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Kennsluáætlun 6 -7 ára 
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Ágúst Þemaverkefni Íslenska 6 ára Íslenska 7 ára Stærðfræði 6 ára Stærðfræði 7 ára Smiðjur Útikennsla 
17.-19. 
ágúst 

Lífsleikni.  Átta sig á 
gildi lífsreglna í 
samfélaginu, setja sig 
í spor annarra, hlusta 
á aðra og sýna 
kurteisi og tillitssemi. 
 

Kynnast nemendum 
og sjá hvar þeir eru 
staddir. 

 
 
 
 
 
 
 

Kynnast nemendum og 
sjá hvar þeir eru 
staddir. 

 
 
 
 
 
 
 

Tölutáknin 1-5 
Æfa talnarununa 1-20 

Tölur og talnaskilningur. 
Nemendur þjálfist í talnaröðinni 
1-100. Finna eigin leiðir við 
talningu og beiti þeim. 

Engar smiðjur. Ekki útikennsla 
þennan dag.  

22.-26. 
Ágúst 

Skólinn minn ég og 
umhverfið. 
Börnin búa til sínar 
eigin skólareglur. 
Börnin búa til 
fjölskyldur sínar og 
nota til þess 
mismunandi efnivið. 

Vinna í  
íslenskuhópum. 
Hlustun og tjáning.  
Skriftaráttin. 
Lestraráttin. Átti sig á 
því að það sem við 
getum sagt það 
getum við skrifað og 
það getum við lesið. 
Að draga til stafs.  
 
 
 
 
 
 

Vinna í íslenskuhópum. 
Hlustun og tjáning.  
Skriftaráttin. 
Lestraráttin.Átti sig á 
því að það sem við 
getum sagt það getum 
við skrifað og það 
getum við lesið. 
Að draga til stafs.  
 
 
 
 
 
 

Kynnist tölunum 10-20 
Bera saman fjölda með 
pörun. 
Öðlist yfirsýn yfir 
talnaröðina 1-9. 

Nemendur efli skilning sinn á 
tölum 1-50 og glöggvi sig á 
talnaröðinni 51-90. 
Æfi sig í að nota tugi við 
talningu. 

Engar smiðjur. Útileikir og ferð í 
Reykjalundarskóg 
þar sem við 
vinnum með form 
í náttúrunni, telja 
upp að tíu og 
flokka. 

29.-2. 
Ágúst 

 Skólinn minn ég og 
umhverfið. Umhverfi 
skólans og 
skólareglur. 
Nemendur móta 
reglurnar sjálf og 
gera þær sýnilegar í 
skólastofunni. 

Íslenskuhópar. 
Efla lestur og 
lesskilning, orðaforða 
og málskilning. 
Læri að þekkja 
hugtökin bókstafur, 
hljóð, orð og setning í 
tengslum við 
lestrarnám. 
 
 
 
 

Íslenskuhópar. 
Efla lestur og 
lesskilning, orðaforða 
og málskilning. 
Læri að þekkja hugtökin 
bókstafur, hljóð, orð og 
setning í tengslum við 
lestrarnám. 
 
 

Tengi saman fjölda og 
tákn talnanna 1-10. 
Átti sig á samsetingu 
talnanna milli 10 og 20. 

Tíur og einingar, samsetning 
talna.  Hugarreikningur. 

Heimilisfræði:  Börnin 
geri sér grein fyrir 
mikilvægi hreinlætis og 
nauðsyn góðrar 
umgengni. 
Handþvottur, ávextir 
skornir og umræður. 
Textíl: Persónusköpun 
og klæðnaður fólks á 
veturna. 

 



 
 
 

Sept 

       

5.-9. 
sept 

Þema: Skólinn minn 
ég og umhverfið. 
Umhverfi skólans og 
skólareglur. 
Nemendur móta 
reglurnar sjálf og 
gera þær sýnilegar. 
Unnið að 
félagslegum 
markmiðum, sem 
stuðla að því að fara 
að settum reglum. 
Vegvísar skoðaðir og 
hugtök eins og upp 
og niður, vinstri og 
hægri, fram og aftur.  

