
 

 
Fag: Íslenska  
Bekkur: 1.bekkur 
Námsefni: Byrjendalæsi, ýmsar gæðabókmenntir, ýmis námsspil, Lestrarlandið, Skrift 1 og 2, Ritrún, Markviss málörvun, Lærum og leikum með 
hljóðin, ásamt ýmsu öðru aukaefni, bæði á pappír og í ipad.  
Kennarar: Hlín Ólafsdóttir, Svava Björk Ásgeirsdóttir   
Í íslensku er unnið út frá öllum þáttum lykilhæfni samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla: Tjáning og miðlun – Skapandi og gagnrýnin hugsun – Sjálfstæði og samvinnu – 
Nýtingu miðla og upplýsinga – Ábyrgð og mat á eigin námi.  
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex talsins: Læsi – Sjálfbærni – Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti – Heilbrigði og vegferð – Sköpun.  
Í íslensku er unnið með alla þessa þætti eins og best verður á kosið og þemavinna samþætt íslenskunni eins og hægt er í hvert sinn. Áhersla er á einstaklinginn og hans þarfir 
og er verkefnaval því oft einstaklingsmiðað.  
Sérstök áhersla á það sem við köllum „flæði“ þar sem börnin vinna sem einstaklingar, par eða lítill hópur að tilteknu verkefni og fá til þess rými og tíma þar til verkefninu er 
lokið.  
Í hverri viku er unnið á fjölbreyttan hátt með íslenskuna, hlustun, lestur ,ritun, söngur, rím, spil og leikir eru allt þættir sem við leggjum mikla áherslu á.  
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Vika  Viðfangsefni Kennsluaðferðir  Verkefni Hæfniviðmið Námsmat  

4.-8. janúar 
 

Þema: Ævintýri 
 
Jólin mín, áramótin 
mín, þrettándinn. 
 
Tár úr steini 
 
Málörvun, hlustun, 
lestur og ritun  

Byrjendalæsi, flæði, 
stöðvavinna, umræður, 
spurnaraðferð, 
sýnikennsla, 
skoðunarferðir, leikræn 
tjáning, þulunám, 
hreyfing, tónlist, söngur, 
myndsköpun. 

Íslenskuspil og leikir. 
Málörvun, hlustun, að lesa 
bækur. 
Að skrifa um og teikna 
mynd af jólum, áramótum. 
Skrifa og teikna mynd um 
þrettándann.  
 

Að börnin þjálfist í að  
-hlusta á og lesa sögur 
-að skrifa orð og 
setningar 
-teikna mynd sem passar 
við orð – setningar- 
upplifun 

Símat og 
leiðsagnarmat 

11.-15. janúar 
 

Þema: Ævintýri 
 
Tár úr steini 
 
Þula: Karl sat undir 
kletti.  

Byrjendalæsi, flæði, 
stöðvavinna, umræður, 
spurnaraðferð, 
sýnikennsla, 
skoðunarferðir, leikræn 
tjáning, þulunám, 

Vinna með setningar úr 
sögunni Tár úr steini. 
Teikna myndir sem passa 
við, raða í tímalínu.   
 

Að börnin þjálfist í að: 
-þekkja persónur í sögu, 
tímalína sögu, umhverfi 
sögu.  
-Að geta tengt bókstafi 
saman í orð.  

Símat og 
leiðsagnarmat 
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Málörvun, hlustun, 
lestur og ritun  
 
Markmið á nýju ári  

hreyfing, tónlist, söngur, 
myndsköpun. 

Hver eru markmið okkar á 
nýju ári? Umræður og 
skrifa niður. Hver og einn 
skrifar niður sín markmið.  

-Að geta búið til setningu 
úr nokkrum orðum. 
-setja sér markmið og 
hugsa um hvernig þau 
ætli að ná þeim sem 
einstaklingar og sem 
hópur  
 

18.-22.janúar  
 

Þema: Ævintýri 
Tár úr steini 
 
ÞORRINN 
Kuggur: Þorrablót 
lesin. Fræðsla um 
þorrann í gamla daga.  
 

Byrjendalæsi, flæði, 
stöðvavinna, umræður, 
spurnaraðferð, 
sýnikennsla, 
skoðunarferðir, leikræn 
tjáning, þulunám, 
hreyfing, tónlist, söngur, 
myndsköpun. 

Sagan Tár úr steini lesin 
aftur.  
Þorrinn: Umræður. 
Þorramatur, skrifa orð, 
teikna og, klippa út og líma 
á plakat. Rifja upp ferð á 
Árbæjarsafn og hvað við 
sáum þar.  
Sögur, ritun.  

Að börnin þjálfist í: 
-að ímynda sér lífið í 
gamla daga á þorra 
-að mynda orð úr fleiri 
en 3 og 4 hljóðum 
-að skrifa orð og 
setningar 
-hafa bil á milli orða  
-skrifa á línu  

Símat og 
leiðsagnarmat 
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Málörvun, hlustun, 
lestur og ritun  
 
Ferð á Bókasafn 
Mosfellsbæjar 
 

- skrifa blandað litla og 
stóra bókstafi  
-að teikna mynd sem 
passar við orð og texta  
-að búta niður orð og 
raða þeim aftur saman  
-að vinna með rím  

25.-29.janúar 
 

Þema: Ævintýri 
Tár úr steini: 
Klára að vinna með 
tímalínu 
 
Málörvun, hlustun, 
lestur og ritun  
 
100 daga hátíð!  
 

Byrjendalæsi, flæði, 
stöðvavinna, umræður, 
spurnaraðferð, 
sýnikennsla, 
skoðunarferðir, leikræn 
tjáning, þulunám, 
hreyfing, tónlist, söngur, 
myndsköpun 

Að draga miða með orðum, 
skrifa texta og teikna mynd 
sem passar við.   
 
Ritunarverkefni um 100 
daga hátíð skólans.  

Að börnin þjálfist í:  
-að fylgja söguþræði 
-að hlusta á sögu í hóp 
-að vinna með rím  
- að vinna með ritun  

Símat og 
leiðsagnarmat 
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1.-5.febrúar 
 

Þema: Ævintýri 
Tár úr steini: 
Forspárgildi 
 
Málörvun, hlustun, 
lestur og ritun  
 
Dagur leikskólans  

Byrjendalæsi, flæði, 
stöðvavinna, umræður, 
spurnaraðferð, 
sýnikennsla, 
skoðunarferðir, leikræn 
tjáning, þulunám, 
hreyfing, tónlist, söngur, 
myndsköpun 

Hvað gerist næst í sögunni 
Tár úr steini? Umræður og 
ritun.  
 
