
 

Vinna samt af skynsemi.    ;)  

Ekki drukkna í vinnu og ekki vera latur!     

 Nokkrir þurfa að fá hjálp til þess að halda sér við efnið.  

Þriðjudagur 14. apríl  2020 

Það má ráða í hvaða röð maður vinnur verkefnin og á hvaða dögum 

og hversu mikið. Fer eftir úthaldi hvers barns. 

Muna að skrá allan lestur í lestrarátakið. 

   

Lesa  1 bls. 2x Sumir lesa 1 x Skrá í lestrarkompuna 

Yndislestur 10 – 20 mínútur Skrá aftan á lestrarkompuna og í 

lestrarátakið  

Íslenskuheftið  Vinna upp ef ekki er búið að klára 

það sem sett var fyrir. 

Annars vinna 3 bls. 

Er heftið kannski búið? 

Viltu Reyna - 

gulur 

 

 Klára ef maður er ekki búinn að 

og með bls. 21 

Viltu Reyna 

rauður 

 Klára ef maður er ekki búinn að 

og með bls. 8 

Rebbabókin í 

stærðfræði 2 a 

 Veit að sumir eru búnir með hana 

Vinna 1 til 3 bls. ef maður er ekki 

búinn 

   

   

 

 

   

   



Miðvikudagur   15. mars 2020 

Það er skóli 

 

Lesa  1 bls. 2x Sumir lesa 1 x Skrá í 

lestrarkompuna 

Yndislestur 10 – 20 mínútur Skrá aftan á 

lestrarkompuna ef 

það er ekki pláss 

innan í blaðinu. 

Íslensku heftið 3. bls.   

Rebbaheftið  3. bls.  

   

Fara út   

   

Viltu reyna Gulur  Bls. 22,23,24   

Gera 

slökunaræfingu 

Hugleiðslu 

Velja af síðunni 

Neðst niðri á síðunni 

http://heillastjarna.is/synishorn/ 

Við munum vinna 

með au  - lesa í 

Lestrarlandinu  

  

 

 

 

 

 

 

 

http://heillastjarna.is/synishorn/


Fimmtudagur 16. apríl 2020 

 

Lesa  1 bls. 2x Sumir 

lesa 1 x 

Skrá í lestrarkompuna 

Tímalestur 3 x Ég á úr sagði már 

Stafir og orð 3 

Sumir vinna í 

vinnubókina 

Listina að lesa 

og skrifa 1 
Í staðin fyrir Stafir 

og orð (Má gera bæði) 

Vinna 3. 

bls. 

 

Jóga – Star 

wars 

 https://www.youtube.com/watch?v=coC0eUSm-pc 

Öndunaræfing Sa, ta 

nama 

https://www.youtube.com/watch?v=xASC7Nav0J0 

Viltu reyna 

rauður 

Vinna  

Bls. 9 og 

10 

Bls. 9  frádráttur 

bls. 10 Mæling – reglustika eða 

tommustokkur eða málband 

   

Verkefni í 

Fingrafimi 

Þjálfun til 

að vinna 

með 

lyklaborð 

https://vefir.mms.is/fingrafimi/ 

   
 

Farðu út að 

leika eða í 

gönguferð 

  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=coC0eUSm-pc
https://www.youtube.com/watch?v=xASC7Nav0J0
https://vefir.mms.is/fingrafimi/


föstudagur  17. apríl 2020 

 

Lesa  1 bls. 2x Sumir lesa 1 

x 

Skrá í lestrarkompuna 

Hlustaðu á 

sögu 

Disneyklúbbur   

Edda 

Ef þú getur 

prentað út 

lesskilnings-

verkefnið og 

unnið það 

væri það 

flott 

https://www.mbl.is/edda/disney-
klubbur/?fbclid=IwAR3HvksbGYk6gsy2uZVzH2_
OzAHEBMhR2_jelUVn-qoHlT9Q8FW4r_Kk1G8 

Stafir og orð 

3 

Sumir vinna í 

vinnubókina 

Listina að lesa 

og skrifa 1 
Í staðin fyrir Stafir 

og orð (Má gera 

bæði) 

Vinna 3. bls.  

   

Stærðfræði-

pöddur 

Forrit á 

netinu 

https://vefir.mms.is/staerdfraedi-
poddur/index.html 

Viltu reyna 

rauður 

Vinna  

Bls. 11 og 12 

 

 Hlaupa einn 

hring kringum 

húsið. 

Hoppa á öðrum  

fæti einn hring 

kringum húsið 

  

Enska vinna með orð https://vefir.mms.is/lao_en/ 

https://www.mbl.is/edda/disney-klubbur/?fbclid=IwAR3HvksbGYk6gsy2uZVzH2_OzAHEBMhR2_jelUVn-qoHlT9Q8FW4r_Kk1G8
https://www.mbl.is/edda/disney-klubbur/?fbclid=IwAR3HvksbGYk6gsy2uZVzH2_OzAHEBMhR2_jelUVn-qoHlT9Q8FW4r_Kk1G8
https://www.mbl.is/edda/disney-klubbur/?fbclid=IwAR3HvksbGYk6gsy2uZVzH2_OzAHEBMhR2_jelUVn-qoHlT9Q8FW4r_Kk1G8
https://vefir.mms.is/staerdfraedi-poddur/index.html
https://vefir.mms.is/staerdfraedi-poddur/index.html
https://vefir.mms.is/lao_en/


 

   

   

   

   

   

   

   

   

 