Íslenskuhópar. 
Efla lestur og 
lesskilning, orðaforða 
og málskilning. 
Læri að þekkja 
hugtökin bókstafur, 
hljóð, orð og setning í 
tengslum við 
lestrarnám. Skrifa orð 
og bókstafi. Hljóð 
bókstafa. 
Þula vikunnar: Bokki 
sat í Brunni. 
Lag vikunnar: Myndin 
hennar Lísu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Íslenskuhópar. 
Efla lestur og 
lesskilning, orðaforða 
og málskilning. 
Læri að þekkja hugtökin 
bókstafur, hljóð, orð og 
setning í tengslum við 
lestrarnám. Skrifa orð 
og bókstafi. 
Þula vikunnar: Bokki sat 
í Brunni. 
Lag vikunnar: Myndin 
hennar Lísu. 
 
 

Nemendur telji skipulega 
og skrái. 

Reikniaðgerðir. 
Skoðum mismunandi leiðir við 
samlagningu og æfa 
samlagningu með hjálp 
talnalínu.  Rifja upp plúsheiti 
tölunnar 10 og nota við 
samlagningu. 
 

Heimilisfræði:Unnið 
áfram með hreinlæti og 
góða umgengni. Börnin 
læra að brjóta saman 
þvott, skera ávexti og 
fæðuhringurinn 
kynntur. Hvaðan kemur 
maturinn og hvað er 
uppáhalds maturinn 
okkar.  
Textíl: Einingakubbar, 
Þræðispor og vinna í 
jafa með fyrsta staf í 
nafni hvers nemanda 

Haustverkefni í 
Reykjalundarskógi
, tína köngla, 
sprek og laufblöð. 
Hópleikir & 
hópstyrkingarleiki
r, eldað og 
borðað í 
skóginum. 

12.-16. 
Sept 

Þema: Skólinn minn 
ég og umhverfið. 
Umhverfi skólans og 
skólareglur. 
Nemendur móta 
reglurnar sjálf og 
gera þær sýnilegar. 
Fara í ferðir í 
nágrenni skólans. Og 
skoða byggingu hans 
innan sem utan. 
Hugtakið grunnskóli 
skoðað og hvað þarf 
að vera í skóla.  

Íslenskuhópar. 
Efla lestur og 
lesskilning, orðaforða 
og málskilning. 
Læra að þekkja 
hugtökin bókstafur, 
orð, og setning í 
tengslum við 
lestrarnám. Skrifa orð 
og bókstafi. Hljóð 
bókstafa. 
Þula vikunnar: Bokki 
sat í brunni. 
Lag vikunnar: TAKK. 
 
 
 

Íslenskuhópar. 
Efla lestur og 
lesskilning, orðaforða 
og málskilning. 
Læra að þekkja 
hugtökin bókstafur, 
orð, og setning í 
tengslum við 
lestrarnám. Skrifa orð 
og bókstafi. 
Þula vikunnar: Bokki sat 
í brunni. 
Lag vikunnar: TAKK 
 
 

Kynnist hugtakinu 
jafnmargir. Kynnast 
táknunum > <, Goggi 
gráðugi  

Tölfræði og líkindi. 
Umferðarathugun, safna 
upplýsingum og skrá. skrá í 
súlurit, setja fram og túlka 
upplýsingar. Lesa úr súluritum 
og túlka niðurstöður. 
Rifja upp táknin > < 
 

Heimilisfræði: Tennur 
og tannskemmdir, 
hollur og óhollur matur. 
Börnin fá pappadiska og 
dagblöð og klippa út 
myndir af hollum og 
óhollum mat og líma á 
diskana.  
Í seinni tímanum voru 
bakaðar Trallakökur 
fyrir foreldrakvöldið. 
Ávextir skornir. 
Textíl: Einingakubbar, 
Þræðispor og vinna í 
jafa með fyrsta staf í 
nafni hvers nemanda 

Könnunarleiðangu
r um 
nærumhverfið og 
útiíþróttir. 



 

19.-23. 
Sept 

Þema :Vinátta, 
samskipti og 
umburðarlyndi. Efla 
samskiptafærni og 
samvinnu innan 
hópsins. Vináttuleikir 
og hópefli. 
Nemendur útbúa 
kort handa félaga 
sínum með hvetjandi 
orðum. Allir fá bréf 
og þau eru formlega 
afhent. Framsögn.  