Unnið með 
leikskólaminningar.    

Að börnin þjálfist í: 
- -hugsa fram í 

tímann 
- Að tjá sig frammi 

fyrir öðrum 

- Að lesa upphátt  

Símat og 
leiðsagnarmat 



 

 
Fag: Íslenska  
Bekkur: 1.bekkur 
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lokið.  
Í hverri viku er unnið á fjölbreyttan hátt með íslenskuna, hlustun, lestur ,ritun, söngur, rím, spil og leikir eru allt þættir sem við leggjum mikla áherslu á.  

 
 
  
 

 

Kennsluáætlun skólaárið 2020-2021 

vorönn 

 
Kveikja að næsta 
þema  
 

- Að geta 

endursagt sögu í 

aðalatriðum 

8.-12.febrúar 
 

Þema: Risaeðlur 
Bókin Risaeðlutíminn  
 
Málörvun, hlustun, 
lestur og ritun  
 

Byrjendalæsi, flæði, 
stöðvavinna, umræður, 
spurnaraðferð, 
sýnikennsla, 
skoðunarferðir, leikræn 
tjáning, þulunám, 
hreyfing, tónlist, söngur, 
myndsköpun 

Hvað vitum við um 
risaeðlur? Skrá á blað.  
Sagan Risaeðlutíminn  
lesin, hálf bókin.   
Umræður.  
Grasætur og kjötætur. 
Nokkrar risaeðlutegundir 
kynntar.  
Allir skapa sína eigin 
risaeðlu í formi teikningar.  

Að börnin þjálfist í:  
-að skrifa bókstafi, orð 
og setningar.  
-að draga rétt til stafs 
-að ná valdi á skriffærum 
-að skrifa einfaldan texta 
þegar kennari hljóðar 
orðin  
- æfa sig í að lesa 
upphátt og í hljóði  
-að kynnast KANN, VITA, 
HEF LÆRT aðferðinni  
- að halda söguþræði  

Símat og 
leiðsagnarmat 
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- að hlusta á sögu í hóp 

15.-19.febrúar 
 

Þema: Risaeðlur  
Bókin Risaeðlutíminn  
 
Málörvun, hlustun, 
lestur og ritun  
 
Bolludagur, 
sprengidagur, 
öskudagur  
 

Byrjendalæsi, flæði, 
stöðvavinna, umræður, 
spurnaraðferð, 
sýnikennsla, 
skoðunarferðir, leikræn 
tjáning, þulunám, 
hreyfing, tónlist, söngur, 
myndsköpun 

Sagan Risaeðlutíminn lesin 
til enda. Myndir sýndar. 
Umræður um orð, 
sögupersónur og söguþráð.  
Stórar risaeðlur búnar til og 
hengdar upp.  

Að börnin þjálfist í:  
-að skrifa bókstafi, orð 
og setningar.  
-að draga rétt til stafs 
-að ná valdi á skriffærum 
-að skrifa einfaldan texta 
þegar kennari hljóðar 
orðin  
 -æfa sig í að lesa 
upphátt og í hljóði  
- að hlusta á sögu í hóp 
 

Símat og 
leiðsagnarmat 

22.-26.febrúar 
Vetrarfrí 22.og 
23.febrúar 
 

Þema: Risaeðlur  
 
Málörvun, hlustun, 
lestur og ritun  

Byrjendalæsi, flæði, 
stöðvavinna, umræður, 
spurnaraðferð, 
sýnikennsla, 

Hópavinna. Ein 
risaeðlutegund á hvern 
hóp. Fá texta úr bókinni. 
Stækka fræðitexta á bls. 48 

Að börnin þjálfist í að: 
-ná valdi á skriffærum 

Símat og 
leiðsagnarmat 
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Læsi 1.bekkur  
 

skoðunarferðir, leikræn 
tjáning, þulunám, 
hreyfing, tónlist, söngur, 
myndsköpun 

og 49 á A3 blað og hengja 
upp í rýminu. Börnin lesa 
textann saman eða með 
aðstoð. Hóparnir skapa 
sínar risaeðlur og skrifa 
stök orð og setningar. 
Stórar risaeðlur, mála, 
hefta saman, fylla með 
pappír, hengja upp.  

-að skrifa texta og nota 
blandað litla og stóra 
bókstafi  
-að skrifa texta við eigin 
mynd 
-að skrifa setningu við 
eigin mynd 
-að draga rétt til stafs  
-að vinna með rím á 
fjölbreyttan hátt 
-að lesa fyrirmæli og fara 
eftir þeim   
-æfa sig í að lesa upphátt 
og í hljóði  
 

1.-5.mars 
 

Þema: Risaeðlur  
 

Byrjendalæsi, flæði, 
stöðvavinna, umræður, 

Stöðvavinna:  
-Lykilorð RISAEÐLUR 

Að börnin þjálfist í að: Símat og 
leiðsagnarmat 



 

 
Fag: Íslenska  
Bekkur: 1.bekkur 
Námsefni: Byrjendalæsi, ýmsar gæðabókmenntir, ýmis námsspil, Lestrarlandið, Skrift 1 og 2, Ritrún, Markviss málörvun, Lærum og leikum með 
hljóðin, ásamt ýmsu öðru aukaefni, bæði á pappír og í ipad.  
Kennarar: Hlín Ólafsdóttir, Svava Björk Ásgeirsdóttir   
Í íslensku er unnið út frá öllum þáttum lykilhæfni samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla: Tjáning og miðlun – Skapandi og gagnrýnin hugsun – Sjálfstæði og samvinnu – 
Nýtingu miðla og upplýsinga – Ábyrgð og mat á eigin námi.  
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex talsins: Læsi – Sjálfbærni – Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti – Heilbrigði og vegferð – Sköpun.  
Í íslensku er unnið með alla þessa þætti eins og best verður á kosið og þemavinna samþætt íslenskunni eins og hægt er í hvert sinn. Áhersla er á einstaklinginn og hans þarfir 
og er verkefnaval því oft einstaklingsmiðað.  
Sérstök áhersla á það sem við köllum „flæði“ þar sem börnin vinna sem einstaklingar, par eða lítill hópur að tilteknu verkefni og fá til þess rými og tíma þar til verkefninu er 
lokið.  
Í hverri viku er unnið á fjölbreyttan hátt með íslenskuna, hlustun, lestur ,ritun, söngur, rím, spil og leikir eru allt þættir sem við leggjum mikla áherslu á.  

