
Ísland áður fyrr 
jan-feb 2020 

10 skipti 

* Vettvangsferð í Árbæjarsafn 23. janúar 

* þorrablót 24. janúar- nemendur koma með smá smakk af þorramat á hlaðborð 

Lesa í nestistíma: Lífið fyrr og nú bls. 20-31 og 34-37 

Húsdýrin og innviðir 
1. lota 

6. janúar 

Skoða vefsíðuhttp://www.ismennt.is/not/lilj/islandadurfyrrvefur/islandadurfyrr.htm 

Setjum upp sameiginlegan lista með gömlu hlutunum annarsvegar og svo hvað við notuð í dag í 

staðinn hins vegar. Skrifað blað á litlu töflu eða word í tölvu. 

Skoðum myndir af réttum og hvaða tilgang þær hafa- útskýra almenningur og hólfin jafn mörg og 

bæirnir. Ræðum kindurnar og hvernig bændur merktu eyrun á þeim. Skoða myndir af kindum, 

hrútum og lömbum á netinu. 

Verkefni: Teikna og klippa út kindur, lömb og hrúta og eina rétt.  Hafa blöð með útlínumyndum af 

dýrunum til sýnis og bækur.  

 2.lota 

8. janúar 

Dýrin: Fjalla um og skoða myndir af helstu húsdýrum: Hestar, folald, kýr, naut, kálfar, íslenski 

fjárhundurinn  

Verkefni: Föndra dýrin og réttina ásamt fleiri kindur ef þarf. Hafa myndir af útlínuteikningum uppi við 

ásamt bókum með myndum af húsdýrunum. 

3. lota 

13. janúar 

Rifja upp listann um innviði og nemendur föndra þá og líma inn í bæinna.  

Skoða myndir af verkfærum  sem notuð voru innan og utan bæjar. Sýna ljósrit af hlutum úr bænum í 

Hvammi og Eldhúsið -nemendur geta hermt eftir myndunum. 

Verkefni: Teikna og klippa út hluti til að setja inn í bæina fyrir baðstofu og eldhús og verkfæri fyrir 

utan bæina og klára dýrin 

Nemendur teikna upp og lita hluti inn í bæina sína eða lita og klippa út ljósritaðar myndir 

 

 

 

 

http://www.ismennt.is/not/lilj/islandadurfyrrvefur/islandadurfyrr.htm


Gömlu mánuðirnir og störfin 
4. lota 

22. janúar   

Byrja á að lesa upp úr bókinni Komdu og skoðaðu Íslenska þjóðhætti. Lesa opnu 2-3 og 4-5. Hafa 

bókina upp á skjánum. Rafbók. https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/kosislenska/ 

Mörsögur, bls. 25-26:  

Þorri, bls. 26-27: 

Verkefni: Vísur og þulur   Að kveðast á í baðstofunni.- sýna nemendum hvernig skipst var á að fara 

með vísur. Varpa vísum upp á skjá og skipta nem  í hópa og prófa að kveðst á. 

Orðarugl- Baðstofa og Engjar   útskýra orð ef þarf 

5. lota 

27. jan 

Góa bls. 28 - 29 

Einmánuður bls. 30-31 

Verkefni: Vísan Að lesa og skrifa list er góð. Skrifa upp í stílabók og myndskreyta. 

__________________ 

6. lota 

29. jan 

Harpa bls. 6-7 

Skerpla bls. 8-9 

Verkefni: Fyrr var oft í Koti kátt. Syngja og læra. 

7. lota 

3. feb 

Sólmánuður 

Heyannir 

Verkefni: Lummubakstur  ath. vinna smá verkefni t.d. orðarugl eða skrifa upp uppskrif á meðan? 

 

8. lota 

5. feb 

Tvímánuður 

Haustmánuður 

Verkefni: Nemendum skipt í 4 hópa, hver hópur fær eina vísu, æfir og flytur. Smakka mysu 

 

https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/kosislenska/


9. lota 

10. feb 

Gormánuður 

Ýlir 

Verkefni: Nemendur búa til ask með hreyfan legu loki (splitti). Velja sér mat í anda gamla tímas og 

setja í askinn sinn (orð og myndir). 

10. lota 

12. feb 

Fortíð, nútíð og framtíð 

bls. 32 

Verkefni: Kahoot keppni úr þemanu! 


