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Námsgrein og bekkur:  Íslenska – Byrjendalæsi / 2. – 4. bekkur 

 

Vikustundir: 5 klst Kennari: Karen Dögg Úlfarsdóttir Braun Samstarfsfólk: Guðrún Ragúels 

 

Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

  

26.  – 30. 

ágúst 

Talað mál, hlustun og áhorf.  

- Þekkir þær reglur sem gilda í samræðum, s.s. að 
grípa ekki fram í, hlusta og taka eftir. 

- Sýnir kurteisi í samskiptum. 
 

Lestur og bókmenntir  

- Vinnur með orðaforða í tengslum við merkingu og 
samhengi texta. 

- Svarar munnlega spurningum úr lesnu efni. 
 

Ritun  

- Skrifar læsilega og dregur rétt til stafs. 
- Hefur bil á milli orða. 

 

Málfræði  

- Getur fundið ,,orð úr orði” í lykilorði 
- Þekkir sérhljóða og samhljóða 
- Þekkir stafrófið og getur nýtt það í vinnu 
-  

Unnið að gerð bekkjarsáttmála 

- Umræður um umferðarreglur 

- Ritun 

- Vinna með íslenska stafrófið 

- Vinna með sérhljóða og samhljóða 

 

Ritrún notuð sem aukabók 

 

Stuðst er við byrjenda-
læsisramma sem til er í 
gagnasafni skólans. 
 
Lestur, umræður, 
lesskilningur, lykilorð, 
orðalistar og verklegar 
æfingar. 
 

Verkefni eru ýmist leyst 
einslega, í pörum eða 
litlum hópum. 
 

Lestrarpróf/stafakönnun 
 
 
Skriftarbók og verkefni  
 
 

2. – 13. 

sept 

 

Talað mál, hlustun og áhorf.  

- Þekkir þær reglur sem gilda í samræðum, s.s. að 
grípa ekki fram í, hlusta og taka eftir. 

- Sýnir kurteisi í samskiptum. 

Hver er sterkastur 
 

- Vinna með nafnorð - lýsingarorð 
- Skrift 
- Einfaldur og tvöfaldur samhljóði 

 Stuðst er við byrjenda-
læsisramma sem til er í 
gagnasafni skólans. 
 

Lestrarpróf/stafakönnun 
 
 
Skriftarbók og verkefni  
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Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

 

Lestur og bókmenntir  

- Vinnur með orðaforða í tengslum við merkingu og 
samhengi texta. 

- Svarar munnlega spurningum úr lesnu efni. 
 

Ritun  

- Skrifar læsilega og dregur rétt til stafs. 
- Skrifar stóran staf í byrjun málsgreinar og setur 

punkt í lok hennar. 
 

Málfræði  
- Getur fundið ,,orð úr orði” í lykilorði 
- Þekkir samsett orð og geti nýtt þau í vinnu. 

 

 
 
Ritrún notuð sem aukabók 

 

Lestur, umræður, 
lesskilningur, lykilorð, 
orðalistar og verklegar 
æfingar. 
 

Verkefni eru ýmist leyst 
einslega, í pörum eða 
litlum hópum. 
 
 

- Vinna með 
nafnorð - 
lýsingarorð 

- Vinna með rím 
- Skrift 

 

 

 

16. – 27. 

sept 

 

Talað mál, hlustun og áhorf.  

- Þekkir þær reglur sem gilda í samræðum, s.s. að 
grípa ekki fram í, hlusta og taka eftir. 

- Sýnir kurteisi í samskiptum. 
 

Lestur og bókmenntir  

- Getur lesið upp fyrir aðra 
- Vinnur með orðaforða í tengslum við merkingu og 

samhengi texta. 
 

Ritun  

- Skrifar einfalda frásögn (4 – 5 setningar) 
- Skrifar stóran staf í byrjun málsgreinar og setur 

punkt í lok hennar. 

Fíasól og ljónaránið 

 

- Hugtakakort 

- Staðreyndir um tegundir dýra 

- Lesskilningur 

- Lýsingarorð 

- Samsett orð 

Ritrún notuð sem aukabók 

 

Stuðst er við byrjenda-
læsisramma sem til er í 
gagnasafni skólans. 
 
Lestur, umræður, 
lesskilningur, lykilorð, 
orðalistar og verklegar 
æfingar. 
 

Verkefni eru ýmist leyst 
einslega, í pörum eða 
litlum hópum. 

Lestrarpróf/stafakönnun 
 
 
Skriftarbók og verkefni  
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Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

- Hefur bil á milli orða. 
- Skrifar læsilega og dregur rétt til stafs. 

 

Málfræði  

- Getur fundið ,,orð úr orði” í lykilorði 
- Þekki sérnöfn og samnöfn 
 

30. sept 

– 11. okt 

 

Talað mál, hlustun og áhorf.  

- Þekkir þær reglur sem gilda í samræðum, s.s. að 
grípa ekki fram í, hlusta og taka eftir. 

- Sýnir kurteisi í samskiptum. 
 