 
 
  
 

 

Kennsluáætlun skólaárið 2020-2021 

vorönn 

Málörvun, hlustun, 
lestur og ritun  
 
Læsi 1.bekkur  

spurnaraðferð, 
sýnikennsla, 
skoðunarferðir, leikræn 
tjáning, þulunám, 
hreyfing, tónlist, söngur, 
myndsköpun 

-Einn, tveir og níu spilið  
- sóknarskrift  
-finna orð sem byrja á Tt og 
Rr  
- Lita yfir ákveðna bókstafi í 
texta  
- Veiðimaður  
- stafabingó  
- hlustun í ipad  

-hlusta á texta og svara 
spurningum munnlega 
-að spyrja spurninga úr 
efni bóka  
-að draga rétt til stafs  
- að skrifa blandað litla 
og stóra bókstafi  
-æfa sig í að lesa upphátt 
og í hljóði  
- vinna með bókstafi á 
fjölbreyttan hátt  
-vinna saman í hóp  
 

8.-12.mars 
 

Þema: Risaeðlur  
 
Málörvun, hlustun, 
lestur og ritun  

Byrjendalæsi, flæði, 
stöðvavinna, umræður, 
spurnaraðferð, 
sýnikennsla, 

Enduruppbygging texta. 
Hvað höfum við lært?  

Að börnin þjálfist í að: 
--að skrifa bókstafi, orð 
og setningar.  
-að draga rétt til stafs 

Símat og 
leiðsagnarmat 



 

 
Fag: Íslenska  
Bekkur: 1.bekkur 
Námsefni: Byrjendalæsi, ýmsar gæðabókmenntir, ýmis námsspil, Lestrarlandið, Skrift 1 og 2, Ritrún, Markviss málörvun, Lærum og leikum með 
hljóðin, ásamt ýmsu öðru aukaefni, bæði á pappír og í ipad.  
Kennarar: Hlín Ólafsdóttir, Svava Björk Ásgeirsdóttir   
Í íslensku er unnið út frá öllum þáttum lykilhæfni samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla: Tjáning og miðlun – Skapandi og gagnrýnin hugsun – Sjálfstæði og samvinnu – 
Nýtingu miðla og upplýsinga – Ábyrgð og mat á eigin námi.  
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex talsins: Læsi – Sjálfbærni – Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti – Heilbrigði og vegferð – Sköpun.  
Í íslensku er unnið með alla þessa þætti eins og best verður á kosið og þemavinna samþætt íslenskunni eins og hægt er í hvert sinn. Áhersla er á einstaklinginn og hans þarfir 
og er verkefnaval því oft einstaklingsmiðað.  
Sérstök áhersla á það sem við köllum „flæði“ þar sem börnin vinna sem einstaklingar, par eða lítill hópur að tilteknu verkefni og fá til þess rými og tíma þar til verkefninu er 
lokið.  
Í hverri viku er unnið á fjölbreyttan hátt með íslenskuna, hlustun, lestur ,ritun, söngur, rím, spil og leikir eru allt þættir sem við leggjum mikla áherslu á.  

 
 
  
 

 

Kennsluáætlun skólaárið 2020-2021 

vorönn 

 skoðunarferðir, leikræn 
tjáning, þulunám, 
hreyfing, tónlist, söngur, 
myndsköpun 

Skrá á blað, HEF LÆRT. Rifja 
upp hvað börnin sögðu í 
KANN, VIL VITA.  
 
Kynningar hópa á 
risaeðlum. 

-að ná valdi á skriffærum 
-að skrifa einfaldan texta 
þegar kennari hljóðar 
orðin  
- æfa sig í að lesa 
upphátt og í hljóði  
-að kynnast KANN, VITA, 
HEF LÆRT aðferðinni  
- að halda söguþræði  
 

15.-19.mars 
 

Þema: Risaeðlur  
 
Málörvun, hlustun, 
lestur og ritun  
 

Byrjendalæsi, flæði, 
stöðvavinna, umræður, 
spurnaraðferð, 
sýnikennsla, 
skoðunarferðir, leikræn 
tjáning, þulunám, 

Kynningar hópa á 
risaeðlum.  
Klára ókláruð verkefni 
tengd risaeðlum.  
Skoða efni á vef tengt 
risaeðlum. Lesa í bókum.  

Að börnin þjálfist í að: 
--að skrifa bókstafi, orð 
og setningar.  
-að draga rétt til stafs 
-að ná valdi á skriffærum 

Símat og 
leiðsagnarmat 



 

 
Fag: Íslenska  
Bekkur: 1.bekkur 
Námsefni: Byrjendalæsi, ýmsar gæðabókmenntir, ýmis námsspil, Lestrarlandið, Skrift 1 og 2, Ritrún, Markviss málörvun, Lærum og leikum með 
hljóðin, ásamt ýmsu öðru aukaefni, bæði á pappír og í ipad.  
Kennarar: Hlín Ólafsdóttir, Svava Björk Ásgeirsdóttir   
Í íslensku er unnið út frá öllum þáttum lykilhæfni samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla: Tjáning og miðlun – Skapandi og gagnrýnin hugsun – Sjálfstæði og samvinnu – 
Nýtingu miðla og upplýsinga – Ábyrgð og mat á eigin námi.  
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex talsins: Læsi – Sjálfbærni – Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti – Heilbrigði og vegferð – Sköpun.  
Í íslensku er unnið með alla þessa þætti eins og best verður á kosið og þemavinna samþætt íslenskunni eins og hægt er í hvert sinn. Áhersla er á einstaklinginn og hans þarfir 
og er verkefnaval því oft einstaklingsmiðað.  
Sérstök áhersla á það sem við köllum „flæði“ þar sem börnin vinna sem einstaklingar, par eða lítill hópur að tilteknu verkefni og fá til þess rými og tíma þar til verkefninu er 
lokið.  
Í hverri viku er unnið á fjölbreyttan hátt með íslenskuna, hlustun, lestur ,ritun, söngur, rím, spil og leikir eru allt þættir sem við leggjum mikla áherslu á.  

 
 
  
 

 

Kennsluáætlun skólaárið 2020-2021 

vorönn 

hreyfing, tónlist, söngur, 
myndsköpun 

-að skrifa einfaldan texta 
þegar kennari hljóðar 
orðin  
- æfa sig í að lesa 
upphátt og í hljóði  
-að kynnast KANN, VITA, 
HEF LÆRT aðferðinni  
- að halda söguþræði  
 

22.-26.mars 
 

Þema: 
Trúarbrögð/Páskar  
 
Bókin Trúarbrögðin 
okkar, valdir kaflar  
 
Málörvun, hlustun, 
lestur og ritun  

Byrjendalæsi, flæði, 
stöðvavinna, umræður, 
spurnaraðferð, 
sýnikennsla, 
skoðunarferðir, leikræn 
tjáning, þulunám, 
hreyfing, tónlist, söngur, 
myndsköpun 

Bókin lesin, valdir textar, 
stöðvavinna, vinna með 
orð, setningar og texta á 
fjölbreyttan hátt.  
 