Íslenskuhópar. 
Efla lestur og 
lesskilning, orðaforða 
og málskilning. 
Ritun og ljóð. 
Frásagnir og sögur. 
Talað mál og 
framsögn. Skrifa orð, 
setningar og bókstafi. 
Átti sig á hugtakinu 
setning og fjölda orða 
í setningu. 
Þula vikunnar: Einn og 
tveir. 
Lag vikunnar: TAKK. 
 

Íslenskuhópar. 
Efla lestur og 
lesskilning, orðaforða 
og málskilning. 
Ritun og ljóð. 
Frásagnir og sögur. 
Talað mál og framsögn. 
Skrifa orð, setningar og 
bókstafi. Átti sig á 
hugtakinu setning og 
fjölda orða í setningu. 
 
Þula vikunnar: Einn og 
tveir. 
Lag vikunnar: TAKK. 
 

Læra að greina tölur í tíur 
og einingar, talnaskrift. 
 
 

Reikniaðgerðir 
Endurtekin samlagning og 
samlagning með tugum. 
 
 

Heimilisfræði: 
Haustuppskeran. Börnin 
viti hvers vegna 
grænmeti er hollt, þekki 
helstu tegundir og 
kunni skil á hvaða 
grænmeti við getum 
ræktað á Íslandi. 
Börnum sýnd myndbrot 
á vef þar sem 
matjurtagarður er 
búinn til og hvernig á að 
hugsa um hann. Einnig 
hvernig uppskeran er 
tekin upp að hausti. 
Ávextir skornir. 
Í síðasta tímanum 
bökum við snúða. 
Textíl: Vinna með ull 

Skoðunarferð um 
nánasta umhverfi, 
hópleikir og 
hópefling. 

26.-30. 
Sept 

Þema: Árstíðir, 
tíminn og veðurfar. 
Bekkurinn fær bréf 
frá Ástralíu, forvitnir 
krakkar þaðan vilja 
fræðast um 
árstíðirnar á Íslandi 

Íslenskuhópar. 
Efla lestur og 
lesskilning, orðaforða 
og málskilning. 
Ritun og ljóð. 
Frásagnir og sögur. 
Talað mál og 
framsögn. Æfa sig í að 
skrifa orð, skoða 
hljóðin í orðunum og 
æfa sig í að skrifa 
bókstafi. 
Þula vikunnar: Einn og 
tveir. 
Lag vikunnar: Vinur 
minn - Hafdís Huld & 
Alisdair Wright. 
 
 

Íslenskuhópar. 
Efla lestur og 
lesskilning, orðaforða 
og málskilning. 
Ritun og ljóð. 
Frásagnir og sögur. 
Talað mál og framsögn. 
Æfa sig í að skrifa orð, 
skoða hljóðin í 
orðunum og æfa sig í að 
skrifa bókstafi. 
 
Þula vikunnar: Einn og 
tveir. 
Lag vikunnar: Vinur 
minn - Hafdís Huld & 
Alisdair Wright. 
 
 
 

Samlagning, nemendur 
þjálfist í samlagningu með 
teningum. Leysa einföld 
dæmi með hjálp 
talnalínu. 
 
 

Mynstur og algebra. 
Talnamynstur, bera saman 
talnamynstur og hanna 
mynstur. 
 
 

Nýjir hópar 
Heimilisfræði: Börnin 
geri sér grein fyrir 
mikilvægi hreinlætis og 
nauðsyn góðrar 
umgengni. 
Handþvottur, ávextir 
skornir og umræður. 
Persónusköpun og 
klæðnaður fólks á 
haustin. 

Gönguferð í 
Lágafell og um 
Krikahverfi. 
Börnin reyna að 
skrifa niður það 
sem þau sjá í 
ferðinni þegar 
þau koma á 
áfangastað, 
þannig þjálfa þau 
sjónminni og æfa 
sig í að skrifa orð. 

Okt  
 

      

3.-7. 
okt 

Veðurathuganir og 
hugtök tengd veðri í 
brennidepli. Hitastig 
og veðurtákn. 

Vinna í 
íslenskuhópum. Æfa 
sig í að skrifa orð, 
skoða hljóðin í 

Vinna í íslenskuhópum. 
Æfa sig í að skrifa orð, 
skoða hljóðin í 
orðunum og æfa sig í að 

Samlagning og plúsheiti 
talna 3-5. Nemendur átti 
sig á því hvernig dæmi 
verður til. 

