, en
horneðlurnar eru með banvæn horn sem geta rifið sundur hold
grameðlunnar. Eftir kröftugan bardaga sem stóð í nokkrar mínútur, tókst
horneðlunni að stanga grameðluna. Hornið gerði gat á maga
grameðlunnar. Bardaganum var lokið. Horneðlan sameinaðist hópnum
aftur. Grameðlan haltraði í burtu leitandi að stað til að deyja á.
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Gunna gleymir öllu
Heima hjá Gunnu, mundu allir eftir öllu, allir nema Gunna. Mamma
Gunnu mundi hvar hún lét hlutina. Pabbi Gunnu mundi hvernig átti að
gera við hluti. Jafnvel litla systir Gunnu mundi betur eftir hlutunum en
Gunna. Gunna átti í erfiðleikum með að muna alla skapaða hluti. Ef
mamma hennar bað hana að fara út í búð að kaupa mjólk kom hún heim
með brauð. Ef pabbi Gunnu bað hana að gefa hundinum, hellti hún mjólk í
kattarskálina. Gunna gat ekki munað neitt.
Einu sinni ákvað Gunna að hún ætlaði að æfa fimleika með vinkonu sinni.
Þegar fyrsti fimleikatíminn nálgaðist fór Gunna að hafa áhyggjur. Hvað ef
hún gleymdi íþróttatöskunni? Hvað ef hún gleymdi fimleikamottunni?
Hvað ef hún gleymdi hvert hún ætti að fara? Gunna bað fjölskylduna sína
að hjálpa sér.
„Bittu slaufu um fingurinn á þér til að hjálpa þér að muna,“ stakk
mamma hennar upp á.
„Settu fimleikadótið í tösku og settu töskuna við dyrnar,“ sagði pabbi.
„Skrifaðu miða til að minna þig á í hvaða húsi fimleikarnir eru,“ sagði
systir hennar.
Í fyrsta skiptið sem hún fór í fimleikatíma minnti slaufan utan um
fingurinn hana á að pakka fimleikadótinu og setja það við dyrnar. Gunna
sá einnig minnismiðann á speglinum sem hjálpaði henni að muna í hvaða
húsi fimleikarnir voru. Hún komst í fimleikatímann og allt gekk vel.
Þegar Gunna kom heim þakkaði hún fjölskyldunni fyrir hjálpina með því
að sýna þeim hvað hún hafði lært í fimleikunum. Hún tók framstökk,
handahlaup og stóð á höndum. Fjölskyldan hennar Gunnu var svo stolt.
Gunna hafði engu gleymt.
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Frosti og fallegu hestarnir
Einu sinni var borg, umgirt múr, sem var fræg fyrir fallegu hestana sem
þar áttu heima. Íbúarnir voru svo stoltir af hestunum að þeir settu lög
sem leyfðu einungis fallegustu hestunum að koma inn í borgina. Allir
aðrir hestar áttu að vera utan borgarmúranna. Einn af þeim var folaldið
Frosti.
Frosti var ekki fallegur. Hann var með granir á múlnum, stuttfættur og
faxið á honum var sítt og flókið. En Frosti var blíður og góður. Hann var
fótviss og duglegur.
Dag hvern horfði Frosti á fallegu hestana hlaupa og prjóna. Hann horfði
sérstaklega á barnahestana. Frosti hugsaði á meðan hann horfði á
hestana: „Mikið vildi ég bera barn á bakinu.“ En enginn tók eftir Frosta.
Dag einn fór fólkið í borginni í útreiðartúr út fyrir borgarmúrana.
Hestarnir valhoppuðu, prjónuðu og stukku. Frosti horfði þolinmóður á og
vonaði að einhver tæki eftir honum. Enginn sá hann. Eftir stutta stund
varð fólkið þreytt og hestarnir fóru á brokki heim á leið í áttina að
borgarmúrunum. Þeir hlupu að stóru brúnni sem lá inn í borgina.
Allt í einu heyrði Frosti brak. Brestir voru komnir í brúna. Frosti sá að
hún var að liðast í sundur. Fólkið í borginni var á öðrum helmingi
brúarinnar og börnin voru á hinum. „Þið verðið að fara yfir ána,“ hrópaði
fólkið.
En börnin hreyfðu sig ekki. Þau voru hrædd við hestana sem stukku um
allt. Þau óttuðust að detta í vatnið.
Fólkið sagði börnunum að bíða eftir að það kæmi yfir ána til að sækja
þau. En fallegu hestarnir sem fólkið sat vildu ekki fara yfir ána. Þeir vildu
ekki blotna og óhreinka sig í vatninu. Frosti sá þetta og varð
áhyggjufullur út af börnunum. Hann ákvað að bera þau yfir í öryggið.
Börnin voru ekki hrædd við að fara á bak Frosta, því að þó að hann væri
ekki fallegur, fundu þau að hann var blíður, góður og fótviss.
