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Stef með tilbrigðum
Fyrst teikna allir hár og skegg á 
sköllóttan haus. 
 Nóg er af krotæfingum á 
<italiuskrift.com>.

Markmið þessa kafla er að skýra í smáatriðum hvernig 
krot er notað í skriftarkennslu. Eftir að hafa lesið 
hann áttu að geta leiðbeint börnunum og valið réttar 
æfingar fyrir þau. 

Úr kroti í skrift

FYRST þurfa börnin að æfa frjálslegar hreyfingar. 
       Með þeim gefst tækifæri til þess að sleppa fram 
af sér beislinu. Stundum þarf að telja kjark í þau sem 
hika.
 Láttu þau spreyta sig á ýktu kroti með því t.d. að 
teikna hár á kalla. Höndin, frá úlnliði til fingurgóma, 
á að hamast fram og aftur, niður og upp. Sérhver hönd 
hreyfist með sínu lagi og heldur eigin takti.
 Hverri frjálslegri krotæfingu fylgir mynsturæfing. Af 
henni ræðst hvað tekur við. 

Árangur mældur
Mynsturæfingar eins og er hér til 
hægri sýna hverjum þarf að rétta 
hjálparhönd. Strik í þeim þurfa að 
ná alla leið frá einni hjálparlínu
til annarar en ekki fara yfir 
þær. Hér er aðgátar þörf.
 Ef eitt strik af hverjum tíu 
ratar ekki á réttan stað er 
vissast að spreyta sig næst 
á auðveldari krotæfingu. 
Þótt illa takist til er óþarfi 
að örvænta. Sum börnin þarf ef til vill að hughreysta. 
Enginn má heltast úr lestinni.
 Þegar hingað er komið er þarf að ganga úr skugga 
um að öll börnin skilji einföld hugtök eins og hægri 
og vinstri, upp og niður.

4 . Kostir krotæfinga
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Krákustígur og kennileiti
Ekki spillir að hafa rimla-
girðingu í huga: drættir hallast 
smávegis og jöfnum bil milli 
þeirra. Þegar kennileiti bætast 
við verða þeir að skrift.

Hvað tekur við?
Börn sem ráða við auðveldar 
mynsturæfingar hafa lítið 
fyrir tveimur eða þremur 
síðum af lauslega páruðum 
krákustígum. Ýkt krot er 
gagnlegt.
 Næst læturðu þau spreyta 
sig á krákustígum og vanda 
sig við þá. 

Mismunandi æfingar
Gott er að láta frjálslegar æfingar og nákvæmnisvinnu 
skiptast á. 
 Byrjendur eru fæstir vanir kroti og krákustígum.
En hverju barni eru vissar hreyfingar eiginlegar. Það 
á ekki síður við um krothreyfingar en göngulag og 
limaburð. Þær eru góður efniviður í skrift og rithönd.
 

Línur, rúðustrikun og hallalínur hjálpa
Krákustíga er auðveldara að gera á strikaðan pappír 
en óstrikaðan. Rúðustrikun og hallalínur eru 
nytsamlegar.
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Ný þjálfun

SUM börn þurfa að æfa sig vel og lengi áður en þau 
       geta farið að skrifa. Handastjórn er ekki síður 
nauðsynleg en skilningur. 
 Hvert barn þarf að koma blýantsoddi þangað sem 
honum er ætlað og ekki á einhvern annan stað. Þetta 
þarf að kenna. Það er augljóst og sjálfsagt að hvatning 
ber ævinlega betri árangur en gagnrýni. 

Handastjórn
Ekki er úr vegi að fjórða eða fimmta hver æfing sé 
auðveld og þá er t.d. hægt að nota æfinguna með 
þríbrotna blaðið. Þegar blaðinu er flett sundur er búið 
að skipta því í jafna lárétta fleti. Einnig er hægt að 
brjóta blaðið enn einu sinni. það hentar sumum betur 
því lágrétti flöturinn til að skrifa á verður minn. 
 Sýndu bekknum hvernig farið er að. Hafðu svo 
auga með börnunum við að brjóta saman blöð á eigin 
spýtur. Æfingin gefur þér góða hugmynd um þarfir 
þeirra og fingrafimi.

 Næst sýnirðu á töflunni hvernig fyrsta línan af 
krákustíg er gerð. Mynstrið á að vera sem jafnast. 
Efri broddarnir eiga að fara svo hátt að þeir snerti efri 
línuna en mega ekki fara yfir hana. Það sama gildir 
um neðri broddana og neðri línuna.

 Mörgu þarf að sinna. Við bætum við deplum og 
boglínum. Við teygjum úr strikum og breytum þeim 
í yfir- og undirleggi. Hreyfingarnar eru einfaldar og 
auðveldar. 

Hér sjást smá gallar
Broddar sem ganga of hátt og 
aðrir sem ekki komust alla leið.  
 Mynstrið orðið of þétt og 
hvernig það endurtekur sig línu 
eftir línu.
 Neðri línan byrjar of innarlega 
og lok hennar mætast broddar á 
röngum stað
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Hallalínur fyrir byrjendur
Stafleggir eru þá skrifaðir ofan 
á hallalínur eins og sýnt er í 
bókunum.

Svona eru hallalínur hugsaðar
Slóð pennans er samhliða halla-
línunum.

Svona eru hallalínur notaðar
Stafleggina þarf hvorki að skrifa 
ofan á þær né jafnt milli þeirra. 
Þær eru einungis til viðmiðunar.

Krákustígur fyrir byrjendur
Strik milli grunnlínu og miðlínu eru lítill vandi. Blöð 
með hallalínum eru enn auðveldari. Þetta er þó of 
erfitt fyrir sum börn. Það er ekkert vandamál. 

-

Auðveldari 
Prentaðan krákustíg á æfingablöðum má spora tvisvar 
eða þrisvar áður en hann er skrifaður. Annað afbrigði 
af þeim er með hallalínum þar að auki. Ef börnunum 
finnst það betra mega þau skrifa ofan á línurnar.

-

Heilmikil aðstoð, vonandi til bráðabirgða
Rúðustrikaður pappír veitir meiri stuðning en 
línustrikaður. Á hann má líka bæta hallalínum og 
forskrift til þess að spora. 
 Úrval af strikuðum pappír er á <italiuskrift.com>.
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