Að börnin þjálfist í að: 
-fræðast um ólík 
trúarbrögð 
-að fræðast um 
páskahátíðina, siði og 
hefðir  
-að spyrja spurninga úr 
efni bóka  

Símat og 
leiðsagnarmat 



 

 
Fag: Íslenska  
Bekkur: 1.bekkur 
Námsefni: Byrjendalæsi, ýmsar gæðabókmenntir, ýmis námsspil, Lestrarlandið, Skrift 1 og 2, Ritrún, Markviss málörvun, Lærum og leikum með 
hljóðin, ásamt ýmsu öðru aukaefni, bæði á pappír og í ipad.  
Kennarar: Hlín Ólafsdóttir, Svava Björk Ásgeirsdóttir   
Í íslensku er unnið út frá öllum þáttum lykilhæfni samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla: Tjáning og miðlun – Skapandi og gagnrýnin hugsun – Sjálfstæði og samvinnu – 
Nýtingu miðla og upplýsinga – Ábyrgð og mat á eigin námi.  
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex talsins: Læsi – Sjálfbærni – Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti – Heilbrigði og vegferð – Sköpun.  
Í íslensku er unnið með alla þessa þætti eins og best verður á kosið og þemavinna samþætt íslenskunni eins og hægt er í hvert sinn. Áhersla er á einstaklinginn og hans þarfir 
og er verkefnaval því oft einstaklingsmiðað.  
Sérstök áhersla á það sem við köllum „flæði“ þar sem börnin vinna sem einstaklingar, par eða lítill hópur að tilteknu verkefni og fá til þess rými og tíma þar til verkefninu er 
lokið.  
Í hverri viku er unnið á fjölbreyttan hátt með íslenskuna, hlustun, lestur ,ritun, söngur, rím, spil og leikir eru allt þættir sem við leggjum mikla áherslu á.  

 
 
  
 

 

Kennsluáætlun skólaárið 2020-2021 

vorönn 

 -að draga rétt til stafs  
- að skrifa blandað litla 
og stóra bókstafi  
-að vinna með andheiti 
og samheiti  
-æfa sig í að lesa upphátt 
og í hljóði  
 
 

29.mars - 2.apríl 
Páskafrí  

Páskafrí  
 

Páskafrí  
 

Páskafrí  
 

Páskafrí  
 

Páskafrí  
 

5.-9.apríl  
 

Þema: Nýsköpun  
 
Málörvun, hlustun, 
lestur og ritun  
 

Byrjendalæsi, flæði, 
stöðvavinna, umræður, 
spurnaraðferð, 
sýnikennsla, 
skoðunarferðir, leikræn 
tjáning, þulunám, 

Ritunarverkefni: Páskafríið 
mitt.  
Hvað er tækni? Hvað er 
nýsköpun?  
Hvað hefur breyst í tímans 
rás?  

Að börnin þjálfist í að: 
-efla skapandi hugsun  
- læri á ný forrit sem 
nýtast þeim í námi og 
leik s.s.seesaw og padlet 

Símat og 
leiðsagnarmat 



 

 
Fag: Íslenska  
Bekkur: 1.bekkur 
Námsefni: Byrjendalæsi, ýmsar gæðabókmenntir, ýmis námsspil, Lestrarlandið, Skrift 1 og 2, Ritrún, Markviss málörvun, Lærum og leikum með 
hljóðin, ásamt ýmsu öðru aukaefni, bæði á pappír og í ipad.  
Kennarar: Hlín Ólafsdóttir, Svava Björk Ásgeirsdóttir   
Í íslensku er unnið út frá öllum þáttum lykilhæfni samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla: Tjáning og miðlun – Skapandi og gagnrýnin hugsun – Sjálfstæði og samvinnu – 
Nýtingu miðla og upplýsinga – Ábyrgð og mat á eigin námi.  
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex talsins: Læsi – Sjálfbærni – Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti – Heilbrigði og vegferð – Sköpun.  
Í íslensku er unnið með alla þessa þætti eins og best verður á kosið og þemavinna samþætt íslenskunni eins og hægt er í hvert sinn. Áhersla er á einstaklinginn og hans þarfir 
og er verkefnaval því oft einstaklingsmiðað.  
Sérstök áhersla á það sem við köllum „flæði“ þar sem börnin vinna sem einstaklingar, par eða lítill hópur að tilteknu verkefni og fá til þess rými og tíma þar til verkefninu er 
lokið.  
Í hverri viku er unnið á fjölbreyttan hátt með íslenskuna, hlustun, lestur ,ritun, söngur, rím, spil og leikir eru allt þættir sem við leggjum mikla áherslu á.  

 
 
  
 

 

Kennsluáætlun skólaárið 2020-2021 

vorönn 

Bókin Komdu og 
skoðaðu tæknina  
Unnið í forritum s.s. 
seesaw og padlet  
 

hreyfing, tónlist, söngur, 
myndsköpun  

Sýna myndir af gömlum 
tölvum, símum, símstöð 
o.s.frv.  

-æfa sig í að lesa upphátt 
og í hljóði  
-að draga rétt til stafs  
- að skrifa blandað litla 
og stóra bókstafi  
-að hafa bil á milli orða  
- að skrifa á línu  
- að hafa rétt grip á 
skriffærum  
- að auka orðaforða sinn  
 
 

12.-16.apríl  
 

Þema: Nýsköpun  
 
Málörvun, hlustun, 
lestur og ritun  
 

Byrjendalæsi, flæði, 
stöðvavinna, umræður, 
spurnaraðferð, 
sýnikennsla, 
skoðunarferðir, leikræn 

Börnin fá tækifæri til þess 
að gerast 
uppfinningamenn. Hanna 
hlut, forrit, hvað sem þeim 
dettur í hug. Hvað þarf að 

Að börnin þjálfist í að: 
-efla skapandi hugsun  
- læri á ný forrit sem 
nýtast þeim í námi og 
leik s.s.seesaw og padlet 

Símat og 
leiðsagnarmat 



 