Lestur og bókmenntir  

- Dregur aðalatriði út texta munnlega. 
- Svarar spurningum munnlega úr lesnu efni. 
- Þekkir lestrarmerkin punkt, kommu og 

spurningamerki. 
- Getur leyst einföld lesskilningsverkefni. 

 

Ritun  

- Skrifar læsilega og dregur rétt til stafs. 
- Skrifar einfalda frásögn (4 -5 setningar). 
- Getur lesið upp fyrir aðra. 

 

Málfræði  

- Getur fundið ,,orð úr orði” í lykilorð 
- Þekkir nafnorð. 
- Getur unnið með samsett orð og rím. 

 

Gummi fer í fjallgöngu 

 

- Sagnorð 

- Ritunarverkefni af ýmsum toga. 

- Nemendur lesa saman tveir og tveir. 

- Vinna með sérnöfn og samnöfn. 

- Íslenska stafrófið. 

 

Ritrún notuð sem aukabók 

 

Stuðst er við byrjenda-
læsisramma sem til er í 
gagnasafni skólans. 
 
Lestur, umræður, 
lesskilningur, lykilorð, 
orðalistar og verklegar 
æfingar. 
 

Verkefni eru ýmist leyst 

einslega, í pörum eða 

litlum hópum. 

Lestrarpróf/stafakönnun 
 
 
Skriftarbók og verkefni  
 
 



Kennsluáætlun á haustönn skólaárið 2019 – 2020       Árskógarskóli 

  

 

Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

14. okt - 

1. nóv 

 

 Talað mál, hlustun og áhorf.  

- Þekkir þær reglur sem gilda í samræðum, s.s. að 
grípa ekki fram í, hlusta og taka eftir. 

- Sýnir kurteisi í samskiptum. 
 

Lestur og bókmenntir  

- Dregur aðalatriði út texta munnlega. 
- Svarar spurningum munnlega úr lesnu efni. 
- Vinnur með orðaforða í tengslum við merkingu og 

samhengi texta. 
 

Ritun  

- Skrifar einfalda frásögn (4 – 5 setningar) 
- Skrifar læsilega og dregur rétt til stafs. 
- Hefur bil á milli orða. 
- Skrifar stóran staf í byrjun málsgreinar og setur 

punkt í lok hennar. 
 

Málfræði  

- Getur fundið ,,orð úr orði” í lykilorði 
- Þekkir sérnöfn og samnöfn 
- Þekkir stafrófið og getur nýtt það í vinnu. 

 

Laxdæla 

 
- Andheiti og samheiti 

- Orðaforði 

-  

 

Stuðst er við byrjenda-
læsisramma sem til er í 
gagnasafni skólans. 
 
Lestur, umræður, 
lesskilningur, lykilorð, 
orðalistar og verklegar 
æfingar. 
 

Verkefni eru ýmist leyst 

einslega, í pörum eða 

litlum hópum. 

Lestrarpróf/stafakönnun 
 
 
Skriftarbók og verkefni  
 
 

4. nóv - 

15.nóv 

 

Talað mál, hlustun og áhorf.  

- Þekkir þær reglur sem gilda í samræðum, s.s. að 
grípa ekki fram í, hlusta og taka eftir. 

- Sýnir kurteisi í samskiptum. 

 

Lestur og bókmenntir  

Málfræðiþættir 

(Skrímslaþema 2. bekkur) 

- Andheiti og samheiti 

- Sérnöfn og samnöfn 

- Íslenska stafrófið 

- Sérhljóðar og samhljóðar 

Stuðst er við byrjenda-
læsisramma sem til er í 
gagnasafni skólans. 
 
Lestur, umræður, 
lesskilningur, lykilorð, 
orðalistar og verklegar 
æfingar. 

Lestrarpróf/stafakönnun 
 
Samvinna bekkjanna 

skoðuð 
 
Skriftarbók og verkefni  
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Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

- Vinnur með orðaforða í tengslum við merkingu og 
samhengi texta. 

- Þekkir hugtakið sögupersóna. 
- Spáir fyrir um framhald efnis. 

 

Ritun  

- Hefur bil á milli orða. 
- Skrifar einfalda frásögn (4-5 setningar). 
- Skrifar stóran staf í byrjun málsgreinar og setur 

punkt í lok hennar. 
 

Málfræði  

- Getur fundið orð úr orði. 
- Þekkir mun á andheiti og samheiti. 
 

 

- Lykilorð 

- Ritun 

- Tvöfaldur samhljóði 

 

 

 

 

Verkefni eru ýmist leyst 

einslega, í pörum eða 

litlum hópum. 

Málfræðiatriði færð inn á 

tikklista 

 

 

18. – 22. 

nóv. 

 

 

(1 vika) 

Talað mál, hlustun og áhorf.  

- Þekkir þær reglur sem gilda í samræðum, s.s. að 
grípa ekki fram í, hlusta og taka eftir. 

- Sýnir kurteisi í samskiptum. 
- Kann einfaldar vísur, þulur og ljóð. 

 

Lestur og bókmenntir  

- Þekkir lestrarmerkin punkt, kommu og 
spurningamerki. 
 

