
Áætl un í st ær ðfr æði Tí u +   mi ðönn  10. bekkur 

Vi ka Ef ni  mar k mi ð Annað  

12.- 16. nóv Kl ára sí makafl a E tí u + Að rei kna kost nað vi ð 
sí ma/net 

 

19. 23. nóv Pr óf úr kafl a E   

26.- 30. nóv Al menn st æ 3- dagl egt líf 
Bl s. 101- 102 

Að auka f ær ni í að rei kna 
kost nað vi ð ý mi s i nnkaup 

 

3.- 7. des Al menn st æ 3 dagl egt líf  
Bl s. 103, 106, 107 

Að auka f ær ni í að rei kna 
kost nað vi ð ý mi s i nnkaup 

 

10. 14. des Al menn st æ 3 kl ára- próf  Að auka f ær ni í að rei kna 
kost nað vi ð ý mi s i nnkaup 

Pr óf dagl egt líf 14. des 

17.- 18. des Gl eði -gl eði   Li tl u j óli n 18. des og j ólafrí  

3.- 4.j an Tí u + kafli F, bl s. 74, 75 Að rei kna þyngd og grömm  

7.- 11.j an Kafli F, bl s. 76, 77  og svo spil Að rei kna ý mi s gj öl d  

14.- 18.j an Kafli F, bl s. 80, 81, 82 Að þekkj a fl atar mál og 
u mmmál .  

 

21.- 25.j an Kafli F, bl s. 83, 84 Að þekkj a nei kv æðar töl ur Pr óf úr kafl a F25.j an 

28.j an- 1.feb Tí u +, kafli G, bl s 
86, 87, 88, 89 

Að þekkj a tí ma á kl ukku og 
sól arhri ng 

 

4.- 8.feb Kafli G, 90, 91, 92 Að kynnast öðr um 
gj al dmi ðl um og umr ei kna 

 

11.- 15.feb Kafli G, 93   Að kynnast f ærsl ugj öl du m 
og vöxt um 

Pr óf úr kafl a G frá 86- 93 

18.- 22.feb   Starfsd 21.feb  
forel dravi ðt öl 22.feb 

 


