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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.





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. 



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 



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



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 



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 



20 21tilLesskilningsspilið
Nafn:  _______________
Dómari: ______________
Skor: ______
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