Grímseyingurinn og bjarndýrið 

- Ritun 

- Auka orðaforða 

- Samsett orð 

- Lesskilningur 

- Vinna með nafnorð 

 

Ritrún notuð sem aukabók 

Verkefni eru ýmist leyst 
einslega, í pörum eða 
litlum hópum. 

Lestrarpróf/stafakönnun 
 
 
Skriftarbók og verkefni  
 
Málfræðiatriði færð inn á 

tikklista 
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Ritun  

- Skrifar læsilega og dregur rétt til stafs. 
- Þekkir uppbyggingu texta í upphaf, meginmál og 

niðurlag (samlokuaðferðin) 
 

Málfræði  

- Getur fundið ,,orð úr orði” í lykilorði 
- Þekkir stafrófið og getur nýtt það í vinnu 
- Þekir mun á andheiti og samheiti 
- Þekkir sérhljóða og samhljóða 
- Þekkir sérnöfn og samnöfn 
- Greinir og les rétt tvöfaldan samhljóða í orðum. 
 

Skriftarhefti 

 
 
 

  

25. nóv.  

– 6. des. 

 

(2 vikur) 

Talað mál, hlustun og áhorf.  

- Þekkir þær reglur sem gilda í samræðum, s.s. að 
grípa ekki fram í, hlusta og taka eftir. 

- Sýnir kurteisi í samskiptum. 
 

Lestur og bókmenntir  

- Vinnur með orðaforða í tengslumvið merkingu og 
samhengi texta. 

- Svarar munnlega spurningum úr lesnu efni. 
- Þekkir hugtakið sögupersóna 
- Spáir fyrir um framhald efnis 

 

Ritun  

- Skrifar læsilega og dregur rétt til stafs. 
 

Málfræði  

- Getur fundið ,,orð úr orði” í lykilorði 
- Þekkir nafnorð 

Elgur konungur 
 

- Ritun 

- Auka orðaforða 

- Samsett orð 

- Lesskilningur 

- Vinna með nafnorð 

 

Ritrún notuð sem aukabók 

Skriftarhefti 

 
 
 

Stuðst er við byrjenda-
læsisramma sem til er í 
gagnasafni skólans. 
 
Lestur, umræður, 
lesskilningur, lykilorð, 
orðalistar og verklegar 
æfingar. 
 

Verkefni eru ýmist leyst 

einslega, í pörum eða 

litlum hópum. 

 
Lestrarpróf/stafakönnun 
 
 
Skriftarbók og verkefni  
 
Málfræðiatriði færð inn á 

tikklista 
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9. – 19. 

des. 

 

Talað mál, hlustun og áhorf.  

- Þekkir þær reglur sem gilda í samræðum, s.s. að 
grípa ekki fram í, hlusta og taka eftir. 

- Sýnir kurteisi í samskiptum. 
 

Lestur og bókmenntir  

- Vinnur með orðaforða í tengslumvið merkingu og 
samhengi texta. 

- Svarar munnlega spurningum úr lesnu efni. 
- Þekkir hugtakið sögupersóna 

 

Ritun  

- Skrifar læsilega og dregur rétt til stafs. 
- Skrifar stóran staf í byrjun málsgreinar og setur 

punkt í lok hennar. 
 

Málfræði  
- Getur fundið ,,orð úr orði” í lykilorði 
- Þekkir samsett orð og geti nýtt þau í vinnu. 

 

Jólakötturinn 
 
 

- Vinna með samsett orð 
- Auka orðaforða 
- Skrift 
- Samhljóðasambandið sk 

 
 
Ritrún notuð sem aukabók 

Skriftarhefti 

 
 

Stuðst er við byrjenda-
læsisramma sem til er í 
gagnasafni skólans. 
 
Lestur, umræður, 
lesskilningur, lykilorð, 
orðalistar og verklegar 
æfingar. 
 

Verkefni eru ýmist leyst 

einslega, í pörum eða 

litlum hópum. 

 

Lestrarpróf/stafakönnun 
 
 
Skriftarbók og verkefni  
 
Málfræðiatriði færð inn á 

tikklista 

Niðurstöður úr einstökum þáttum námsmatsins eru birtar á namfus.is undir flipanum Verkefnabók. 

 

Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun. 
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ENDURMAT Í LOK ANNAR 
Kennari skráir í stuttu máli hvernig gekk að halda áætlun annarinnar. Gott er að hafa eftirfarandi punkta til hliðsjónar. 
- Var of mikill eða of lítill tími áætlaður fyrir einhver viðfangsefni? 
- Var röð viðfangsefna góð eða hefði verið betra færa einhver viðfangsefni til, taka þau fyrir seinna eða fyrr? 
- Var farið í öll viðfangsefni eða á eftir að vinna með einhver þeirra? Hvenær á þá að gera það? 
- Urðu einhver hæfniviðmið útundan? Hvenær á þá að taka þau fyrir? 
- Gekk illa að vinna að einhverjum hæfniviðmiðum? Hverjum þá og hvers vegna? 
 

 

 

Niðurstöður úr einstökum þáttum námsmatsins eru birtar á namfus.is undir flipanum Verkefnabók. 

 

Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun.  

 

 