Hvert af öðru bar hann börnin varlega yfir ána inn fyrir borgarmúrana.
Fólkið í borginni varð svo stolt af Frosta að það lét hann fá sérstakan stað
innan borgarmúranna. Öll börnin önnuðust hann og urðu vinir hans.
Frá þessari stundu varð umgirta borgin þekkt fyrir sína fallegu hesta og
folaldið fótvissa.
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Kennaraspjald
Upphitun (2 mínútur eða minna)
Nú er PALS-tími. Gerið ykkur klár fyrir paralestur. (Nemendur ættu að
sitja saman í pörum með gögnin fyrir framan sig).
Paralestur (10 mínútur samtals)
Lesari 1 les hratt og vel. Hann les í 5 mínútur.
Lesari 2 hlustar, gefur stig og leiðréttir mistök.
Rifjaðu upp paralesturs ef nauðsyn krefur. Ætti
ekki að taka meira en 30 sekúndur.
Tilbúin (Stilltu klukku) Byrjið.
(Eftir 5 mínútur) Stöðvið lestur. Allir skipta um
hlutverk. Flettið aftur upp á fyrstu blaðsíðunni sem
byrjað var að lesa í paralestrinum í dag. Lesarar 2
verið tilbúnir að lesa í 5 mínútur.
(Stilltu klukkuna) Byrjið.
(Eftir 5 mínútur) Stöðvið lesturinn.
Gefðu nemendum hrós og bónusstig.
Endursögn (2 mínútur)
Nú er kominn tími til að endursegja það sem þið lásuð. Lesarar 1, spyrjið
hvað gerðist. Lesarar 2, segið hvað gerðist. Þið
hafið 2 mínútur til að endursegja.
Rifjaðu upp endursagnarferlið ef þörf krefur. Ætti
ekki að taka lengri tíma en 30 sekúndur.
(Stilltu klukkuna á 2 mínútur.) Byrjið
(Eftir 2 mínútur) Stöðvið endursögn. Ef þú og
félagi þinn gerðuð ykkar besta unnuð þið ykkur
inn 10 stig. Skráið þau núna.
Hrósaðu og gefðu aukastig.
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Að draga saman efnisgrein (10 mínútur)
Nú er komið að því að draga saman efnisgrein. Byrjið
að lesa þar sem lesarar 2 hættu í paralestrinum.
Lesarar 1 verið tilbúnir að lesa og draga saman
aðalatriðin. Lesari 2 spyr spurninga og passar að
félaginn svari rétt. Þið hafið 5 mínútur.
Rifjaðu upp hvernig á að draga saman efnisgrein ef
nauðsyn krefur. Ætti ekki að taka lengri tíma en 30
sekúndur.
Tilbúin (Stilltu klukkna). Byrja.
(Eftir 5 mínútur). Tími til að skipta um hlutverk.
Lesarar 2, nú eigið þið að lesa og draga saman aðalatriðin.
Tilbúin? (Stilltu klukkuna). Byrjið.
(Eftir 5 mínútur). Stopp.
Hrósaðu og gefðu aukastig.
Forspá (10 mínútur)
Nú er komið að forspá. Lesarar 1 þið hafið 5
mínútur til að giska á hvað gerist, lesa og athuga
hvort spáin rætist. Lesarar 2 spyrja
forspárspurninga, hlustið vel og gefið stig fyrir
góð svör. Tilbúin.
Rifjaðu upp ferlið fyrir forspá ef nauðsyn krefur.
Ætti ekki að taka lengri tíma en 30 sekúndur.
(Stilltu klukkuna. Byrjið. (Eftir 5 mínútur). Stopp.
Nú skuluð þið skipta um hlutverk. Lesarar 2 nú
skuluð þið gera forspá, lesa og athuga hvort spáin rætist.
(Stilltu klukkuna). Byrja.
(Eftir 5 mínútur). Stopp.
Spurðu nemendur hvort spáin rættist eða hvort eitthvað kom á óvart.
Frágangur (2 mínútur eða minna). Gefðu aukastig fyrir það sem gekk vel í
dag. Setjið gögnin í möppuna.
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Gátlisti
Þegar nemendurnir þekkja ferlið og rútínuna í PALS, gefst tækifæri til að
einbeita sér að nákvæmni og að auka gæði lestursins.
Fylgstu með einu pari í senn.
Sestu niður og hlustaðu á parið í 2-3 mínútur.
Gefðu nákvæma, jákvæða og uppbyggjandi endurgjöf.
Gefðu bónusstig ef þau hafa unnið fyrir þeim.
Færðu þig yfir til næsta pars.
Haltu áfram að fylgjast með pörum alla kennslustundina. Stoppaðu hjá
hverju pari einu sinni í viku að minnsta kosti. Reyndu að fylgjast með
þeim í mismunandi verkefnum.
Öll verkefnin
Þjálfarinn les í hljóði með lesaranum
Þjálfarinn tekur eftir lestrarmistökum
Þjálfarinn notar leiðréttingaferlið. Ef það dugar
ekki bíður hann í 4 sekúndur
Nemendur biðja um hjálp ef þeir geta ekki lesið
orðin
Pörin hafa nýja bók til að lesa þegar þessi er
búin (eða þau vita hvar nýjar bækur eru)