 
Fag: Íslenska  
Bekkur: 1.bekkur 
Námsefni: Byrjendalæsi, ýmsar gæðabókmenntir, ýmis námsspil, Lestrarlandið, Skrift 1 og 2, Ritrún, Markviss málörvun, Lærum og leikum með 
hljóðin, ásamt ýmsu öðru aukaefni, bæði á pappír og í ipad.  
Kennarar: Hlín Ólafsdóttir, Svava Björk Ásgeirsdóttir   
Í íslensku er unnið út frá öllum þáttum lykilhæfni samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla: Tjáning og miðlun – Skapandi og gagnrýnin hugsun – Sjálfstæði og samvinnu – 
Nýtingu miðla og upplýsinga – Ábyrgð og mat á eigin námi.  
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex talsins: Læsi – Sjálfbærni – Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti – Heilbrigði og vegferð – Sköpun.  
Í íslensku er unnið með alla þessa þætti eins og best verður á kosið og þemavinna samþætt íslenskunni eins og hægt er í hvert sinn. Áhersla er á einstaklinginn og hans þarfir 
og er verkefnaval því oft einstaklingsmiðað.  
Sérstök áhersla á það sem við köllum „flæði“ þar sem börnin vinna sem einstaklingar, par eða lítill hópur að tilteknu verkefni og fá til þess rými og tíma þar til verkefninu er 
lokið.  
Í hverri viku er unnið á fjölbreyttan hátt með íslenskuna, hlustun, lestur ,ritun, söngur, rím, spil og leikir eru allt þættir sem við leggjum mikla áherslu á.  

 
 
  
 

 

Kennsluáætlun skólaárið 2020-2021 

vorönn 

Bókin Komdu og 
skoðaðu tæknina  
 
Unnið í forritum s.s. 
seesaw og padlet  
 
 
 

tjáning, þulunám, 
hreyfing, tónlist, söngur, 
myndsköpun  

hafa til taks við hönnunina, 
hvaða efnivið þurfum við 
að verða okkur út um?  
Unnið í forritum s.s. 
seesaw og padlet  
 

-hönnun hluta  
-æfa sig í að lesa upphátt 
og í hljóði  
-að draga rétt til stafs  
- að skrifa blandað litla 
og stóra bókstafi  
-að hafa bil á milli orða  
- að skrifa á línu  
- að hafa rétt grip á 
skriffærum  
- að auka orðaforða sinn  
 
  
 

19.-23.apríl  
 

Þema: Nýsköpun  
 

Byrjendalæsi, flæði, 
stöðvavinna, umræður, 
spurnaraðferð, 

Börnin fá tækifæri til þess 
að gerast 
uppfinningamenn. Hanna 

Að börnin þjálfist í að: 
-efla skapandi hugsun  

Símat og 
leiðsagnarmat 



 

 
Fag: Íslenska  
Bekkur: 1.bekkur 
Námsefni: Byrjendalæsi, ýmsar gæðabókmenntir, ýmis námsspil, Lestrarlandið, Skrift 1 og 2, Ritrún, Markviss málörvun, Lærum og leikum með 
hljóðin, ásamt ýmsu öðru aukaefni, bæði á pappír og í ipad.  
Kennarar: Hlín Ólafsdóttir, Svava Björk Ásgeirsdóttir   
Í íslensku er unnið út frá öllum þáttum lykilhæfni samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla: Tjáning og miðlun – Skapandi og gagnrýnin hugsun – Sjálfstæði og samvinnu – 
Nýtingu miðla og upplýsinga – Ábyrgð og mat á eigin námi.  
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex talsins: Læsi – Sjálfbærni – Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti – Heilbrigði og vegferð – Sköpun.  
Í íslensku er unnið með alla þessa þætti eins og best verður á kosið og þemavinna samþætt íslenskunni eins og hægt er í hvert sinn. Áhersla er á einstaklinginn og hans þarfir 
og er verkefnaval því oft einstaklingsmiðað.  
Sérstök áhersla á það sem við köllum „flæði“ þar sem börnin vinna sem einstaklingar, par eða lítill hópur að tilteknu verkefni og fá til þess rými og tíma þar til verkefninu er 
lokið.  
Í hverri viku er unnið á fjölbreyttan hátt með íslenskuna, hlustun, lestur ,ritun, söngur, rím, spil og leikir eru allt þættir sem við leggjum mikla áherslu á.  

 
 
  
 

 

Kennsluáætlun skólaárið 2020-2021 

vorönn 

Málörvun, hlustun, 
lestur og ritun  
 
Bókin Komdu og 
skoðaðu tæknina  
 
Unnið í forritum s.s. 
seesaw og padlet  
 
 
 
 

sýnikennsla, 
skoðunarferðir, leikræn 
tjáning, þulunám, 
hreyfing, tónlist, söngur, 
myndsköpun 

hlut, forrit, hvað sem þeim 
dettur í hug. Hvað þarf að 
hafa til taks við hönnunina, 
hvaða efnivið þurfum við 
að verða okkur út um? 
Unnið í forritum s.s. 
seesaw og padlet. 
-að koma fram fyrir hóp og 
kynna verkefni sín 
-að hlusta á aðra kynna sín 
verkefni 
 
 Lestur og ritun.  

- læri á ný forrit sem 
nýtast þeim í námi og 
leik s.s.seesaw og padlet 
-æfa sig í að lesa upphátt 
og í hljóði  
-að draga rétt til stafs  
- að skrifa blandað litla 
og stóra bókstafi  
-að hafa bil á milli orða  
- að skrifa á línu  
- að hafa rétt grip á 
skriffærum  
- að auka orðaforða sinn  
-að koma fram fyrir hóp 
og kynna verkefni sín 
-að hlusta á aðra kynna 
sín verkefni 



 

 
Fag: Íslenska  
Bekkur: 1.bekkur 
Námsefni: Byrjendalæsi, ýmsar gæðabókmenntir, ýmis námsspil, Lestrarlandið, Skrift 1 og 2, Ritrún, Markviss málörvun, Lærum og leikum með 
hljóðin, ásamt ýmsu öðru aukaefni, bæði á pappír og í ipad.  
Kennarar: Hlín Ólafsdóttir, Svava Björk Ásgeirsdóttir   
Í íslensku er unnið út frá öllum þáttum lykilhæfni samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla: Tjáning og miðlun – Skapandi og gagnrýnin hugsun – Sjálfstæði og samvinnu – 
Nýtingu miðla og upplýsinga – Ábyrgð og mat á eigin námi.  
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex talsins: Læsi – Sjálfbærni – Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti – Heilbrigði og vegferð – Sköpun.  
Í íslensku er unnið með alla þessa þætti eins og best verður á kosið og þemavinna samþætt íslenskunni eins og hægt er í hvert sinn. Áhersla er á einstaklinginn og hans þarfir 
og er verkefnaval því oft einstaklingsmiðað.  
Sérstök áhersla á það sem við köllum „flæði“ þar sem börnin vinna sem einstaklingar, par eða lítill hópur að tilteknu verkefni og fá til þess rými og tíma þar til verkefninu er 
lokið.  
Í hverri viku er unnið á fjölbreyttan hátt með íslenskuna, hlustun, lestur ,ritun, söngur, rím, spil og leikir eru allt þættir sem við leggjum mikla áherslu á.  
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26.apríl -30.apríl 
 

