
Dagbók-heimavinna 
30. mars-3.apríl

Íslenska sem annað tungumál
Háteigsskóli



Verkefni 30. mars - 3. apríl

Hreyfing dagsins
Þú getur til dæmis dansað eftir just dance myndbandi á youtube,        hreyfing og dans 
- farið í göngutúr
-  á leikvöll,
- út að hlaupa 
- gert æfingar inni.

Gaman dagsins
- Hvað get ég skemmt mér við. T.d. búa til myndbönd, taka myndir, lesa….
- spila með fjölskyldunni
- dansa /syngja
- teikna / lita / föndra
- eitthvað annað :)

Vefur dagsins - veldu einn eða fleiri á dag
Krakkarúv Unglingar - rúv                      Krakkafréttir
Teikna Quizlet 1 Quizlet 2
Leikur að íslenskum orðum Eldgrímur dreki Stafsetning
Klukkan Hreyfing og dans Núvitund

Hér eru verkefnin sem þú átt að vinna í vikunni. 
Skrifaðu hvað þú gerðir á hverjum degi.

Lestur dagsins
Þú átt að lesa bók eða rafbók (bók í tölvu) 5 daga vikunnar að lágmarki 15 mínútur á dag.
Við velur lestrarbók og  leysir  verkefnin sem eiga við um blaðsíðurnar sem þú last.
Stig 1 Byrjendur
Stig 2 Smábókaskápurinn
Stig 3  Milli himins og jarðar
Stig 4  Sestu og lestu

https://www.youtubekids.com/search?q=just+dance+kids
https://www.gonoodle.com/
https://krakkaruv.spilari.ruv.is/krakkaruv/
http://ungruv.spilari.ruv.is/
https://krakkaruv.spilari.ruv.is/krakkaruv/spila/krakkafrettir/24081
https://quickdraw.withgoogle.com/
https://quizlet.com/class/13369702/members
https://quizlet.com/class/13595568/
https://vefir.mms.is/lao_is/
https://vefir.mms.is/eldgrimur/index.html
https://vefir.mms.is/ritumrett/index.htm
https://vefir.mms.is/klukkan/
https://www.gonoodle.com/
https://www.dropbox.com/sh/6gxx4dk9yn7w8mx/AABLl2b8XpZ9OGsE43lJkV0Qa?dl=0
https://klb.mms.is/klb/listinadlesaogskrifa/rafbkur/
https://vefir.mms.is/smabokaskapur/
https://mms.is/namsefni?title=Milli+himins+og+jar%C3%B0ar&level=All&category=All&type=16&year=All&sort_by=title&sort_order=ASC&view_as=on
https://mms.is/namsefni?title=Sestu+og+lestu&level=All&category=All&type=All&year=All&sort_by=title&sort_order=ASC&view_as=on


Mánudagur 30. mars
Lestur og verkefni: Hér skrifar þú hvaða bók þú last og hvaða verkefni þú 
leystir.

Hreyfing: Hér skrifar þú hvaða hreyfingu þú valdir. 

Gaman:  Hér skrifar þú hvað þú gerðir skemmtilegt í dag.

Vefur dagsins: Hér skrifar þú hvaða vef þú valdir og hvað þú gerðir þar.



Þriðjudagur 31. mars
Lestur og verkefni: 

Hreyfing: 

Gaman: 
Hmm… hvað er hægt að gera skemmtilegt í dag?... 

Vefur dagsins:



Miðvikudagur 1.apríl
Lestur og verkefni: 

Hreyfing: 
Hvað get ég lært nýtt í dag…. 100 armbeygjur…. eða…dans eða.

Gaman: 

Vefur dagsins:



Fimmtudagur 2.apríl
Lestur og verkefni: 

Hreyfing: 

Gaman: 
Hvað get ég gert skemmtilegt í dag… Standa á svölunum og syngja…. eða eitthvað annað sniðugt. 

Vefur dagsins:



Föstudagur 3.apríl
Lestur og verkefni: 

Hreyfing: 

Gaman: 

Vefur dagsins:



Vikan mín 30. mars-3. apríl
Dagbók: Hér skaltu skrifa hvernig vikan þín var. 
Til dæmis: Kæra dagbók. Þessi vika var mjög undarleg……………
Ég vaknaði kl. …… á mánudaginn og ………………………..
Háteigsskóli var lokaður en ég ……………………….




