
Kennarinn

Verkefni
Í sumar kom kennari frá Kanada til Íslands.

Kennarinn heitir Joel og hann kennir stærðfræði.

Joel byrjar alltaf á því að spyrja nemendur:

Hvernig viljið þið að ég komi fram við ykkur?

Nemendur segja að hann eigi að koma vel fram, 

vera kurteis, góður, glaður, hlusta, hrósa og hjálpa. 

Joel er klár kennari. Er ekki auðvelt hjá ykkur að 

koma svona fram við mig? Auðvitað! 

Nú getur Joel farið að kenna nemendum sínum 

stærðfræði. Nemendur hans eru líka klárir og nýta 

tímann til að læra stærðfræði.

Þú vilt að ég hlusti á þig. 

Ert þú að hlusta á mig núna?

Ritun
Verkefnablað 1:
Tengja orð og mynd.
Skrifa orð í kassa.
Skrifa orð á línu.
Verkefnablað 2:
Tengja setningu og 
mynd.
Skrifa setningu.

Fróðleikur á netinu:
Skoða fróðleik á slóð.
Finna myndir og/eða
texta. Prenta út.

Verkefnabók:
Skrifa textann upp.
Líma fróðleik af netinu 
í verkefnabókina. 

Þrautir:
Leysa krossgátur.
Búa til pörunarspil.

Fróðleikur
á netinu

Ritun

Verkefna-
bók

Þrautir
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http://www.youtube.com/watch?v=duvXpJ3e6KE

http://www.realrestitution.com/

http://www.youtube.com/watch?v=OZzimgdDp0w



Gefðu mér fimmu!

Við erum glöð.

Viltu fá hjálp?

Við erum að hlusta.

Sýna: tengja mynd við orð Prófa: skrifa án forskriftar



Sýna: tengja mynd við orð Leiða: skrifa í kassa Prófa: skrifa án forskriftar
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Kennarinn

Þetta er kennari.

Hann á heima í Kanada.

Hann er að kenna börnum að reikna.

Börnin eru góð og glöð.

Kennarinn er líka góður og glaður.

Börnin hlusta vel og hjálpa vinum.

Kennarinn hlustar líka vel og hjálpar börnum.

Börnin hrósa.

Kennarinn hrósar líka.

hj__lpa

hl__sta

r____kna

b__rnin

g__ð

hr__sa K__nnari

gl__ð

Bættu við sérhljóðum í orðin.



Skrifaðu orðin í reitina.

kenn - ari

reik - na

gó - ð

Lestu lesbútana og tengdu við rétta mynd?

hró- sa

hjál - pa

hlus - ta

Bör- nin

glö - ð



Kennari Kanada reikna góð

hlusta hrósa glöð börnin

hjálpa

Ísland


