
Skólanámskeið 17. – 20. ágúst 2020 

 Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur 

08:00–08:30 Morgunmatur Morgunmatur Morgunmatur Morgunmatur  

08:30–09:00 Samvera Samvera Samvera Samvera  

09:00–10:15 
HÓPATÍMI 

Listasmiðja á pallinum 
• Vatnslitir 
• Sköpun 

 

Vettvangsferð í 
Hellisgerði 

• Smyrjum okkar eigið 
nesti 

• Leikir 

Sögustund úti á palli 
• Sögugerð 
• Leikrit 

Form og talnaskilningur 
• Vinnum með formin úti 

í nærumhverfinu okkar 
 

 

10:15–10:30 Ávextir og valfundur Ávextir og valfundur Ávextir og valfundur Ávextir og valfundur  

10:30–11:30 Val úti og inni Val úti og inni Val úti og inni Val úti og inni  

11:30–12:00 Hádegismatur 
Skoða bækur á mottu 

Hádegismatur 
Skoða bækur á mottu 

Hádegismatur 
Skoða bækur á mottu 

Hádegismatur 
Skoða bækur á mottu 

 

12:00–12:20 Sögustund Sögustund Sögustund Sögustund  

12:20–14:00 
HÓPATÍMI 

 

Hreyfifærni - 
grófhreyfingar 

• Útivera á víkingasvæði 

• Þrautabraut 
• Leikir 

Spilastöðvar 
• Spilum vel valin spil 
• Æfum okkur í að takast 

á við tilfinningar sem 
fylgja því að vinna og 
tapa 

Bókasafnsferð 
• Æfum okkur í að ganga 

vel um bókasafnið 
• Skoðum bækur 
• Skilum bókum frá 

síðustu viku 

Popp, tónlist og 
listmálun 

• Málum á pallinum 
undir skemmtilegri og 
gefandi tónlist 

• Poppum og höfum 
gaman saman 

Skólasetning 

14:00–14:50 Útivera – leikir – innival Útivera – leikir – innival Útivera – leikir – innival Útivera – leikir – innival  

14:50–15:15 Nónhressing og 
valfundur 

Nónhressing og 
valfundur 

Nónhressing og 
valfundur 

Nónhressing og 
valfundur 

 

15:15–16:30 Val úti og inni Val úti og inni Val úti og inni Val úti og inni  

 

 
 
 



Markmið vikunnar:  
 

• röð – regla – rútína 
• kynnast dagsskipulagi grunnskólans 
• æfa okkur í fín- og grófhreyfingum sem nýtist vel fyrir skriftarfærni og almenna hreyfifærni 
• efla hugmyndaauðgi barnanna í gegnum sköpun 
• æfa okkur í læsi á nærumhverfinu og virðingu fyrir náttúrunni með vettvangsferðum 
• æfa framsögn og kjarkinn okkar 
• æfa talnaskilning með því að tengja tölur við fjölda 
• endorfínhleðsla – gleðjast og njóta 


