Mánudagur 30. mars 2020
Það má ráða í hvaða röð maður vinnur verkefnin og á hvaða dögum
og hversu mikið. Fer eftir úthaldi hvers barns.
Skóli þennan dag fyrir þá sem velja að koma.
Lesa minnst 1
bls. 2x
Yndislestur
Stafir og orð 3

Sumir
lesa 1 x
10 – 20
mínútur
Vinna 2
bls.

Krakkajóga
Auður

ruv

Viltu reyna gulur

Bls. 12
til 14

Skrá í lestrarkompuna
Skrá aftan á lestrarkompuna
Sumir vinna í vinnubókina Listina að lesa og
skrifa 1 eina opnu
Í staðin fyrir Stafir og orð (Má gera bæði)
https://www.ruv.is/sjonvarp/spila/krakkajoga/
26318?term=Krakkaj%C3%B3ga&rtype=tv&slo
t=1&fbclid=IwAR2OOLtnbEAfvtRonKfsF_nN5zghsqjOPse1mconx1jivTQ9
2PojP_5bLc
Bls. 12 - Teikna inn fjölda lauf, eldspýtur og
punkta
bls. 13 – Hvað margir reytir. Teikna síðan jafn
marga reiti og sagt er til í hringnum.
bls. 14. Lita fallegt mynstur.

Þriðjudagur 31. mars 2020
Lesa minnst 1
bls. 2x
Yndislestur
Stafir og orð 3

Jóga – star
wars
Öndunaræfing
Gleði
Viltu reyna
gulur

Sumir
lesa 1 x
10
mínútur
Vinna 3.
bls.

Skrá aftan á lestrarkompuna ef það er
ekki pláss innan í blaðinu.
Sumir vinna í vinnubókina Listina að
lesa og skrifa 1 þá eina opnu
Í staðin fyrir Stafir og orð (Má gera
bæði)
https://www.youtube.com/watch?v=coC0eU
Sm-pc
https://www.ruv.is/frett/atta-heilandihugleidslur-i-astandinu

Vinna
Bls. 15,
16,17 og
18

Bakaðu Vöfflur

Fingrafimi

Skrá í lestrarkompuna

Þjálfun
til að
vinna
með
lyklabor
ð

t.d.
https://www.alberteldar.com/2018/05/26/v
offlur-klassisk-uppskrift-ur-bokinni-vidmatreidum/
https://vefir.mms.is/fingrafimi/

http://www.vigfusina.is/ymislegt/Leikfimi.pdf
Leikfimi
Valdís setti upp
dagskrá
Tímalestur
Ari á ís
Hægt að finna á
Taka tímann
Var sent
Þrisvar sinnum heim
http://www.vigfusina.is/lestrarb/forsi
dalestri.htm

Miðvikudagur 1. apríl 2020
Skóli þennan dag fyrir þá sem velja að koma.
Lesa minnst 1 bls. Sumir
2x
lesa 1 x
Tímalestur
3x
Busi og Bára
Stafir og orð 3

Jóga – Geimapi
Öndunaræfing
Núvitund í námi
Viltu reyna
rauður
Fjórir í röð
Samlagning
Verkefni í
Fingrafimi

Farðu út og teldu
bangsa í gluggum

Vinna 3.
bls.

Skrá í lestrarkompuna
Hægt að finna á
http://www.vigfusina.is/lestrarb/fo
rsidalestri.htm Busi og Bára
Sumir vinna í vinnubókina Listina að
lesa og skrifa 1 ein opna
Í staðin fyrir Stafir og orð (Má
gera bæði)
https://www.youtube.com/watch?v=LZAaZDVqCiA
https://www.youtube.com/watch?v=SKPgFCE8rPM
&t=2s

Vinna
Bls. 8 – stækka formin
Bls. 6,7 og
8
https://www.youtube.com/watch?v=2AbJQvISpil

un0&list=PLQ3MzqofEXAugoRQcHGADfL7cvn54Z6O
T&index=4

Þjálfun til https://vefir.mms.is/fingrafimi/
að vinna
með
lyklaborð

Lesa minnst 1
bls. 2x
Hlustaðu á sögu
Disneyklúbbur
Edda

Stafir og orð 3

fimmtudagur 2. apríl 2020
Enginn skóli
Sumir lesa 1 Skrá í lestrarkompuna
x
Ef þú getur
https://www.mbl.is/edda/disneyprentað út
klubbur/?fbclid=IwAR3HvksbGY
lesskilnings- k6gsy2uZVzH2_OzAHEBMhR2_j
verkefnið og elUVn-qoHlT9Q8FW4r_Kk1G8
unnið það
væri það
flott
Vinna 3. bls.
Sumir vinna í vinnubókina Listina
að lesa og skrifa 1 ein opna
Í staðin fyrir Stafir og orð
(Má gera bæði)

Jóga –
Galdrakarlinn í
Oz
StærðfræðiForrit á
pöddur
netinu
Viltu reyna gulur Vinna
Bls. 19, 20 og
21
Fáðu þér
gönguferð eða
hlauptu í
kringum húsið
Enska
vinna með orð

https://www.youtube.com/watch?v=j_3weVPH0
-U

https://vefir.mms.is/staerdfraed
i-poddur/index.html
Vinna með mynstur
bls. 20 Lita bílana sem snúa í
sömu átt í sama lit

https://vefir.mms.is/lao_en/

föstudagur 3. apríl 2020
Skóli þennan dag fyrir þá sem velja að koma.
Lesa minnst 1
Sumir lesa 1 Skrá í lestrarkompuna
bls. 2x
x
Yndislestur
10 – 20
Skrá aftan á lestrarkompuna
mínútur
Búðu til sögu
Stjarnan
Skrifaðu í sögubókina þína sem þú
um bangsa
http://www.v fékkst með þér heim þú getur
igfusina.is/y notað stjörnublaðið til að hjálpa
mislegt/s%F þér og/eða notað það sem
6guger%F0.p sögublaðið.
df
https://www.youtube.com/watch?v=388Q44Re
Dans
OWE
Hreyfa og frjósa
Gerðu litla
Sápa og vatn https://www.facebook.com/alwaysrememberto
play/videos/194729538528445/UzpfSTEzNjE4Mz
tilraunir
Q4MDc6MTAyMjIwODM0MDg0NTg1MzA/
Rebba bókin
Veldu þér eitt
heimilisverk
Leikfimi
Valdís setti upp
dagskrá

2 bls.
t.d. setja í uppþvottavélina,
ryksuga eða taka til
http://www.vigfusina.is/ymislegt/Leikfimi.pdf

