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Betra er berfættum
en bóklausum
að vera





Betra er berfættum...
en bóklausum að vera, segir mál-
tækið og þarfnast engrar skýringar 
við. Íslendingar eru mikil bókaþjóð 
og ef að er gáð má finna nokkuð 
magn orðatiltækja og málshátta 
sem tengjast þema Kennarans 
að þessu sinni, bókum og lestri: 

- Bók er best vina
- Blindur er bóklaus maður
- Ekki verður bókvitið í askana látið
- Betra er brjóstvit en bókvit
- Fyrir mörgu gerir bókin ráð
- Allir eru á eina bókina lærðir
- Lestur er lærdómsins lykill
- Bók sem ekki er opnuð er bara     
  múrsteinn úr pappír

Ofangreindur málsháttaveggur 
samanstendur af 9xA4 blöðum sem 
hægt er að prenta út af facebook- 
síðunni Vefrit Kennarans. Tilvalið er 
hafa hann uppi við í bókmennta-
mánuðinum sem nú fer í hönd. 

Reykjavík er ein af Bókmennta-
borgum UNESCO og október hvers 
árs er tileinkaður lestri. Lestrar-
hátíðin að þessu sinni er helguð 
ritlist og smásögum undir heitinu 
Tími fyrir sögu og landsleikurinn 
Allir lesa hefst 17. október næst-
komandi. Nánari upplýsingar um 
viðburðina er að finna á síðunum 
bokmenntaborgin.is og allirlesa.is. 

Auk þess er vert að benda á síður-
nar lesvefurinn.hi.is og lestur.is. 
Þá er að hefjast skemmtileg sms 
örsögusamkeppni 10-16 ára barna 
og upplýsingar um hana er að finna 
á vef Borgarbókasafns Reykjavíkur, 
borgarbokasafn.is. 

Þótt þemað sé bækur og lestur 
fljóta að vanda önnur kennslugögn 
með. Að þessu sinni eru það tvær 
útfærslur á 100 töflunni, annars 
vegar á hefðbundnu töfluformi og 
hinsvegar í formi talnagrindur.   

Þema nóvember er endurvinnsla og 
efnisöflun komin vel á veg. Allar 
ábendingar eru sem fyrr vel þegnar á 
netfangið kennarinn123@gmail.com. 
Með von um að haustið fari vel af stað.

Allir fyrir einn - einn fyrir alla

Unnur María Sólmundsdóttir,
verkefnastjóri.
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Bókahillan
— klippt og litað
Kjalmiðar fyrir lestrarátak. Heiti 
bókanna eru rituð á kilina, þeir 

litaðir og hengdir upp í skólastofu 
líkt og bækur standi í bókahillu.
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Bókasafnspassar og hurðahengi
— klippt og plastað
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Lesaugað
— klippt og plastað

Lesaugað aðstoðar við lesturinn. 
Nemandi rennir auganu undir 
orðin sem hann les, staðsetur   

sig þannig á blaðsíðunni og auð-
veldar yfirferðina. 



Kortamolar
— klippt, brotið og plastað

Bókaormar er frábær 
síða til að halda utan 
um lestur nemenda 
og efla til lestrarátaks. 

Stofna þarf aðgang 
þar sem hver bekkur 
á sinn eigin bókaorm, 
gefur honum nafn og 
skráir inn bækur og 
bókadóma. 

Fylgst er með þegar 
ormurinn lengist við 
hverja lesna bók.

Hlusta.is inniheldur 
yfir 5000 hljóðskrár í 
10 flokkum fyrir iPod 
og iTunes. 

Þar má meðal annars 
finna yfir 100 barna-
bækur, skáldsögur, 
unglingabækur, forn-
sögur og fræðslu.

Einstaklingar og 
skólar geta keypt 
áskrift af vefnum. 

10 11

hlusta.is

Yfir 100
upplesnar 

barnabækur

til

Myndir
Barnasögur, skjámynd tekin af slóðinni hlusta.is
Bókaormur, skjámynd tekin af slóðinni bokaormar.khi.is

bokaormar.khi.is

Klipptu mig út,
brjóttu í tvennt og 

plastaðu, þá passa 
ég í spilastokk      

Bókaormur
bekkjarins



Bókareglur
— gátlisti barnanna

fyrir bókasafnsferðir og nota sem 
bókamerki við heimalestur.

Bækur eru dýrmætar og það 
þarf að læra að umgangast þær. 
Gátlistann er tilvalið að skoða 
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Heimalestur
— gátlisti fyrir foreldra



Lestrarbingó
— fjölföldun

LESTU er nokkurs konar lestrar-
átak í formi einstaklingsbingós. 
Hér leysa nemendur ýmsar lestrar-
þrautir, skrá niðurstöður verkefna 
eftir atvikum og krossa yfir það 
sem lokið er. 