Mælingar og rúmfræði. 
Mælingar, ágiskanir og 
mælingar, búa til mælitæki  
Mæla, skrá og túlka 

Heimilisfræði: Unnið 
áfram með hreinlæti og 
góða umgengni. Börnin 
læra að brjóta saman 

Margvísleg 
verkefni utandyra. 
Lengdarmælingar 
og skráning. 



orðunum og æfa sig í 
að skrifa bókstafi.átti 
sig á lengd orða og 
fjölda hljóða í orði. 
Æfa skriftaráttina, að 
byrja uppi, skrifa litla 
og stóra bókstafi. 
Talað mál og 
framsögn. 
Lag vikunnar: Stólar 
Þula vikunnar: Stólar 
e. Þórarinn Eldjárn. 

skrifa bókstafi. Æfa 
skriftaráttina, að byrja 
uppi, skrifa litla og stóra 
bókstafi. Talað mál og 
framsögn. 
Lag vikunnar: Stólar 
Þula vikunnar: Stólar e. 
Þórarinn Eldjárn. 

niðurstöður. Draga ályktanir af 
mælingum. Lengd og breidd. 

þvott, skera ávexti og 
fæðuhringurinn 
kynntur. Hvaðan kemur 
maturinn og hvað er 
uppáhalds maturinn 
okkar. 
 
Textíl: Einingakubbar, 
Þræðispor og vinna í 
jafa með fyrsta staf í 
nafni hvers nemanda 

Börnin gera svo 
grein fyrir 
niðurstöðum 
sínum í hreiðri.  

10.-14. 
Okt 

Þema: Árstíðir, 
tíminn og veðurfar. 
Sumarið,júní, júlí og 
ágúst.  Hvað gerum 
við á sumrin. 
Afmælisdagar hverjir 
eiga afmæli um 
sumar,merkisdagar, 
orð sem byrja á 
sumar skilgreina 
orðið merkisdagur. 
klæðnaður,leikir. 
Fyrsti hluti bréfs til 
barna í Ástralíu um 
sumarið á Íslandi. 
Skrifað með aðstoð 
kennara. Teikna 
mynd og skrifa 
orð,texti og myndir 
límd á blóm. 

Vinna í 
íslenskuhópum. 
Hlustunarleikir og 
rím.  
Fái tækifæri til að 
skrifa á þann hátt sem 
þau eru fær um. Spori 
textann sinn sem 
kennari skrifaði. 
 
Þula/lag vikunnar: 
Stólar.  

Vinna í íslenskuhópum. 
Skrift og sögugerð. Fái 
tækifæri til að skrifa á 
þann hátt sem þau eru 
fær um. Þjálfist í að 
semja eigin texta og 
skrifa setningar við 
myndir, skrifa lýsingar 
og frásagnir og sögur. 
Þula/lag vikunnar: 
Stólar 

Klukkan, nemendur læri 
að þekkja heilu tímana á 
klukku. 

Stærðfræði, tungumál og 
daglegt líf. 
Klukkan 
Oddatölur og sléttar tölur, 
upprifjun. 

Heimilisfræði: Tennur 
og tannskemmdir, 
hollur og óhollur matur. 
Börnin fá pappadiska og 
dagblöð og klippa út 
myndir af hollum og 
óhollum mat og líma á 
diskana.  
Ávextir skornir. 
Textíl: Einingakubbar, 
Þræðispor og vinna í 
jafa með fyrsta staf í 
nafni hvers nemanda 

Stærðfræði og 
íþróttir í umhverfi 
skólans og á 
skólalóðinni. 

17.-21. 
Okt 

Starfsmannavika Starfsmannavika Starfsmannavika Starfsmannavika Starfsmannavika Starfsmannavika Starfsmannavika 

24.-28. 
Okt 

Þema: Árstíðir, 
tíminn og veðurfar. 
Haustið, hvað gerum 
við á haustin? Hvað 
einkennir það. 
Hverjir eiga afmæli 
að hausti. Nemendur 
vinna skapandi 
verkefni, 

Vinna í 
íslenskuhópum.  
Hlustunarleikir og 
rím.  
Fái tækifæri til að 
skrifa á þann hátt sem 
þau eru fær um. Spori 
textann sinn sem 
kennari skrifaði. 

