Áfram!
FYRSTI BEKKUR!
Leiðbeiningar
Markmið leiksins: Að undirbúa barnið fyrir fyrsta bekk.
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1 vinnuborð úr plasti
2 leikjabók með 72 mismunandi
æfingum
3 fimm froskar í mismunandi litum
4 penni sem hægt er að stroka út
með litlum svampi
5 20 píramídar í 5 mismunandi litum
6 16 spil fyrir þrívíddarsköpun
7 sérstakur bæklingur fyrir foreldra
þar sem rætt er um undirbúning
fyrir skólann
8 bæklingur með nákvæmum
leiðbeiningum
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Kæru foreldrar,

KodKod fjölskylduleikirnir sameina leik og lærdóm í spilum í hæsta gæðaflokki.
Með ‘Áfram! Fyrsti bekkur!’ er barnið þitt vel undirbúið til þess að takast á við
grunnskólann. Í gegnum leikina fær það þá kunnáttu sem er nauðsynleg.
Fyrstu og mikilvægustu kennarar barnsins eru mamma og pabbi. Foreldratengsl
og samvinna með barninu eykur sjálfstraust og er mikilvægur hluti af vitsmunaog tilfinningalegum þroska. Góð hughreystandi orð og jákvæð viðbrögð eru
lykillinn að auknum árangri og hvatningu á hverju stigi.

Leiksettinu er skipt í þrjá hluta:

Leikur nr. 1:

Að öðlast lærdómsfærni
Nauðsynlegir hlutir fyrir leikinn:
- blaðsíður 1-36 í leikjabókinni
- vinnuborð úr plasti
- 5 litaðir froskar til þess að gefa
til kynna svörin

Leikur nr. 2:

Að þroska samræmingu
Nauðsynlegir hlutir fyrir leikinn:
- blaðsíður 37-72 í leikjabókinni
- penninn, til þess að skrifa og
teikna, með svampinum

Leikur nr. 3:
Að skilja þrívíddarsambönd
Að túlka tvívíddarsambönd yfir í
þrívíddarsambönd
Nauðsynlegir hlutir fyrir leikinn:
- 16 rúðustrikuð spil með munstri
- vinnuborð úr plasti
- 20 þrívíðir píramídar úr plasti

Frá smáu í stórt, frá stuttu í langt, frá lágu í hátt.

Skilningur
á rými

Ofan á og undir, inni og úti, fyrir framan og fyrir aftan,
vinstri og hægri.
Rúmfræðileg lögun, útlínumyndir, heild og hlutar, lögun
og bakgrunnur, hluti af samstæðu lögunar, týnd lögun,
munstur lögunar, lokið við munstur.

Greining
atriða

Form, litir, áferð, stærðir.
Litaraðir, lögunar- og litaraðir, vinna úr röðum.
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Tölur, upphæðir og töluleg munstur frá 1 upp í 10,
talnaraðir, hækkandi og lækkandi raðir, samlagningarverkefni fyrir tölur frá 1 upp í 10.

Undirbúningur fyrir leik:
Leggið leikjabókina niður á sinn stað á vinnuborðið og opnið á
þeirri síðu sem þið viljið. Komið froskunum fimm fyrir í holunum
neðst á vinnuborðinu (sjá nr. 3 á síðunni hér á undan).

Hvernig á að spila?
Lestu verkefnið upphátt fyrir barnið: „Láttu stærð skjaldbökunnar
passa við stærð sporbaugsins.“ Stærsta bláa spjaldbakan
passar í stærsta sporbauginn. Við hliðina á bláu skjaldbökunni
er teikning af rauðum froski. Taktu rauða froskinn úr holunni
og komdu honum fyrir í einhverja raufina, fyrir ofan kassann á
blaðsíðunni með stærsta sporbaugnum. Haltu áfram að vinna
svona með afganginn af skjaldbökunum. Til þess að auðvelda
leikinn fyrir barnið í upphafi þá getur þú spurt eftirfarandi
spurninga:
Hvaða skjaldbaka er stærst?
Hvernig er froskurinn á litinn sem er næstur stærstu skjaldbökunni?
Getur þú sett rauða froskinn fyrir ofan stærsta sporbauginn?

Verkefnahlið

Vinsamlegast athugið!
Það skiptir ekki máli í hvaða röð barnið leysir verkefnin – það
er í lagi að byrja á hvaða skjaldböku sem er.

Hvernig athugar maður svörin?
Hver spurningasíða er með svarsíðu á bakhliðinni. Taktu leikjabókina, flettu yfir á svarsíðuna og leggðu síðan bókina aftur á
vinnuborðið.

Svarhlið

Var þetta rétt hjá þér? Ef svo er – allir froskarnir standa nákvæmlega fyrir ofan sama lit og sýnt er á svarsíðunni. Var þetta
rangt hjá þér? Ekki vera leið/ur! Taktu froskana bara upp úr sem
standa ekki á réttum stað og settu þá aftur í holurnar fyrir neðan.
Flettu aftur yfir á verkefnasíðuna og reyndu nú að svara rétt.
Svarhliðin eflir getu barnsins og sýnir þér – mömmu/pabba
– hvar erfiðleikarnir liggja.
Núna getur þú farið á næstu síðu. Í hverjum efnisflokki eru verkefnin byggð upp þannig að viðfangsefnin verða smá saman
erfiðari. Við mælum með að þú vinnir í réttri röð fyrir barnið
samkvæmt því sem tilgreint er í leiðbeiningunum.

