
Námsgögn 2017 – 2018   1. bekkur  

       

Allir þurfa að eiga: Nýtum það sem til er. 

  

2 stk reikningsbókin mín A5 – rúðustærð um 1 cm 

1 stk stílabók A5 – línubil um 1 cm 

3 stk plastmöppur m/glærri forsíðu (gul, rauð og græn) 

1 stk teygjumappa plast 

2 stk Verkefna- og úrklippubækur 

1 stk sterkur plast/netpoki með rennilás u.þ.b. 12X16 cm 

 

 

 Önnur námsgögn og skriffæri fá börn í skólanum       

 

 

 

 

 



 

 Námsgögn 2017 – 2018   2. bekkur 

 

       

Allir þurfa að eiga: Nýtum það sem til er. 

 

2 stk  stílabók  A5 – línubil um 1 cm 

1 stk reikningsbók A5. Rúðustærð 1 cm 

2 stk Verkefna- og úrklippubók  með þykkum blaðsíðum 

2 stk plastmöppur m/glærri forsíðu (rauð og blá) 

Heyrnartól fyrir tölvuvinnu. Geymd í litlum renndum plastvasa eða zip lock poka 

 

 
Önnur námsgögn og skriffæri fá börn í skólanum   
 
 
 



  
Námsgögn 2017 – 2018   3. bekkur  

  
     

  

Allir þurfa að eiga: Nýtum það sem til er. 

  

2 stk  stílabók A4 – línubil um 1 cm 

2 stk stílabók A5 - línubil um 1 cm 

1 stk  Reikningsbókin mín A4   

2 stk  Verkefna og úrklippubók  

6 stk  plastmöppur með glærri forsíðu (gul, rauð, græn, blá, svört og hvít)  

1 stk plast teygjumappa  

Heyrnartól fyrir tölvuvinnu. Geymd í litlum renndum plastvasa eða zip lock poka 

 

 

 

Önnur námsgögn og skriffæri fá börn í skólanum    



 
Námsgögn 2017 – 2018   4. bekkur  

        

  

Allir þurfa að eiga: Nýtum það sem til er. 

          

6 stk plastmöppur með glærri forsíðu (gul, rauð, græn, blá, hvít og svört). 

2 stk Verkefna- og úrklippubók (þykkar)  

1 stk stílabók A4 (línubil um 1 cm)  

1 stk stílabók A5 (línubil um 1 cm)        

1 stk reikningsbók A4 (7 mm rúður)   

Heyrnartól fyrir tölvuvinnu. Geymd í litlum renndum plastvasa eða zip lock poka.  

 

 

Önnur námsgögn og skriffæri fá börn í skólanum  

  

 



 

Námsgögn 2017 – 2018         5. bekkur 

 

 

Allir þurfa að eiga: Nýtum það sem til er. 

 

2 stk stílabók A5 (línubil um 1 cm) 

3 stk stílabók A4 (gul, rauð og blá) 

3 stk  Verkefna - og úrklippubók 

4 stk reikningsbók A4 (7 mm rúður)  

3 stk teygjumöppur  (gul, rauð og græn) 

Heyrnartól fyrir tölvuvinnu. Geymd í litlum renndum plastvasa eða zip lock poka  

 

Spilastokkur   

 

Önnur námsgögn og skriffæri fá börn í skólanum 

 



   

Námsgögn 2017– 2018   6. bekkur 

 

Allir þurfa að eiga: Nýtum það sem til er. 

  

4 stk. stílabækur, A 4 án gorma (gul, rauð, tvær grænar) – línubil um 1 cm 

4 stk. möppur með glærri forsíðu (gul, rauð, blá og græn) 

3 stk. reikningsbækur, A4 án gorma (7 mm rúður) 

2 stk. verkefna- og úrklippubók 

1 stílabók A5, án gorma (línubil um 1 cm)  

2 teygjumöppur fyrir heimavinnu (litur frjáls) 

Heyrnartól fyrir tölvuvinnu. Geymd í litlum renndum plastvasa eða zip lock poka  

 

Spilastokkur  

 

Önnur námsgögn og skriffæri fá börn í skólanum          