Vinna í íslenskuhópum. 
Skrift og sögugerð. 
Fái tækifæri til að skrifa 
á þann hátt sem þau 
eru fær um 
Þula vikunnar: Stólar og 
upprifjun af eldri 
þulum. 

Nemendur þjálfist í að 
greina eiginleika og form 
(rökkubbar). 

Mælingar og rúmfræði 
Lengdarmælingar og 
sambanburður á lengd. Bera 
saman stærðir með staðlaðri 
mælieiningu. Nota cm. 

Heimilisfræði: 
Haustuppskeran. Börnin 
viti hvers vegna 
grænmeti er hollt, þekki 
helstu tegundir og 
kunni skil á hvaða 
grænmeti við getum 
ræktað á Íslandi. 
Börnum sýnd myndbrot 

Gönguferð um 
nærumhverfi 
skólans. Búum til 
umhverfislistaver
k  úr því sem við 
finnum í 
náttúrunniÚtiíþró
ttir. 



klippimyndir af tré 
og fallandi laufi.  

Þula vikunnar: Stólar 
og upprifjun af eldri 
þulum.  

á vef þar sem 
matjurtagarður er 
búinn til og hvernig á að 
hugsa um hann. Einnig 
hvernig uppskeran er 
tekin upp að hausti. 
Ávextir skornir. 
Í síðasta tímanum 
bökum við snúða. 
Textíl: Vinna með ull. 

Nóv. 
 

       

31.-4. 
Nóv 

Þema: Árstíðir, 
tíminn og veðurfar. 
Störf í sveit og borg 
að hausti. Umferðin 
þegar fer að dimma, 
að nemendur geri 
sér grein fyrir hvað 
við gerum til að sjást 
betur.  Skapandi 
vinna með litum og 
málningu. Annar 
hluti bréfs til barna í 
Ástralíu. Orð og 
setningar um 
haustið. 

Vinna í 
íslenskuhópum. 
Hlustunarleikir og 
rím.  
Æfi ferlið, tala, skrifa, 
lesa. 
Þjálfist í að semja 
eigin texta og „skrifa“ 
með þeirri aðstoð 
sem þau þurfa. Skrifi 
með aðstoð kennara 
setningar við eigin 
myndir.  
 
Þula/lag vikunnar: 
Allir hafa eitthvað til 
að ganga á.  

Vinna í íslenskuhópum.  
Skrift og sögugerð. 
Fái tækifæri til að skrifa 
á þann hátt sem þau 
eru fær um 
Þula/lag vikunnar: Allir 
hafa eitthvað til að 
ganga á. 

Raðtölur . Nemendur læri 
að skrifa raðtölur og nota 
raðtölur. 

Lausnir verkefna og þrauta. 
Tvívíð og þrívíð form 
Greina á milli, byggja eftir 
leiðbeiningum. 
 

Heimilisfræði: Börnin 
geri sér grein fyrir 
mikilvægi hreinlætis og 
nauðsyn góðrar 
umgengni. 
Handþvottur, ávextir 
skornir og umræður. 
Textíl: Persónusköpun 
og klæðnaður fólks á 
veturna. 

Íþróttir og 
mælingar í 
stærðfræði á 
skólalóð. 

7.-11. 
nóv 

 
 
 
 

Þema: Árstíðir, 
tíminn og veðurfar. 
Veturinn, hvernig er 
veðrið á veturna, 
hugtök um veður. 
Hvernig fatnaður er 
við hæfi. Hvaða 
íþróttir stundum við 
á veturna. 
Hátíðisdagar á 
veturna, hvað er 
hátíðisdagur? 
Áramótamynd og 
grímur. Hvaða börn 
eiga afmæli um 
vetur? Þriðji hluti 

Unnið með framsögn, 
átti sig á hugtakinu 
setning, þjálfist í að 
búa til setningar út frá 
einu orði. Litlir og 
stórir bókstafir, ritun í 
tölvu. 
Þjálfist í að semja 
eigin texta og „skrifa“ 
með þeirri aðstoð 
sem þau þurfa. Skrifi 
með aðstoð kennara 
setningar við eigin 
myndir.  
Samlestur. 
Lag/þula vikunnar: If 

Unnið með framsögn. 
Átti sig á hugtakinu 
setning, og þjálfist í að 
búa til setningar og 
finna fjölda orða í 
setningu.  
Skrifa eigin frásagnir út 
frá mynd. Samlestur. 
Lestrarpróf.  
Lag/þula vikunnar: If 
you´re happy and you 
know it clap your 
hands. 
 