Verkefnahlið

Hvernig á að spila?
Lestu verkefnið upphátt fyrir barnið: „Í hvaða hópi er form og
af sama lit og málningin?“ Græni ferningurinn tilheyrir fjólubláa
froskahópnum. Takið fjólubláa froskinn úr holunni og komið
honum fyrir í raufina á vinnuborðinu, nákvæmlega fyrir ofan réttan
kassa efst á síðunni. Haltu áfram að vinna svona með afganginn
af hópunum. Þú getur leiðbeint barninu með því að segja:
Í hvaða lit verður ferningurinn í kassanum?
Hvaða hópi tilheyrir græni ferningurinn?
Hver er liturinn á froskinum í þessum hópi?
Setjum fjólubláa froskinn fyrir ofan réttan kassa.
Núna flettir barnið yfir á svarsíðuna og athugar svörin.

Svarhlið

Fylgja línu, mynda heild, eftirmynd og bakgrunnur, völundarhús,
herma eftir munstri, ljúka við munstur, raðir sem hækka og lækka
í mismunandi áttir, raðir með mismunandi stærðir.
Æfingar í að skrifa tölur frá 1 upp í 10.
Æfingar í að skrifa stafrófið.

Undirbúningur fyrir leikinn
Taktu bókina úr vinnuborðinu og komdu henni þannig fyrir að
þægilegt sé fyrir barnið að skrifa og teikna.
Settu pennann við hliðina á bókinni.
Vinsamlega athugið! Það er sérstök húð á blaðsíðunum til þess
að hægt sé að stroka út. Við mælum með að þú notir ekki annan
penna en þann sem fylgir leiknum.

Hvernig á að spila?
Skrifaðu og teiknaðu með pennanum samkvæmt leiðbeiningunum
neðst á hverri síðu. Gerðir þú mistök eða viltu endurtaka æfinguna?
Ekkert mál. Notaðu bara svampinn til að stroka út og teiknaðu aftur.

Undirbúningur fyrir leikinn:
Veldu eitt af spilunum. Komdu spilinu fyrir efst á vinnuborðið (sjá mynd).

Hvernig á að spila?
Fyrsta stig
Markmið: Að leggja eins munstur í þrívídd og er í
tvívídd á spilinu með því að nota lituðu píramídana.
Foreldrarnir setja píramídana á vinnuborðið samkvæmt
munstrinu á spilinu en leyfa barninu að setja síðustu
þrjá píramídana.
Fyrir þá sem lengra eru komnir – barnið byggir
allt munstrið. Barnið setur píramídana á sinn stað
samkvæmt því spili sem það velur sjálft.
Annað stig
Barnið setur píramídana á sinn stað samkvæmt því
spili sem það velur sjálft. Barnið lokar síðan augunum
og mamma/pabbi fjarlægir einn píramída úr munstrinu.
Barnið verður að skoða spilið til þess að átta sig á
því hvaða píramídi er horfinn.
Fyrir þá sem lengra eru komnir – spilið er falið, og
barnið verður að vita hvaða píramídi er horfinn eftir
minni.

- Það er gott að vinna við vel upplýstar aðstæður;
þannig kennir þú barninu að temja sér góða siði við
heimalærdóm í framtíðinni.
- Gakktu úr skugga um að andrúmsloftið sé notalegt og
afslappandi, og að engin utanaðkomandi truflun eigi
sér stað.
- Mundu! Rannsóknir sýna að einbeiting barns minnkar
eftir 20 mínútur af mikilli vinnu.
- Gakktu úr skugga um að þú lesir verkefnið á hverri
síðu. Samtal barns við leiðbeinandi foreldra á meðan
á verkefni stendur hvetur barnið til þess að tjá sig og
þá um leið bætir tjáskiptahæfileika. Svör barnsins
endurspegla enn frekar tilfinningar þess og hugsanir.
- Þetta spil er ætlað til langtímanotkunar og þess vegna
mælum við með því að það sé unnið með það stig af
stigi.
- Þegar barnið spilar leikina í annað skipti þá er gott að
endurtaka leikina frá byrjun.
Seinna meir þá er gott að fara yfir síðustu síðu sem
barnið kláraði og halda áfram þaðan.

Þriðja stig
Aftan á hverju rúðustrikuðu spili með munstri er
autt rúðustrikað spil. Barnið getur búið til líkan úr
lituðum ferningum og þannig fær það útrás fyrir
sköpunargáfuna. Vinsamlegast athugið: Það eru
fjórir píramídar af hverjum lit.
Foreldarnir skulu síðan setja píramídana á
vinnuborðið samkvæmt munstrinu á spili barnsins.
Síðan skaltu gera þetta á hinn veginn! Foreldarnir
teikna líkan á spilið og barnið setur píramídana á
vinnuborðið samkvæmt því.
Kæru foreldar, leikirnir, sem við höfum lýst, eru
eingöngu til þess að koma ykkur af stað... leyfið
ykkur að búa til eigin reglur og leiki með því að nota
ímyndunaraflið.

- Þú getur krufið hvert atriði til mergjar – frá
auðveldum til erfiðra verkefna. Einnig er hægt að
vinna á þverveginn: Vinna á fyrsta stigi í hverju
atriði og síðan haldið áfram og unnið dýpra með
þau verkefni sem barnið á auðveldara með.
- Það er ekki ráðlegt að leggja of hart að barninu
þegar það lendir í erfiðleikum, það getur valdið
vonbrigðum og skaðað bæði lærdómsferli og
sjálfstraust barnsins.
- Sérhvert barn tekur framförum á sínum hraða
og taka ber tillit til þess.
- Þegar þú og barnið hafið notið þess að vinna
saman verkefnin skaltu leggja til að barnið vinni
eitt eða kenni yngri systkinum eða vinum.
Og það mikilvægasta af öllu:
Leiktu við barnið – njótið þess að leika saman.
Gangi ykkur vel! Kveðja,
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