
Mán. 
 

Markmið Námsgögn 
 

Námsmat 

ágúst 
 

-Vinna með rím, hlustun og 
endursögn 
-Samstöfur 
-Söngvar/þulur 

Markviss málörvun, Ljáðu 
mér eyra, Orðagull, Lubbi 
finnur málbein,o.fl. 
Byrjendalæsi 
 

Símat alla önnina. 

september -Vinna með rím, hlustun og 
endursögn 
-samstöfur 
-hugtök 
-Söngvar /þulur 
-Haustið 

Markviss málörvun, Ljáðu 
mér eyra, Orðagull, Lubbi 
finnur málbein o.fl. 
 
Byrjendalæsi 

Símat alla önnina 

október Vinna með rím, hlustun og 
endursögn 
-Framsögn 
-Efla orðaforða og málskilning 
-samstöfur 
-hugtök 
-samsett orð 
-Söngvar /þulur 
--„Ég og fjölskyldan mín“ 

Markviss málörvun, Ljáðu 
mér eyra, Orðagull, Lubbi 
finnur málbein o.fl. 
 
Byrjendalæsi 

Símat alla önnina 

nóvember - Vinna með rím, hlustun og 
endursögn 
-Efla orðaforða og málskilning 
-samstöfur 
- stöðu og rýmishugtök 
-samsett orð 
-Söngvar /þulur 
-Búa til setningar 
-Orðhlutaeyðing 
--„Ég og fjölskyldan mín“ 
(Dagur íslenskrar tungu) 

Markviss málörvun, Ljáðu 
mér eyra, Orðagull, Lubbi 
finnur málbein, Klapp/stapp 
o.fl. 
 
Byrjendalæsi 
 

Símat alla önnina 

desember  
Vinna með rím, hlustun og 
endursögn 
-Efla orðaforða og málskilning 
-samstöfur 
- stöðu og rýmishugtök 
-samsett orð 
-Söngvar /þulur 
-Búa til setningar 
-Orðhlutaeyðing 
-Stafainnlögn (sjá áætlun um 
stafainnlögn) 
-Jólasögur- og þulur 

 
Markviss málörvun, Ljáðu 
mér eyra, Orðagull, Lubbi 
finnur málbein  o.fl. 
 
Byrjendalæsi 

Símat alla önnina 

janúar ´14  
Vinna með rím, hlustun og 

Markviss málörvun, Ljáðu 
mér eyra,  umræður og 

 



endursögn 
-Efla orðaforða og málskilning 
-samstöfur 
-Söngvar /þulur 
-Sundurgreina setningar í orð 
-Að greina fyrsta og síðasta 
hljóð í orði 
-Orðhlutaeyðing. 
 
-Þorrinn 

bækur. Verkefni úr 
Orðagulli, Lubbi finnur 
málbein o.fl. 
 
 
Byrjendalæsi 

febrúar -Vinna með  hlustun og 
endursögn 
-Efla orðaforða og málskilning 
-samstöfur 
-Söngvar /þulur 
-Samsett orð 
-orðhlutaeyðing. 
-Sundurgreina setningar í orð 
-Að greina fyrsta og síðasta 
hljóð í orði 
-Hljóðgreining 
 
 
Dagur  leikskólans 

Markviss málörvun, Ljáðu 
mér eyra,  umræður og 
bækur. Verkefni úr 
Orðagulli, Lubbi finnur 
málbein o.fl. 
 
Byrjendalæsi 

 

mars  
Vinna með  hlustun og 
endursögn 
-Efla orðaforða og málskilning 
-samstöfur 
-Söngvar /þulur 
-Samsett orð 
-orðhlutaeyðing. 
-Sundurgreina setningar í orð 
-Að greina fyrsta og síðasta hljóð 
í orði 
-Hljóðgreining 
 
  
 

Markviss málörvun, Ljáðu 
mér eyra, útinám, umræður 
og bækur. Verkefni úr 
Orðagulli. 
Byrjendalæsi. 

 

 
 

apríl 
 
 

Vinna með  hlustun og 
endursögn 
-Efla orðaforða og málskilning 
-samstöfur 
-Söngvar /þulur 
-Samsett orð 
-orðhlutaeyðing.  
-Sundurgreina setningar í orð 
-Að greina fyrsta og síðasta hljóð 
í orði 
-Hljóðgreining 
-Menningarvika leikskólanna. 

 
 
Markviss málörvun, Ljáðu 
mér eyra, útinám, umræður 
og bækur. Verkefni úr 
Orðagulli. 
Byrjendalæsi 

 



 

maí Vinna með  hlustun og 
endursögn 
-Efla orðaforða og málskilning 
-samstöfur 
-Söngvar /þulur 
-Samsett orð 
-orðhlutaeyðing.  
-Sundurgreina setningar í orð 
-Að greina fyrsta og síðasta hljóð 
í orði 
-Hljóðgreining 
-Menningarvika leikskólanna. 
 

Markviss málörvun, Ljáðu 
mér eyra,  umræður og 
bækur. Verkefni úr  
Orðagulli, Lubbi finnur 
málbein o.fl. 
Byrjendalæsi 
 

 

 

 


