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5. Málefni - Ritmál

Hægt er að finna mörg skemmtileg og fræðandi smáforrit fyrir spjaldtölvur og síma og það 
koma stöðugt fram ókeypis smáforrit. Hér eru nokkrar tillögur:

GEORG OG FÉLAGAR  - app

,,Georg og félagar eru mættir til leiks í fræðandi og skemmtilegum leik. Lærðu alla 32 íslensku bókstafina og 
tölustafi frá 1-10 á skemmtilegan og gagnvirkan hátt. Hvaða hlutur eða dýr eiga hvaða staf? 
Kanntu að telja upp í á 10? Smelltu þig í gegnum leikinn og sjáðu hvernig orðin lifna við. 
Það er leikur að læra með Georg og félögum.”

BITSBOARD  - app

Description: 
- Top 5 Education Game in the US App Store
- Study almost anything for free across 25 addictive mini-games in one app
- Easily create your own study sets or download study sets from teachers and classmates

LITTLE STORY CREATOR - app

Digital Scrapbooking and Photo Collage Maker ókeypis

ókeypis

ókeypis
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BOOK CREATOR FOR IPAD - app
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kostar 6.19 UsD

sestU niðUr með barninU þínU, 
spUrðU út í það sem þið erUð að gera 

saman á spjalDtölvUna og símann.

ORÐAGULL - app

,,Smáforritið Orðagull miðar að því að styrkja orðaforða, vinnsluminni, heyrnræna úrvinnslu og máltjáningu 
nemenda. Allt eru þetta mikilvægir undirstöðuþættir máls og læsis. Gengið er út frá því að smáforritið henti 
elstu börnum í leikskóla og börnum á yngsta stigi grunnskóla. Einnig getur það nýst eldri nemendum, sem og 
nemendum sem eru að læra íslensku sem annað tungumál.”

ókeypis

Á þessari vefsíðu má finna fleiri tillögur að smáforritum 
og leiðbeiningar um hvernig best er að nota þau með barninu: 

http://hafnarfjordur.appland.is/?page_id=567
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orðakort
Þú getur skrifað orðakort og sett þau á mismunandi muni á heimilinu t.d. á húsgögn. 
Barnið þitt mun komast að því að allir hlutir hafa bæði skriflegt og munnlegt heiti. 
Þið getið líka teiknað mynd að hlutnum á orðakortið.

Það er t.d. hægt að búa til kort sem á stendur:

    á sófa

    á dyrum

    á borði

leikUr með orðakort

 Búið til orðakort með orðum úr herbergi barnsins 
 
 Setjið orðakortin í lítinn kassa

 Farið í leik þar sem þið hjálpist að við að setja orðakortin á rétta staði
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Sófi

dyr

borð
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Hér eru nokkrar ábendingar um hvernig þú getur hjálpað barninu þínu að leika sér með 
ritun. Skriftarleikur samanstendur af rissi eða pári. 
Skriftarleikur er fyrsta tilraun barnsins til að tjá sig skriflega. Þetta er góður undirbúningur 
fyrir síðara nám þar sem barnið lærir að skrifa og lesa alvöru bókstafi.

Þegar barnið þitt er að leika sér að skrifa er mikilvægt að þú leiðréttir það ekki. 
Þetta snýst um að gera tilraunir með ritmálið, ekki að læra að lesa eða skrifa orðin rétt.

Þú getur t.d. farið í skriftarleik með barninu þínu þegar þið:
 
 Teiknið mynd og barnið skrifar fyrir hvern hún er

 Skrifið og teiknið óskalista

 Skrifið stig þegar þið eruð að spila eða eruð í keppni

 Skrifið innkaupalista

 Skrifið póstkort eða bréf til vinar eða einhvers í fjölskyldunni

 Skrifið nöfn íþróttafólks eða söguhetja

 Skrifið sögur á spjaldtölvur og tölvur. 
 Finnið smáforrit þar sem hægt er að skrifa stuttar sögur og fara í skriftarleiki. 

 Sendið tölvupóst eða sms

Það er gott að tala um á hvaða hljóði orðið byrjar, eða um hljóð sem eru í orðinu.

skriftarleikUr

Callo sem er 4 ½ árs drengur af  tyrkneskum 
uppruna,hefur teiknað fjársjóðskort og skrifað 
sögu um hvernig hann, sem er í litla græna 
bílnum, finnur leiðina að fjársjóðnum 
(sem er falinn í litla græna ferningnum).
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Máltaka, málþroski og 
bernskulæsi ungra barna  

Upplýsingar fyrir foreldra 
 
 

Language aquisition, language 
development and emergent 

literacy of young children 
Information for parents 

Foreldravefurinn, upplýsingar um leikskóla, grunnskóla, frístundastarf og 
hlutverk foreldra. 

The parental veb, info on preschool, primaryschool, after school activities 
and the role of parents. 

 www.reykjavik.is/foreldravefurinn Choose language: 