Hægt er að hugsa þetta til lengri 
eða skemmri tíma, en nemendur 
skrá upphafs- og lokatíma átaks-
ins neðst á verkefnablaðið. 

Meðfylgjandi bókamerki er hlið-
stætt átak þar sem lesa þarf upp-
hátt daglega í heilan mánuð og 
skrá mínúturnar. 

Í framhaldinu er hægt að vinna 
með niðurstöðurnar, fjölda mínútna 
á margvíslegan máta, dæmi:

- Setja upp í súlurit
- Leggja dagana saman
- Finna meðaltal einstaklings
- Finna meðaltal bekkjar
- Raða í sætisröð eftir afköstum
- Finna hæsta og lægsta gildi
- Finna miðgildi
- Margfalda með fjölda mánaða
- Breyta mínútum í klukkustundir
- Breyta mínútum í sekúndur
- Hvaða daga er mest lesið?
- Hvaða daga er minnst lesið?

átak
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Nafn: _____________ Dags: ____ - ____





20 bóka áskorun 
— lesið og stimplað

kjörið að nýta Vinnubókarmiðann á 
næstu síðu eða Bókardóminn á bls. 
22. Í lok átaks getur kennari nýtt 
viðurkenningarskjalið og umbunað 
nemendum fyrir vel unnin verk. 

Fjölbreytt og skemmtileg lestrarátök 
má finna á Skólasafnavefnum:
skolasafn.grunnskolar.is.

Í þessari áskorun les nemandi 20 
bækur og skráir titil þeirra í reitina 
á meðfylgjandi blaði. Efst á blaðið 
skráir viðkomandi nafnið sitt og við 
lok hverrar bókar er stimplað í einn 
reit. Hægt er að útfæra áskorunina  
á ýmsa vegu svo sem að hafa tíma-
mörk eða vinna meira með lesefnið 
í kjölfarið. Í framhaldsvinnunni er 
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Vinnubókarmiðinn er klipptur út 
og límdur í stílabók þannig að 
bókarkjölurinn á miðju blaðsins 
festist í stílabókina. Klippt er upp í 
punktalínurnar svo myndist fletti-
gluggar. Nemendur opna þá og  
leysa viðkomandi verkefni.

Vinnubókarmiðinn
— klippt og límt

Lestrarstrimlar
— klippt, límt og plastað
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Frábærir miðar til að líma inn í vin-
nubók og 



Efni og áhöld
Smásaga í bók eða á hljóðbók, í náms-
efni eða annar texti, ritföng, teningar 
og Lesskilningsspilið. 

Aðferð
Kennari les smásögu eða spilar sögu af 
hljóðbók. Einnig geta nemendur lesið 
sögu í hljóði eða upphátt hver fyrir 
annan. Eftir lesturinn fá allir tening, 
ljósrit af Lesskilningsspilinu, 2 miða 
til að búa til spurningar úr efninu og 
spilakall til að klippa út. Hver spurn-
ing þarf að hafa 3 svarmöguleika.

Kennari safnar miðum saman, dregur 
spurningu og les upp. Nemendur velja 
A, B eða C svarmöguleikann, skrá hvað 
þeir völdu og kasta teningi. Ef svarið 
er rétt mega þeir færa sinn kall áfram 
sem nemur tölunni á teningnum. Sá 
vinnur sem kemst fyrst inn að miðju. 

Hægt að láta nemendur spila saman 
í minni hópum. Þá semur kennarinn 
spurningar upp úr efninu. Í lokin fara 
nemendur yfir og dæma spil hvers 
annars.

Markmið
- Efla lesskilning
- Efla virka hlustun
- Læra að draga út aðalatriði texta
- Læra í gegnum leik

Lesskilningsspilið
— hlustað og leikið 
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20 21tilLesskilningsspilið
Nafn:  _______________
Dómari: ______________
Skor: ______





Afþreyingarkippan er tölvuumbun 
fyrir vel unnin störf. Börn velja úr 
síðum með leikjum, þrautum og 

spilum. Renningarnir eru plastaðir, 
gataðir og settir á  lyklakippuhring. 
Fleiri eru væntanlegir í næstu ritum. 

Afþreyingarkippan
- leikir, þrautir, spil

Pappírsbrot
en.origami-club.com

Tangram
tangramgames.co.uk  

Spilakaplar
worldofsolitaire.com

Munstursgerð
scrapcoloring.com

Myndir
Munstursgerð, mynd tekin af slóðinni https://www.facebook.com/ScrapColoring
Pappírsbrot, mynd tekin af slóðinni http://findicons.com/icon/558478/origami
Tangram, mynd tekin af slóðinni http://findicons.com/icon/108831/tangram_icon_07å
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Forsíðumynd: 
Sóldís Perla Ólafsdóttir 7 ára
Ábyrgðarmaður og umbrot:
Unnur María Sólmundsdóttir
kennarinn123@gmail.com

http://www.forlagid.is/%3Fp%3D583254