Að draga saman efnisgrein
Lesari 1 byrjar þar sem lesari 2 hætti í paralestri
Nemendur finna aðalatriðin í efnisgrein
Taka ekki orðrétt úr textanum
Draga vel saman
Málsgreinarnar eru 10 orð eða færri
Þjálfarinn hlustar á svör lesarans. Þjálfarinn
leiðréttir lesarann þegar þörf er á

Paralestur
Þjálfari gefur eitt stig fyrir hverja málsgrein
sem lesin er rétt
Þálfarinn les með lesaranum
Lesari 2 byrjar á sama stað og lesari 1
Endursögn
Lesari 2:
Endursegir í réttri röð
Endursegir einn atburð í einu
Segir frá hverjum atburði í smáatriðum
Les ekki orðrétt úr textanum
Lesari 1:
Spyr hvað gerist næst
Hjálpar félaga sínum ef hann er
strand og segir honum hvað gerðist næst

Forspá
Nemendur byrja þar sem lesari 2 hætti í paralestri
Lesari 1 gerir forspá
Forspá segir til um það sem gæti gerst á næstu
blaðsíðu
Lesari les hálfa blaðsíðu og athugar hvort spáin
rættist
Lesari svarar með já, nei eða ég veit ekki enn þegar
hann athugar forspána
Þjálfari gefur 1 stig fyrir forspá, 1 stig fyrir að lesa og
1 stig fyrir að athuga hvort spáin rættist
Þjálfari gefur stig fyrir að athuga hvort spáin rættist
þó að hún rætist ekki
Pörin halda áfram að spá og athuga hvort spáin rætist
þangað til klukkan hringir
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Tríó- skipulag
Lesari 1

Sá sem er ekki
lesari eða
þjálfari skráir
stigin

___________________
Lesari 2
___________________
Lesari 3
___________________

Dagur 1
Paralestur og endursögn
Að draga saman efnisgrein
Forspá
Dagur 2

Paralestur og endursögn
Að draga saman efnisgrein
Forspá

Les fyrst
Lesari 1

Les annar
Lesari 2

Þjálfar
Lesari 3

Lesari 3

Lesari 1

Lesari 2

Lesari 2

Lesari 3

Lesari 1

Les fyrst

Les annar

Þjálfar

Lesari 2

Lesari 3

Lesari 1

Lesari 1

Lesari 2

Lesari 3

Lesari 3

Lesari 1

Lesari 2

Les fyrst

Les annar

Þjálfar

Lesari 3

Lesari 1

Lesari 2

Lesari 2

Lesari 3

Lesari 1

Lesari 1

Lesari 2

Lesari 3

Dagur 3

Paralestur og endursögn
Að draga saman efnisgrein
Forspá
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Stigatafla
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