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Bryndís Guðmundsdóttir
Margrét Ragna Þórarinsdóttir

Máltjáning: Hvað er að gerast á
myndinni?
Upptaka á óformlegu málsýni

Merkið eftirfarandi í reitina
V: barn skilur og/eða svarar rétt
X: Barn skilur ekki/svarar rangt

Skógarlíf
Eldri börn

Nafn: _____________________
Kt: _______________________
*: Barnið þarf einungis að sýna/benda

Aldur: _______________________
Skóli: _______________________

Málskilningur:
Skilur*

1
2
3
4
5
6

Flokkun:
Sýndu mér öll dýrin á myndinni
Sýndu mér ávexti á myndinni
Sýndu mér öll dýrin sem geta flogið
Sýndu mér allan græna gróðurinn á myndinni
Sýndu mér öll dýrin sem hafa rófu eða skott
Sýndu mér öll dýrin sem hafa stél

Skilur* Svarar

1
2
3
5
6
7
9
10
11
12
13
14
16

Spurnarorð/grunnhugtök:
Hver er með röndótt skott?
Hver er inn í kofanum?
Hver er ofan á kofanum?
Hvað heita dýrin sem sitja í kringum tjörnina?
Á hverju sitja Máni og Maja?
Hver heldur á unganum sínum?
Hver syndir á tjörninni?
Hvað eru endurnar margar?
Hvaða önd er stærst?
Hvaða önd er minnst?
Hvaða önd er minni en stærsta öndin?
Hvaða önd er stærri en minnsta öndin?
Hvað er galdrakarlinn að gera?

Annað

Annað
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17 Hvað eru margir steinar á bakvið Hoppa frosk?
18 Er eitthvað dúnmjúkt á myndinni?
19 Er eitthvað grjóthart á myndinni?

Hljóðkerfisvitund:
Samsett orð – orðhlutaeyðing:

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4

Við getum búið til eitt orð úr tveimur orðum eins
og þegar við segjum mjólk og glas þá getum við
búið til orðið mjólkurglas. Prófum saman:
Grjót og hart > grjóthart
Froskur og tjörn > froskatjörn
Fugl og söngur > fuglasöngur
Epli og biti > eplabiti
Galdur og maður > galdramaður
Skógur og björn > skógarbjörn
Refur og skott > refaskott
Önd og ungi>
Prófum svo að taka eitt langt orð í sundur og
búa til tvö orð: mjólkurglas var mjólk og glas
Froskatjörn > froskur og tjörn
Kofaþak > kofi og þak
Dúnmjúkur > dún og mjúkur
Bananahýði > banani og hýði

Svarar
rétt

Barn
svarar

Annað

Svarar
rétt

Barnið
svarar

Annað

Rím:
Hvaða orð rímar við:
Prófandi þarf að hafa hljómfall opið svo barn viti að það á að bæta við

1
2
3
4
5
6
7
8

Fiskur - Diskur
Tjörn – Björn
Mús – Hús
Kofa – Sofa
Sefur – Refur
Önd – Rönd
Fugl - Rugl
Steinn - Beinn

Rétt

Annað
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Forhljóðagreining:

Rétt

Prófandi ýkir markhljóð í fyrirlögn

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Annað

Hvort orðið byrjar á M eins og mamma? Er það mús eða froskur?
Hvort orðið byrjar á S? Er það krummi eða sól?
Hvort orðið byrjar Kh? Er það kofi eða önd?
Hvort orðið byrjar á G? Er það galdrakarl eða fugl?
Hvort orðið byrjar á R? Er það banani eða refur?
Hvort orðið byrjar á B? Er það blóm eða íkorni?
Hvort orðið byrjar á E? er það epli eða þvottabjörn?
Fjölatkvæða orð:
Nú skulum við koma í hlustunarleik.
Endurtaktu og segðu alveg eins og ég:
Froskatjörn (3 atkv.)
Skógarbjörn
Galdrakarl
Þvottabjörn
Andarungi (4 atkv.)
Andargoggur
Bjarnarhíði
Peysuermi
Bananabiti (5 atkv.)
Gallabuxnavasi (6 atkv.)

Rétt

Framburður barns

Annað

