Fyrir þinn skóla!
Leikur að læra er kennsluaðferð þar sem börnum eru kennd öll bókleg fög í gegnum
leik, hreyfingu og skynjun.
Leikur að læra tekur á öllum þeim vitsmunalegu þáttum sem leikskólanum er ætlað að
uppfylla auk þess sem kennsluaðferðin þjálfar félagslega þætti í þroska barnsins.
Leikur að læra er hagnýt kennsluaðferð sem reyndir og óreyndir kennarar og starfsfólk
geta nýtt sér. Í boði eru nokkrar árangursríkar innleiðingarleiðir - hvaða leið hentar ykkur?

LEIKUR A
• Ársaðgangur að vefnum www.leikuradlaera.is
- Verð: 55.000 kr.

LEIKUR B
•

Ársaðgangur að vefnum www.leikuradlaera.is

•

Grunnnámskeið 3,5 klst.

- Verð: 140.000 kr.

LEIKUR C
•
•
•
•

Ársaðgangur að vefnum www.leikuradlaera.is
Grunnnámskeið 3,5 klst.
Vinna með börnum 10 klukkustundir.
Kennsluáætlanir.

- Verð: 290.000 kr.

LEIKUR D
•

Ársaðgangur að vefnum www.leikuradlaera.is

•
•
•
•

Grunnnámskeið 3,5 klst. Með öllu starfsfólki skólans.
Vinna með börnum 10 klukkustundir.
Kennsluáætlanir.
Foreldranámskeið/kynning 2 klst.

- Verð: 340.000 kr.

Fyrir þinn skóla!
Vinna með börnum.
Í vinnu með börnum kemur sérfræðingu Leikur að læra og kennir 45 mínútna kennslustundir með fjölbreyttum
nemendahópum. LAL kennarinn kemur með hagnýt ráð og tól til að halda einbeitingu og áhuga ungra barna
enn lengur.

Í tímunum unnið með:.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vitsmunaleg markmið sem hæfa aldri og getu nemenda.
Hreyfingu.
Leik, stýrðan og frjálsan.
Heyrnræn og sjónræn skilaboð.
Stöðvaþjálfun þar sem einfalt er að virkja alla starfsmenn.
Þrautabrautir.
Leikur að læra í stóru rými.
Leikur að læra í litlu rými.
Fjölbreytt félagsleg þjálfun s.s. kurteisi, samvinna, samtal, hlusta e. fyrimælum.
Tjáningu.
Jákvæðan aga.
Athygliþjálfun (núvitund) í leik.

Kennarar og starfsfólk fylgist með tímunum og á eftir tímann gefst tími til spurninga og samræðna.

Grunnnámskeið Leikur að læra.
Á námskeiðinu er farið í gegnum grunnhugmyndir Leikur að læra um það hvernig hægt er að samþætta leiki
og hreyfingu við bóklegt nám barna á einfaldan hátt. Það er eðli barna að leika og hreyfa sig og mikilvægt
að nýta sér það markviss í námi ungra barna. Námskeiðið er einstaklega hagnýtt og auðvelt að nýta sér hugmyndir strax að námskeiði loknu. Námskeiðið er sérsniðið að hverjum skóla með það að markmiði að finna
leiðir til að nýta þær aðstæður sem eru í boði á hverjum stað.

Áskriftarvefurinn, www.leikuradlaera.is
Aðgangur að vefnum www.leikuradlaera.is gefur kennurum og starfsfólki skóla aðgang að fjölda hugmynda
um það hvernig hægt er að samþætta bóklega kennslu með leik og hreyfingu. Auka þannig áhuga og úthald
nemanda á námsefniu og auka gleði og einbeitingu. Þar er fjöldinn allur af leikjum auk þess sem er mikið
efni til útprentunar.

Kennsluáætlanir í íslensku.
•
•
•

Kennsluáætlanirnar eru í 4 stigum.
Kennsluáætlun fyrir 2ja – 3ja ára. Undirbúningsstig, blandaðar æfingar.
Kennsluáætlun 1. 2 og 3 fyrir 3-6 ára. Hérna eru stafir og hljóð lögð inn á skipulagðan hátt í gegnum leik,
hreyfingu og skynjun. Kennarar eru leiddir tíma fyrir tíma hvernig hægt er að kenna ungum nemendum
undirstöðuatriði í lestri.
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