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Markmið:  Að nemendur nýti sér bókasafn til yndislesturs og upplýsingaöflunar 

 

VIKA ÁÆTLUN HEIMANÁM 

1. 

 

22.-26.  ágúst 

 22. ágúst – skólasetning 

Safnið skoðað, reglur, uppröðun og umgengni.  Röðun 

myndabóka, punktar.  Skila í kassa lánsbókum.  Lesa fyrir 

alla valda bók úr kassa. 

 

 

2. 

 

29. ágúst – 2. 

sept. 

Mýsla sýslar á skólasafninu bls. 1 og 2. 

Sagan um Mýslu kynnt og byrjað að lesa bls. 1 – 5.  

Spjalla og lita. 

 

3. 

 

        5. - 9. sept.  

8. sept – alþjóðadagur læsis 

Mýsla sýslar á skólasafninu bls. 3. 

Hvernig umhverfi býr Mýsla í ?  Klippimyndaverkefni. 

Er bókasafnið líkt umhverfi Mýslu? 

 

                4.  

 

        12.-16.  sept. 

16. sept. – dagur íslenskrar náttúru  

Mýsla sýslar á skólasafninu bls. 4 og 5 

Sagan um Mýslu bls. 5 – 8.   Bókasafnsfræðingur, hvert er 

hans hlutverk?  Spjalla og lita.  Teikna 

bókasafnsfræðinginn.  Hvernig ratar Mýsla um safnið? 

 

5. 

 

       19.-23. sept.  

Lestrarsprettur hefst. 

22. – 23 samræmd próf – íslenska í 7. bekk 

                                    stærðfræði í 7. Bekk 

Mýsla sýslar á skólasafninu bls. 6, 7, 8 og 9. 

Bækur í hillu og umgengni um bækur.  Fræðsla, skoða 

safnið og laga hillur.  Skoða illa farna bók. 

 

6. 

 

26.- 30. sept. 

26. sept. evrópskur tungumáladagur 

28. sept. SKIPULAGSDAGUR 

29. sept. samræmd próf – íslenska í 4. bekk 

                                           Stærðfræði í 4. Bekk 

Mýsla sýslar á skólasafninu bls. 10.   

Sagan um Mýslu bls. 8 – 10.  Bókarkynning, kjölur, 

kjalmiði, nafn og titill.  Skoða bækur og lesa nafn og 

höfund – tveir og tveir saman. 

 

 

 

 

 

 



  7.  

 

3. okt.-7. okt. 

 

5. okt. alþjóðadagur kennara 

7. okt. lestrarspretti lokið 

Mýsla sýslar á skólasafninu bls. 11. 

Rithöfundur.  Hvert er hans hlutverk.  Hvernig bók til.  

Fræðibók, skáldrit, ævisaga o.s.frv.  Teikna sína eigin bók 

og spá í innihaldið.  Kynna bókina sína. 

 

8. 

 

10.-14. okt. 

 

10.-14. október, forráðamenn nemenda í Lækjarskóla 

 Mýsla sýslar á skólasafninu bls. 12 – 13. 

Sagan um Mýslu bls. 10 – 13.  Bækur í hillu.  Hvernig er 

bókum flokkað?  Skáldsögur, fræðibækur, tímarit o.s.frv.  

Skoða safnið og sjá flokkun. 

 

9. 

17.-21. okt.  

 

20. og 21.. okt. vetrarfrí í Lækjarskóla,  

Mýsla sýslar á skólasafninu bls. 14. 

Sagan um Greppikló og Greppibarnið – Juliu Donaldson 

lesin.  Umræður.  Teiknuð  mynd á bls. 14 í vinnubók. 

 

10. 

24.-28. okt. 

 

Vinna við ólokin verkefni.  Frjálst.  

11. 

31. okt.-4. nóv.  

 

Mýsla sýslar á skólasafninu bls. 15. 

Stafrófið kynnt.  Öllum stöfum raðað í rétta röð, verkefni. 

Ljósrit af stafaorminum, fylla inn og lita. 

 

12. 

7.-11. nóv.  

 

8. nóv. baráttudagur gegn einelti 

Mýsla sýslar á skólasafninu bls. 16 – 17. 

Sagan um Mýslu bls. 13.  Unnið meira með stafrófið.  

Skoða og finna stafi í eigin nafni.  Orðabækur kynntar, 

stafrófsröð.  Mismunandi orðabækur. 

 

                13. 

14.-18. nóv. 
16. nóv. dagur íslenskrar tungu – 

Mýsla sýslar á skólasafninu frh. af bls. 15 – 17. 

Orðaskyggnir verkefni nr. 1 – ljósrit. Nota stafrófsröð, 

finna orð, skrá bls.nr. og teikna mynd og lita. 

 

14. 

21.-25. nóv. 

 

21. skipulagsdagur í Lækjarskóla 

Mýsla sýslar á skólasafninu frh. bls. 15 - 17   

Orðaskyggnir verkefni 2 – ljósrit.  Nota stafrófið, finna 

orð, skrá bls.nr. og teikna mynd. 

 

15. 

28. –nóv.-2. des. 
1. des. Ísland fullvalda ríki 1918 

3. des. piparkökudagur Foreldrafélags Lækjarskóla 

Mýsla sýslar á skólasafninu bls. 18. 

Stafrófið kynnt.  Fræðibókaverkefni.  Hvað er fræðibók? 

Hvernig þekki ég fræðibók?  Hver er spennandi – spendýr, 

blóm..............Kynna það sem er spennandi. 

 

 

16. 

5.-9. des. 

 

Mýsla sýslar á skólasafninu bls. 19 – 22. 

Sagan um Mýslu bls. 13 - 14. 

Hvað er hægt að gera á okkar bókasafni – umræður.  

 

                 17. 

12.-16. des. 
Yndislestur – jólasögur.  

18. 

19.- 20. des.  
20. des. litlu jólin 

Yndislestur – jólasögur. 

 

19. 

 4. jan.-6. jan. 

4. janúar skipulagsdagur 

6. janúar – þrettándinn 

Upprifjun - frjálst 

 

20.  

9.-13. jan  

12. janúar annaskipti 

Frjáls tími. 

 

 

16.-20. jan. 16. janúar – NÝ ÖNN Í LÆKJARSKÓLA  

 



Áætlunin er gerð með fyrirvara um breytingar. 

 

 

 

 

Dagsetning 

18. ágúst 2016 

 

 

 

 

 

 

 