Þema: Nýsköpun  
 
Málörvun, hlustun, 
lestur og ritun  
 
Komdu og skoðaðu 
tæknina  
 
Unnið í forritum s.s. 
seesaw og padlet  
 
 

Byrjendalæsi, flæði, 
stöðvavinna, umræður, 
spurnaraðferð, 
sýnikennsla, 
skoðunarferðir, leikræn 
tjáning, þulunám, 
hreyfing, tónlist, söngur, 
myndsköpun 

Börnin fá tækifæri til þess 
að gerast 
uppfinningamenn. Hanna 
hlut, forrit, hvað sem þeim 
dettur í hug. Hvað þarf að 
hafa til taks við hönnunina, 
hvaða efnivið þurfum við 
að verða okkur út um?  
Unnið í forritum s.s. 
seesaw og padlet  
Kynning á verkefnum.  
Lestur og ritun.  
 
Kveikja að nýju þema.  

Að börnin þjálfist í: 
-að hlusta á sögur í hóp 
-svara munnlega 
spurningum úr texta  
- að búa til setningar úr 
frá orðum og myndum 
-að skrifa blandað litla og 
stóra bókstafi  
-að skrifa eigin 
setningar/texta  
-að koma fram fyrir hóp 
og kynna verkefni sín 
-að hlusta á aðra kynna 
sín verkefni 

Símat og 
leiðsagnarmat 



 

 
Fag: Íslenska  
Bekkur: 1.bekkur 
Námsefni: Byrjendalæsi, ýmsar gæðabókmenntir, ýmis námsspil, Lestrarlandið, Skrift 1 og 2, Ritrún, Markviss málörvun, Lærum og leikum með 
hljóðin, ásamt ýmsu öðru aukaefni, bæði á pappír og í ipad.  
Kennarar: Hlín Ólafsdóttir, Svava Björk Ásgeirsdóttir   
Í íslensku er unnið út frá öllum þáttum lykilhæfni samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla: Tjáning og miðlun – Skapandi og gagnrýnin hugsun – Sjálfstæði og samvinnu – 
Nýtingu miðla og upplýsinga – Ábyrgð og mat á eigin námi.  
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex talsins: Læsi – Sjálfbærni – Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti – Heilbrigði og vegferð – Sköpun.  
Í íslensku er unnið með alla þessa þætti eins og best verður á kosið og þemavinna samþætt íslenskunni eins og hægt er í hvert sinn. Áhersla er á einstaklinginn og hans þarfir 
og er verkefnaval því oft einstaklingsmiðað.  
Sérstök áhersla á það sem við köllum „flæði“ þar sem börnin vinna sem einstaklingar, par eða lítill hópur að tilteknu verkefni og fá til þess rými og tíma þar til verkefninu er 
lokið.  
Í hverri viku er unnið á fjölbreyttan hátt með íslenskuna, hlustun, lestur ,ritun, söngur, rím, spil og leikir eru allt þættir sem við leggjum mikla áherslu á.  
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-æfa sig í að lesa upphátt 
og í hljóði  
-að koma fram fyrir hóp 
og kynna verkefni sín 
-að hlusta á aðra kynna 
sín verkefni 
 
 
 

3.-7.maí  
 

Þema: Áhugaþema 
 
Málörvun, hlustun, 
lestur og ritun  
 
 

Byrjendalæsi, flæði, 
stöðvavinna, umræður, 
spurnaraðferð, 
sýnikennsla, 
skoðunarferðir, leikræn 
tjáning, þulunám, 
hreyfing, tónlist, söngur, 
myndsköpun 

Hugstormun - Hvað er 
áhugamál ?  
Hvert er mitt áhugamál?  
Á hverju hef ég áhuga? 
Hvað langar mig að skoða 
eða rannsaka? Geta margir 
átt sama áhugamál? 
 

Að börnin þjálfist í: 
-að leyfa áhuga sínum að 
ákveða næsta verkefni  
-að taka sjálfstæðar 
ákvarðanir í námi sínu  
-að hlusta á sögur í hóp 
-svara munnlega 
spurningum úr texta  

Símat og 
leiðsagnarmat 



 

 
Fag: Íslenska  
Bekkur: 1.bekkur 
Námsefni: Byrjendalæsi, ýmsar gæðabókmenntir, ýmis námsspil, Lestrarlandið, Skrift 1 og 2, Ritrún, Markviss málörvun, Lærum og leikum með 
hljóðin, ásamt ýmsu öðru aukaefni, bæði á pappír og í ipad.  
Kennarar: Hlín Ólafsdóttir, Svava Björk Ásgeirsdóttir   
Í íslensku er unnið út frá öllum þáttum lykilhæfni samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla: Tjáning og miðlun – Skapandi og gagnrýnin hugsun – Sjálfstæði og samvinnu – 
Nýtingu miðla og upplýsinga – Ábyrgð og mat á eigin námi.  
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex talsins: Læsi – Sjálfbærni – Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti – Heilbrigði og vegferð – Sköpun.  
Í íslensku er unnið með alla þessa þætti eins og best verður á kosið og þemavinna samþætt íslenskunni eins og hægt er í hvert sinn. Áhersla er á einstaklinginn og hans þarfir 
og er verkefnaval því oft einstaklingsmiðað.  
Sérstök áhersla á það sem við köllum „flæði“ þar sem börnin vinna sem einstaklingar, par eða lítill hópur að tilteknu verkefni og fá til þess rými og tíma þar til verkefninu er 
lokið.  
Í hverri viku er unnið á fjölbreyttan hátt með íslenskuna, hlustun, lestur ,ritun, söngur, rím, spil og leikir eru allt þættir sem við leggjum mikla áherslu á.  
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- að búa til setningar úr 
frá orðum og myndum 
-að skrifa blandað litla og 
stóra bókstafi  
-að skrifa eigin 
setningar/texta  
-æfa sig í að lesa upphátt 
og í hljóði  
 
 
 



 

