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Hvaða orð byrjar á bókstafnum …..?
(sjá myndir á næstu blaðsíðu)
Efni:








Bókstafir islenska stafrófsins (hér er ramminn 3,5x5 og stafirnir inn í Skriftis Grunn 300 pt. settir í
rammann með Word Art)
A4 karton pappír í ljósum lit, eins þykkur og kemst í plöstunarvélina
Plöstunarvél og plast í hana
Skæri
Hvítt A2 karton og jafnstórt pappaspjald eða tafla fyrir töflutúss. Líka hægt að nota flettitöflu
Töflutúss
Karfa undir stafi og töflutúss

Aðferð:



Bókstafirnir gerðir í tölvu, prentaðir út, klipptir og settir í gegnum plöstunarvélina og svo klipptir.
Gerð töflutússtafla með því að líma kartonið á pappann og plastið með bókaplasti. Gerð göt með
nál í sinnhvorn endann og band þrætt á milli. (til að hengja á vegginn) Ef tafla fyrir töflutúss er til þá
er upplagt að nota hana eða jafnvel flettitöflu

Leikurinn:




Börnin skiptast á að draga einn bókstaf úr bunkanum og síðan eiga þau að finna orð sem byrja á
þessum bókstaf
Hinn fullorðni skrifar orðin á töfluna og leiknum er haldið áfram þar til taflan er orðin full af orðum
Orðin lesin í lok leiks

ATH:


Ég prófaði þetta með elstu tveimur árgöngunum í Nóaborg og þeim þótti þetta mjög skemmtilegt.
Þau voru mjög áhugasöm og spáðu mikið í stafina og orðin. Þegar taflan var orðin full hópuðust þau
í kringum spjaldið, skoðuðu orðin og sum lásu orðin. Ég tók töfluna niður þannig að hún væri nær
þeim og þau stóðu heillengi og veltu stöfum og orðum fyrir sér fram og til baka. Var með öll börnin
á deildinni og var það fullstór hópur (og ekki venjulega svoleiðis) þótt þau hafi verið mjög
áhugasöm. Mig langaði að prófa þetta með öllum. Held að þetta henti vel í hópastarfi eða
samverustund þar sem skipt er í minni hópa.
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