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Nokkrar hugmyndir fyrir föndur og fleira 

 

Fyrsti stafurinn í nafni barnanna eða þau velja sér bókstaf 

 Í uppskrift 11 er búið að gera há- og lágstafi sem passa á A4 blað. Prenta út á þykkt karton 

(eins og prentarinn þolir) þá stafi sem börnin velja sér. Þau líma síðan inn í stafina það sem 

þau vilja og fylla þannig upp í þá. Það má nota ydd, afgangskarton sem þau klippa til, það sem 

fellur til úr gatara, bréfaklemmur og hvaðeina sem er létt og hægt að nota í þetta. Hengt upp 

þegar tilbúið t.d. í stafrófsröð. 

 

Velja sér eitt orð eða fleiri og klippa stafina í þau út úr dagblöðum/tímaritum 

 Börnin velja sér orð (eitt eða fleiri). Hægt að nota orðaspjöld sem búið er að prenta út eða 

þau velja bara það sem þeim dettur í hug. Þau klippa síðan út þá stafi sem þarf að nota í orðið 

og líma á kartonpappír.  

 

Mála eitthvað sem byrjar á bókstaf sem þau draga úr bunka 

 Í uppskrift 4 er búið að gera staka bókstafi sem má nota í þessu verkefni. Börnin draga einn 

bókstaf úr bunkanum og eiga að mála eitthvað sem byrjar á þeim bókstaf. Líka hægt að skrifa 

bókstafina, láta þau draga og þegar búið er að mála er bókstafurinn festur með á myndina. 

 

Atkvæði orða og jafnmargir kubbar 

 Notuð spjöld sem búið er að gera og eru með myndum og orðum. Börnin skiptast á að draga 

sér spjald, klappa atkvæði orðsins og setja jafnmarga kubba fyrir neðan. Hægt að nota litla 

Lego kubba, Kappla kubba, Cm. kubba. Raðað á gólfið svo börnin geti skoðað allt í lokin. 

 

Fyrsti stafur í orði (notaðar klemmur) 

 Nota eitthvað af þeim spjöldum sem hafa verið gerð fyrir önnur viðfangsefni (orð og myndir). 

Skrifa með merkitússpenna bókstafi á klemmur (gera nógu mikið). Börnin draga spjald úr 

bunkanum setja á borð eða gólf og finna klemmu með fyrsta bókstafnum í orðinu og klemma 

á spjaldið. Mjög góð æfing fyrir fínhreyfingar. 