 
Fag: Íslenska  
Bekkur: 1.bekkur 
Námsefni: Byrjendalæsi, ýmsar gæðabókmenntir, ýmis námsspil, Lestrarlandið, Skrift 1 og 2, Ritrún, Markviss málörvun, Lærum og leikum með 
hljóðin, ásamt ýmsu öðru aukaefni, bæði á pappír og í ipad.  
Kennarar: Hlín Ólafsdóttir, Svava Björk Ásgeirsdóttir   
Í íslensku er unnið út frá öllum þáttum lykilhæfni samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla: Tjáning og miðlun – Skapandi og gagnrýnin hugsun – Sjálfstæði og samvinnu – 
Nýtingu miðla og upplýsinga – Ábyrgð og mat á eigin námi.  
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex talsins: Læsi – Sjálfbærni – Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti – Heilbrigði og vegferð – Sköpun.  
Í íslensku er unnið með alla þessa þætti eins og best verður á kosið og þemavinna samþætt íslenskunni eins og hægt er í hvert sinn. Áhersla er á einstaklinginn og hans þarfir 
og er verkefnaval því oft einstaklingsmiðað.  
Sérstök áhersla á það sem við köllum „flæði“ þar sem börnin vinna sem einstaklingar, par eða lítill hópur að tilteknu verkefni og fá til þess rými og tíma þar til verkefninu er 
lokið.  
Í hverri viku er unnið á fjölbreyttan hátt með íslenskuna, hlustun, lestur ,ritun, söngur, rím, spil og leikir eru allt þættir sem við leggjum mikla áherslu á.  
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10.-14.maí  
 

Þema: Áhugaþema 
 
Málörvun, hlustun, 
lestur og ritun  
 
 

Byrjendalæsi, flæði, 
stöðvavinna, umræður, 
spurnaraðferð, 
sýnikennsla, 
skoðunarferðir, leikræn 
tjáning, þulunám, 
hreyfing, tónlist, söngur, 
myndsköpun 

Hugstormun. Umræður. 
Börnin velja sér áhugamál 
eða efni til að kynna sér 
betur, nýta sér bækur, 
tölvur og samtöl við aðra til 
að afla sér upplýsinga.  
Vinna á skapandi hátt með 
viðfangsefnið.  
Nýta sér tæknina við 
upplýsingaöflun. Vinna 
með texta á sem 
fjölbreyttastan hátt.  
Búa til plakat eða bók með 
upplýsingum sínum. Kynna 
fyrir hinum. 

Að börnin þjálfist í: 
-að leyfa áhuga sínum að 
ákveða næsta verkefni  
-að taka sjálfstæðar 
ákvarðanir í námi sínu  
-að hlusta á sögur í hóp 
-svara munnlega 
spurningum úr texta  
- að búa til setningar úr 
frá orðum og myndum 
-að skrifa blandað litla og 
stóra bókstafi  
-að skrifa eigin 
setningar/texta  
-æfa sig í að lesa upphátt 
og í hljóði  
 

Símat og 
leiðsagnarmat 



 

 
Fag: Íslenska  
Bekkur: 1.bekkur 
Námsefni: Byrjendalæsi, ýmsar gæðabókmenntir, ýmis námsspil, Lestrarlandið, Skrift 1 og 2, Ritrún, Markviss málörvun, Lærum og leikum með 
hljóðin, ásamt ýmsu öðru aukaefni, bæði á pappír og í ipad.  
Kennarar: Hlín Ólafsdóttir, Svava Björk Ásgeirsdóttir   
Í íslensku er unnið út frá öllum þáttum lykilhæfni samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla: Tjáning og miðlun – Skapandi og gagnrýnin hugsun – Sjálfstæði og samvinnu – 
Nýtingu miðla og upplýsinga – Ábyrgð og mat á eigin námi.  
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex talsins: Læsi – Sjálfbærni – Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti – Heilbrigði og vegferð – Sköpun.  
Í íslensku er unnið með alla þessa þætti eins og best verður á kosið og þemavinna samþætt íslenskunni eins og hægt er í hvert sinn. Áhersla er á einstaklinginn og hans þarfir 
og er verkefnaval því oft einstaklingsmiðað.  
Sérstök áhersla á það sem við köllum „flæði“ þar sem börnin vinna sem einstaklingar, par eða lítill hópur að tilteknu verkefni og fá til þess rými og tíma þar til verkefninu er 
lokið.  
Í hverri viku er unnið á fjölbreyttan hátt með íslenskuna, hlustun, lestur ,ritun, söngur, rím, spil og leikir eru allt þættir sem við leggjum mikla áherslu á.  
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Fag: Íslenska  
Bekkur: 1.bekkur 
Námsefni: Byrjendalæsi, ýmsar gæðabókmenntir, ýmis námsspil, Lestrarlandið, Skrift 1 og 2, Ritrún, Markviss málörvun, Lærum og leikum með 
hljóðin, ásamt ýmsu öðru aukaefni, bæði á pappír og í ipad.  
Kennarar: Hlín Ólafsdóttir, Svava Björk Ásgeirsdóttir   
Í íslensku er unnið út frá öllum þáttum lykilhæfni samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla: Tjáning og miðlun – Skapandi og gagnrýnin hugsun – Sjálfstæði og samvinnu – 
Nýtingu miðla og upplýsinga – Ábyrgð og mat á eigin námi.  
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex talsins: Læsi – Sjálfbærni – Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti – Heilbrigði og vegferð – Sköpun.  
Í íslensku er unnið með alla þessa þætti eins og best verður á kosið og þemavinna samþætt íslenskunni eins og hægt er í hvert sinn. Áhersla er á einstaklinginn og hans þarfir 
og er verkefnaval því oft einstaklingsmiðað.  
Sérstök áhersla á það sem við köllum „flæði“ þar sem börnin vinna sem einstaklingar, par eða lítill hópur að tilteknu verkefni og fá til þess rými og tíma þar til verkefninu er 
lokið.  
Í hverri viku er unnið á fjölbreyttan hátt með íslenskuna, hlustun, lestur ,ritun, söngur, rím, spil og leikir eru allt þættir sem við leggjum mikla áherslu á.  
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17.-21.maí 
 

Þema: Áhugaþema 
 
Málörvun, hlustun, 
lestur og ritun  
 
 

Byrjendalæsi, flæði, 
stöðvavinna, umræður, 
spurnaraðferð, 
sýnikennsla, 
skoðunarferðir, leikræn 
tjáning, þulunám, 
hreyfing, tónlist, söngur, 
myndsköpun 

Hugstormun. Umræður. 
Börnin velja sér áhugamál 
eða efni til að kynna sér 
betur, nýta sér bækur, 
tölvur og samtöl við aðra til 
að afla sér upplýsinga.  
Vinna á skapandi hátt með 
viðfangsefnið.  
Nýta sér tæknina við 
upplýsingaöflun. Vinna 
með texta á sem 
fjölbreyttastan hátt.  
Búa til plakat eða bók með 
upplýsingum sínum. Kynna 
fyrir hinum. 

