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Fríggjadagin 8. mai er dýra biðidagur og frí í skúlanum 

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

 
Les fyri einum 

vaksnum 

       
Stílur 

 

 
 
 

Rokning 

 
Skriva 
20 min 

 
Teldufundur við 
lærara á teams 

 
Mállæra 

 
Rørsla 

Allar dagar      Allar dagar 

Forskúli:       

Vit læra at lurta og 
siga frá:) Ein vaksin 
lesur søgu/ ævintýr 
fyri tær. Sig so í 
stuttum frá, hvat 
søgan var um. 

  Finn 5 orð, sum 
byrja við b. Onkur 
hjálpir tær at skriva 
tey. Goym í 
postmappu. 

  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. 
 
 

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

Søgubók:  (frítt val, 

næmingar velja 

sjálvir evni) 

 Orðabók Hongur saman við 
Les fyri einum vaksnum. 
Hvønn dag: Bið ein vaksin 
lesa upp fimm orð úr 
tekstinum, skriva tey í 
orðabókina. Rætta tey orð, ið 
eru skeivt skrivað. 

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

     

Eldri bólkur:      NB! 5 x 30 min! 

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

Hósdagin 7. mai skulu 
tit lata stíl inn, ið lýsir 
korona-tíðina.  
Nýtið dagbøkurnar tit 
hava skrivað higartil. 
Fyrireiki tykkum, at 
stílurin verður lisin upp 
fyri hinum í skúlanum. 

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. 

Í álmanakkanum í 

Teams eru tíðirnar 

vit hittast á netinum. 

Uppgávur verða lagdar í 
Teams. 
Finnið tykkum fram heftið 
"Stutt mállæra". 

Hvussu langt klárar tú 

at ganga/renna í 30 

min?  

10 av hvørjari venjing 

Minnist til at halda 

frástøðu! 
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