 

Finna leiðir til að skipta 
jafnt á milli. 
Átta sig á að skipta má 
sama fjölda á marga vegu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lausnir verkefna og þrauta. 
Afla upplýsinga, skrá og túlka 
niðurstöður. 
Rannsaka, flokka og skrá 
niðurstöður. Bera saman 
niðurstöður. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Heimilisfræði:  Unnið 
áfram með hreinlæti og 
góða umgengni. Börnin 
læra að brjóta saman 
þvott, skera ávexti og 
fæðuhringurinn 
kynntur. Hvaðan kemur 
maturinn og hvað er 
uppáhalds maturinn 
okkar. 
Textíl: Einingakubbar, 
Þræðispor og vinna í 
jafa með fyrsta staf í 
nafni hvers nemanda. 

Íþróttir, íslenska 
og enska á 
skólalóð. 



bréfs til barna í 
Ástralíu – Orð og 
setningar um vetur. 

you´re happy and you 
know it clap your 
hands. 
 
 
 
 
 

 

14.-18. 
Nóv 

Þema: Árstíðir, 
tíminn og veðurfar. 
Vorið, hvernig er 
vorið?hverjir eiga 
afmæli að vori? 
Páskar, hvað gerum 
við um páska. Hvaða 
merkingu hafa hinir 
ýmsu hátíðisdagar 
sem þá eru haldnir. 
Egg og ungar. Fjórði 
og síðasti hluti bréfs 
til barna í Ástralíu. 
Lok þema um 
árstíðir, tímann og 
veðurfar. 

Dagur íslenskrar 
tungu.  Unnið út frá 
verkum Jónasar 
Hallgrímssonar. Hver 
hópur fær einn 
málshátt til að vinna 
með á sinn hátt.  
Samlestur. Framsögn, 
hugtakið setning, búa 
til setningar út frá 
einu orði. Litlir og 
stórir bókstafir, skrifa 
á tölvu. Skrifi með 
aðstoð kennara 
setningar við eigin 
myndir.  
Lag/þula vikunnar: Á 
íslensku má alltaf 
finna svar. 

Dagur íslenskrar tungu.  
Unnið út frá verkum 
Jónasar Hallgrímssonar. 
Hver hópur fær einn 
málshátt til að vinna 
með á sinn hátt.  
Samlestur. 
Unnið með framsögn, 
skrifa eigin frásagnir. 
Samlestur. 
Skrifi orð, setningar, 
sögur, frásagnir og 
lýsingar á tölvu. 
Lag/þula vikunnar: Á 
íslensku má alltaf finna 
svar. 

Þrívídd og form, 
nemendur átti sig á 
þrívídd. Verkefni unnin í 
tvívídd og þrívídd. 

Lausnir, verkefna og þrauta. 
Frádráttur, endurtekinn 
frádráttur. Hundraðtalnatafla. 
 
 

Heimilisfræði:  Tennur 
og tannskemmdir, 
hollur og óhollur matur. 
Börnin fá pappadiska og 
dagblöð og klippa út 
myndir af hollum og 
óhollum mat og líma á 
diskana.  
Ávextir skornir. 
Textíl: Þræðispor og 
vinna í jafa með fyrsta 
staf í nafni hvers 
nemanda. 

Íþróttir og 
íslenska. 
Kóngulóarrímleik
ur og fleiri leikir. 
Gönguferð á 
Lágafell og 
gönguferð um 
Teigahverfi 

21.-25. 
Nóv 

Þema: í gamla daga.  
Heimsókn á 
Árbæjarsafn. Börn 
verði handgengin 
algengum hugtökum 
varðandi tímann eins 
og í gamla daga, einu 
sinni, fortíð, nútíð og 
framtíð.  Ísland áður 
fyrr. Klæðnaður, 
húsakostur, 
menntun og störf. 

Íslenskuhópar. 
Efla lestur og 
lesskilning, orðaforða 
og málskilning. 
Ritun og ljóð. 
Frásagnir og sögur. 
Skrifi með aðstoð 
kennara setningar við 
eigin myndir.  
Þjálfist í að búa til 
setningar út frá einu 
orði. 
Unnið með valinn 
texta. 
 
