LUNDUR: Lubbastund 1x í viku
2-3 ára
Markmið:







kynnast og/eða hitta Lubba
efla hlustun og frásögn
kynnast útliti og hljóðum bókstafa
þekkja útlit og hljóð í fyrsta stafnum í nafninu sínu
auka orðaforða, kynnast rími og samstöfum
skrá stundirnar

Leiðir:









Lubbi kemur í heimsókn og allir fá að knúsa hann
einn bókstafur er skoðaður með Lubba: útlit, hreyfing, hljóð(DVD diskur)
hlusta á og syngja lagið sem fylgir stafnum
skoða efnivið í stafakassa Lubba sem passa við stafinn
skoða hvaða stafi börnin eiga í nafninu sínu og hvað þeir segja
leggja inn ný orð, leika með rím og klappa samstöfur
skrá stundina á blað úr Gæðahandbók
bókstafir eru sýnilegir á deild og aðgengilegt leikefni

3-4 ára
Markmið:







hitta Lubba
efla hlustun og frásögn
kynnast útliti og hljóðum bókstafa
þekkja nafnið sitt og stafinn sinn, æfa ritun á stafnum/nafninu sínu
auka orðaforða, æfa rím og samstöfur
skrá stundirnar

Leiðir:










Lubbi kemur í heimsókn
einn bókstafur er skoðaður: útlit, hreyfing, hljóð(DVD diskur)
hlusta á og syngja lag stafsins
lesa söguna sem tengist stafnum
skoða efnivið í stafakassa Lubba sem passa við stafinn
skoða nafnið sitt og staf, æfa að skrifa stafinn sinn/nafnið sitt
leggja inn ný orð, ríma og klappa samstöfur
skrá stundina á blað úr Gæðahandbók
bókstafir eru sýnilegir og aðgengilegt leikefni

4-5 ára
Markmið:









hitta Lubba
efla hlustun, heyrnrænt minni og frásögn
kynnast útliti og hljóðum bókstafa
þekkja nafnið sitt og æfa byrjendaritun á því
auka orðaforða, æfa rím og samstöfur, æfa samsett orð
þekkja fyrsta hljóð í orði
kynnast Íslandskorti
skrá stundirnar

Leiðir:











Lubbi kemur í heimsókn og skoðar einn bókstaf(útlit, hreyfing, hljóð)
hlusta á og syngja lag stafsins
lesa söguna sem tengist stafnum og spyrja út úr sögunni
æfa rím, samstöfur og samsett orð
skoða nafnið sitt og æfa að skrifa það
leggja inn orð vikunnar og æfa það
æfa fyrsta hljóð orða
fylgjast með ferðum Lubba á Íslandskorti(haft sýnilegt á deild)
skrá stundina á blað úr Gæðahandbók
bókstafir eru sýnilegir og aðgengilegt leikefni

