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5 x 20 min  5 x 30 min 5 x 20 min   5 x 15 min 

 
Les fyri einum 

vaksnum 

       
Bókaummæli 

Ein bók, ið tú hevur 
lisið, ella lesur nú. 

 
 
 
 

Rokning 

 
Skriva dagbók 

20 min 

 

 
Ævintýr 

 
Mállæra 

 
Rørsla 

Allar dagar   Allar dagar   Allar dagar 

Forskúli:       

Ein vaksin lesur fyri 
tær, ella lurta eftir 
ævintýri, søgu ella 
framhalds-søgu á: 
kvf.fo/VIT 

Tekna  og/ella skriva 
okkurt úr eini søgu, 
sum tú hevur hoyrt. 
Goym í postmappuni. 

Rokna í 
roknibókini. 

Tekna eina mynd, 
fyri hvønn dag - 
okkurt, sum tú 
hevur sæð ella 
gjørt. 

Tekna ævintýrmynd 
og skriva tekst til. 

 Renn, súkkla, hoppa á 
trampolin, hoppa 
band, gakk ein túr, 
spæl við bólt… 
Minnist til at halda 
frástøðu! 

Yngri bólkur:       

 
Krossa av fyri hvønn 
dag, tú hevur lisið í 20 
min. 
 

Tey ið ikki eru liðug, 
halda fram við 
bókaummælinum og 
gera liðugt. Goym í 
postmappu. 

Tú kanst rokna eina 
síðu um dagin ella 
5 síður ein dag og 
onga hinar 
dagarnar. 

Skriva dagbók 

hvønn dag, í minst 

20 min. Goym í 

postmappu. 

Skriva eitt ævintýr, 
soleiðis, at tað er 
klárt at líma í borgina, 
tit gjørdu í skúlanum.   
Goym í postmappu. 

Sagnorð. Finn 10 sagnorð (til 
dømis: at skriva, at hoppa).  
3. flokkur skrivar orðini í 
nútíð og tátíð. 
Goym í postmappu. 

Renn, súkkla, hoppa á 
trampolin, hoppa 
band, gakk ein túr, 
spæl við bólt… 
Minnist til at halda 
frástøðu!      

Eldri bólkur:       

Frílesing, tit lesa 
sjálvi. Men lesið eisini 
ein part hart fyri 
onkrum vaksnum - 
framløguvenjing. 

Bókaummælið skal 
sendast Annu Marnu 
fríggjadagin. Tit hava 
eina vegleiðing um 
bókaummæli á hesi 
slóð trýst her. 

Rokna 25 stykki. Øll 
í senn ella 5 um 
dagin. 

Skriva dagbók við 

vakrari hondskrift, 

hvønn dag. Nýtið í 

minsta lagi 20 min. 

Goym í postmappu. 

Skriva eitt ævintýr, 
soleiðis, at tað er 
klárt at líma í borgina, 
tit gjørdu í skúlanum.   
Goym í postmappu. 

Finnið nøkur lýsingarorð  
(glaður, keddur) um eitt egg 
- og stigbend (glaður, 
glaðari, glaðastur) hesi 
orðini. Goym orðini í 
postmappuni. 

Renn, súkkla, hoppa á 
trampolin, hoppa 
band, gakk ein túr, 
spæl við bólt… 
Minnist til at halda 
frástøðu! 

http://www.nolsoyarskuli.fo/
http://kvf.fo/vit/sending/uv/sogur
http://www.nolsoyarskuli.fo/wp-content/uploads/2020/03/B%C3%B3kaumm%C3%A6li%C3%B0_22mars2020.pdf