 

Íslenskuhópar. Efla 
lestur og lesskilning, 
orðaforða og 
málskilning. Ritun og 
ljóð. Frásagnir og sögur. 
Æfa sig í að skrifa á línu 
og gera bil á milli orða. 
Æfa sig í að blanda ekki 
litlum og stórum 
stöfum saman. Unnið 
með valinn texta. 

Talnalínan, samlagning 
og skráning dæma með 
táknum 
stærðfræðinnar.   

Mælingar, mynstur og 
mismunandi samsetningar á 
mynstrum. 

Heimilisfræði:  Unnið 
með það sem við 
höfum verið að læra í 
haust. Hreinlæti, hollt 
og óhollt, tannhirða, 
umgengni og fleira. 
Ávextir skornir. 
Í síðasta tímanum 
bökum við snúða. 
Textíl: Vinna með ull 

Ferð á 
Árbæjarsafn. 

28.-2. 
Nóv 

Skoðum upplýsingar 
um liðna tíð úr 
gömlum ritum, 

Íslenskuhópar. 
Efla lestur og 
lesskilning, orðaforða 

Íslenskuhópar. Efla 
lestur og lesskilning, 
orðaforða og 

Tíur og einingar. Vinna 
með hugtökin, upprifjun. 

Mælingar og rúmfræði. 
Hugtakið flötur, finna stærðir 
flata og bera saman. Gera sér 

29.nóv og 1.des er sett 
upp jólasýning í 
smiðjum. 

Ferð á 
Árbæjarsafn. 



gerum pappír sem 
lítur út fyrir að vera 
gamall og vinnum 
með hann.  
Kynnist fornleifum 
t.d. beinum dýra og 
manna.  Kanni 
aðstæður og 
fyrirbæri og skrái 
athuganir sínar niður 
í máli og myndum. 

og málskilning. 
Ritun og ljóð. 
Frásagnir og sögur. 
Þjálfist í að greina 
málhljóð og átti sig á 
að sumum orðum má 
skipta í minni hluta, 
þ.e.samstöfur. Unnið 
með valinn texta. 
 

málskilning. Ritun og 
ljóð. Frásagnir og sögur.  
Þjálfist í að greina 
málhljóð og átti sig á að 
sumum orðum má 
skipta í minni hluta, 
þ.e.samstöfur. Unnið 
með valinn texta.  

grein fyrir að stærð flatar 
varðveitist þó uppröðun 
breytist. 
Tvívídd og þrívídd. 

Des        

5.-.9. 
Des 

Kynnist frásögnum af 
fæðingu Jesú og 
hvernig sú saga 
tengist jólahaldinu. 
Læri og syngi 
einfalda jólasálma og 
kynnist íslenskum 
jólasiðum. 

Íslenskuhópar. 
Efla lestur og 
lesskilning, orðaforða 
og málskilning. 
Ritun og ljóð. 
Frásagnir og sögur. 
Þjálfist í að taka burt 
hljóð í orði, bæta 
hljóði við orð og 
skoða hvað gerist, 
þjálfist í að setja 
saman tvö eða fleiri 
hljóð.Unnið með 
valinn texta. 
 
 

Íslenskuhópar. 
Efla lestur og 
lesskilning, orðaforða 
og málskilning. 
Ritun og ljóð. 
Frásagnir og sögur. 
Þjálfist í að taka burt 
hljóð í orði, bæta hljóði 
við orð og skoða hvað 
gerist, þjálfist í að setja 
saman tvö eða fleiri 
hljóð.Unnið með valinn 
texta. 
 
 

Að nemendur átti sig á 
því að til eru margar 
lausnarleiðir og skrái 
lausnir sínar myndrænt. 

Tengsl við daglegt líf. 
Uppbygging myntkerfissins, 
verðgildi myntar. 
Peningar sem hjálpargögn við 
samlagningu og frádrátt. 
Hvernig fæst heildarverð við 
innkaup? 
 

Jólavalsmiðjur  

12.-16. 
Des 

Jólaverkefni. Jólaíslenska ! 
Hringekja og fleira.  

Jólaíslenska! Hringekja 
og fleira. 

Stærðfræði í umhverfinu. 
Jólastærðfræði. 

Stærðfræði í umhverfinu. 
Jólastærðfræði. 

Jólavalsmiðjur 
 
 
 

 

 

 


