
  
  MARKMIÐ:
  Að fá hugmyndir að því hvernig hægt er að virkja móðurmál tvítyngdra barna í  
  viðfangsefnum og leik og starfi leikskólans, með aðstoð foreldranna. 

  SVONA GERIÐ ÞIÐ:
  Setjist saman í hóp. Klippið spilin út. Leggið þau á grúfu í bunka á borðinu.
 
   Eitt ykkar byrjar á því að taka spil úr bunkanum.  
 
   Lesið upphátt af spilinu og svarið spurningunni saman. Skrifið svarið á spilið. 

   Haldið áfram sólarsinnis, þar sem sá næsti tekur spil úr bunkanum.

ÆFING:  SPIL UM TUNGUMÁL OG FORELDRAÞÁTTTÖKU

4. Verkefni - Að virkja foreldra með áherslu á málþroska barnsins     

Tungumál er gjöf - Málörvun og foreldrasamstarf



Hvernig getum við fengið foreldrana til að  
Hjálpa okkur við að Hugsa móðurmál inni í verkefni 
leikskólans, í samveru og Hádegismatinn?

T.d. má gefa foreldrunum lítil verkefni sem felast í því að 
skrifa orð á móðurmáli sínu á orðavegg

Hvernig getum við stuðlað að sameiginlegum  
upplifunum með foreldrum?

T.d. með vettvangsferðum með börnum og foreldrum, 
sirkus, vorhátíð

Hvernig getum við Hjálpað barninu að segja frá því 
sem það gerði í fríinu sínu?

T.d. með því að biðja foreldra um að taka myndir í fríinu 
og hjálpa barninu sínu að safna hlutum í skókassa t.d. 
steinum, myndum, miðum o.s.frv sem barnið getur sagt frá 
í leikskólanum.

Hvað væri áHugavert að vita um tungumál barnsins 
og foreldranna? 

T.d. hvaða mál barnið talar við foreldra sína? 

T.d. hvert er móðurmál foreldranna og hafa þau lært 
íslensku? 

T.d. hafa foreldrarnir einhverjar spurningar eða áhyggjur í 
tengslum við málþroska barnsins?
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Hvernig getum við fengið Hjálp frá foreldrum við að 
Hugsa móðurmál inn í Hádegismatinn? 

T.d. með því að skrifa orðalista um matvörur á ýmsum 
tungumálum

Hvernig getum við fengið foreldra til að taka þátt í 
daglegum verkefnum leikskólans  

T.d. með því að gefa foreldrunum lítil verkefni sem felast í 
því að skrifa orð á móðurmáli sínu á orðavegg

Hvernig getur anddyrið og fataklefinn endurspeglað 
mörg tungumál? 

T.d. með því að skrifa velkomin á mörgum tungumálum, 
með fatasnúru með fötum sem einkenna árstíðina og 
orðum á ýmsum tungumálum.

getum við búið til möppu með ljósmyndum frá  daglegu 
starfi eða tvítyngisorðabók sem foreldrarnir taka 
með Heim? 

- Og hvatt foreldrana til að skrifa orð og setja inn myndir 
að heiman.
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