
 

K-PALS 

Leiðréttingarferli 

 

Fyrir „Hvaða hljóð?“ 

Stopp.  Hljóðið er ____.  Hvaða hljóð? 

Gott.  Lestu alla línuna aftur. 

 

Fyrir sjónorð 

Stopp.  Orðið er _______.    Hvaða orð? 

Gott.  Lestu alla línuna aftur. 

 

Fyrir hljóðakassa 

Stopp.  Orðið er „mmmúúús“.  Hvaða orð? 

Gott.  Lestu alla línuna aftur. 
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Fyrsta hljóð B 
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K-PALS 
Leiðbeiningar-framhald 

Minnispunktar: 

 Vinna rösklega. 

 Gefa öllum tækifæri til að svara í innlögn kennara: 
1. Láta nemendur skiptast á að vera þjálfari. 
2. Nota tíð hópsvör (t.d. strákar, stelpur, allir). 
3. Leyfa slökum nemendum að svara einstaklingslega. 

 Verðlauna nemendur með hrósi og stigum ef þeir fylgja K-PALS reglum, vinna 
vel með félaga sínum og nota leiðréttingarferlið. 

 Einstaklinsmiða möppur nemenda (t.d. vera viss um að námsefni sé af réttu 
þyngdarstigi). 

 Vinna með K-PALS, 3-4 sinnum í viku, 30 mínútur í senn.  
Kennslugögn: 
 Kennari: 

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

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

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

__________________________________________________________________ 
 

Hljóðaleikur 

 Kennari nefnir allar myndir og fer yfir hljóðaleikja æfingar á stóru spjaldi eða 
með skjávarpa í u.þ.b. 5 mínútur. 

o Kennari er þjálfari og nemendur eru lesarar. 
o Kennari biður mismunandi hópa nemenda að vera lesarar og 

biður einstaka nemanda að vera þjálfari. 
 

Umskráning PALS 

 Kennari æfir umskráningu af stóru spjaldi eða skjávarpa. 
o Kennari er þjálfari og nemendur eru lesarar. 
o Kennari biður mismunandi hópa nemenda að vera lesarar og biður 

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

einu sinni. 
4. Fer yfir setningar. 

 Nemendur færa sig á PALS staðinn sinn. 

 Nemendur vinna í pörum að PALS verkefninu. Þeir merkja eitt stig fyrir hvern 
broskarl, sem merkt hefur verið í. 

 Nemendur ganga frá gögnum sínum og fara aftur í sætin. 



Nafn:_______________________________________           Dagsetning:_________ 

Nafn:_______________________________________ 
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