Að börnin þjálfist í: 
-að leyfa áhuga sínum að 
ákveða næsta verkefni  
-að taka sjálfstæðar 
ákvarðanir í námi sínu  
-að hlusta á sögur í hóp 
-svara munnlega 
spurningum úr texta  
- að búa til setningar úr 
frá orðum og myndum 
-að skrifa blandað litla og 
stóra bókstafi  
-að skrifa eigin 
setningar/texta  
-æfa sig í að lesa upphátt 
og í hljóði  

Símat og 
leiðsagnarmat 



 

 
Fag: Íslenska  
Bekkur: 1.bekkur 
Námsefni: Byrjendalæsi, ýmsar gæðabókmenntir, ýmis námsspil, Lestrarlandið, Skrift 1 og 2, Ritrún, Markviss málörvun, Lærum og leikum með 
hljóðin, ásamt ýmsu öðru aukaefni, bæði á pappír og í ipad.  
Kennarar: Hlín Ólafsdóttir, Svava Björk Ásgeirsdóttir   
Í íslensku er unnið út frá öllum þáttum lykilhæfni samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla: Tjáning og miðlun – Skapandi og gagnrýnin hugsun – Sjálfstæði og samvinnu – 
Nýtingu miðla og upplýsinga – Ábyrgð og mat á eigin námi.  
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex talsins: Læsi – Sjálfbærni – Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti – Heilbrigði og vegferð – Sköpun.  
Í íslensku er unnið með alla þessa þætti eins og best verður á kosið og þemavinna samþætt íslenskunni eins og hægt er í hvert sinn. Áhersla er á einstaklinginn og hans þarfir 
og er verkefnaval því oft einstaklingsmiðað.  
Sérstök áhersla á það sem við köllum „flæði“ þar sem börnin vinna sem einstaklingar, par eða lítill hópur að tilteknu verkefni og fá til þess rými og tíma þar til verkefninu er 
lokið.  
Í hverri viku er unnið á fjölbreyttan hátt með íslenskuna, hlustun, lestur ,ritun, söngur, rím, spil og leikir eru allt þættir sem við leggjum mikla áherslu á.  
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 Foreldrar koma í heimsókn 
ef aðstæður leyfa og kynna 
sín áhugamál.  
 
Kveikja að næsta þema.  

-vinna með andheiti og 
samheiti  
 
  
 
 
 



 

 
Fag: Íslenska  
Bekkur: 1.bekkur 
Námsefni: Byrjendalæsi, ýmsar gæðabókmenntir, ýmis námsspil, Lestrarlandið, Skrift 1 og 2, Ritrún, Markviss málörvun, Lærum og leikum með 
hljóðin, ásamt ýmsu öðru aukaefni, bæði á pappír og í ipad.  
Kennarar: Hlín Ólafsdóttir, Svava Björk Ásgeirsdóttir   
Í íslensku er unnið út frá öllum þáttum lykilhæfni samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla: Tjáning og miðlun – Skapandi og gagnrýnin hugsun – Sjálfstæði og samvinnu – 
Nýtingu miðla og upplýsinga – Ábyrgð og mat á eigin námi.  
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex talsins: Læsi – Sjálfbærni – Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti – Heilbrigði og vegferð – Sköpun.  
Í íslensku er unnið með alla þessa þætti eins og best verður á kosið og þemavinna samþætt íslenskunni eins og hægt er í hvert sinn. Áhersla er á einstaklinginn og hans þarfir 
og er verkefnaval því oft einstaklingsmiðað.  
Sérstök áhersla á það sem við köllum „flæði“ þar sem börnin vinna sem einstaklingar, par eða lítill hópur að tilteknu verkefni og fá til þess rými og tíma þar til verkefninu er 
lokið.  
Í hverri viku er unnið á fjölbreyttan hátt með íslenskuna, hlustun, lestur ,ritun, söngur, rím, spil og leikir eru allt þættir sem við leggjum mikla áherslu á.  
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24.-28.maí 
 

Þema: Fiskar  
 
Málörvun, hlustun, 
lestur og ritun  
 
Komdu og skoðaðu 
hafið 
 
Bókin: Ég vil fisk!  
 
Útikennsla  

Byrjendalæsi, flæði, 
stöðvavinna, umræður, 
spurnaraðferð, 
sýnikennsla, 
skoðunarferðir, leikræn 
tjáning, þulunám, 
hreyfing, tónlist, söngur, 
myndsköpun 

Hugstormun.  
Hvaða fiskar lifa við Ísland?  
Fjaran og hafið.  
 
Ferð í fjöruna við Leiruvog  
í Mosfellsbæ.  
 
Ritun: Fjöruferðin  
 

Að börnin þjálfist í: 
-að hlusta á sögur í hóp 
-svara munnlega 
spurningum úr texta  
- að búa til setningar úr 
frá orðum og myndum 
-að skrifa blandað litla og 
stóra bókstafi  
-að skrifa eigin 
setningar/texta  
-að koma fram fyrir hóp 
og kynna verkefni sín 
-að hlusta á aðra kynna 
sín verkefni 
-æfa sig í að lesa upphátt 
og í hljóði  
 

Símat og 
leiðsagnarmat 



 

 
Fag: Íslenska  
Bekkur: 1.bekkur 
Námsefni: Byrjendalæsi, ýmsar gæðabókmenntir, ýmis námsspil, Lestrarlandið, Skrift 1 og 2, Ritrún, Markviss málörvun, Lærum og leikum með 
hljóðin, ásamt ýmsu öðru aukaefni, bæði á pappír og í ipad.  
Kennarar: Hlín Ólafsdóttir, Svava Björk Ásgeirsdóttir   
Í íslensku er unnið út frá öllum þáttum lykilhæfni samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla: Tjáning og miðlun – Skapandi og gagnrýnin hugsun – Sjálfstæði og samvinnu – 
Nýtingu miðla og upplýsinga – Ábyrgð og mat á eigin námi.  
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex talsins: Læsi – Sjálfbærni – Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti – Heilbrigði og vegferð – Sköpun.  
Í íslensku er unnið með alla þessa þætti eins og best verður á kosið og þemavinna samþætt íslenskunni eins og hægt er í hvert sinn. Áhersla er á einstaklinginn og hans þarfir 
og er verkefnaval því oft einstaklingsmiðað.  
Sérstök áhersla á það sem við köllum „flæði“ þar sem börnin vinna sem einstaklingar, par eða lítill hópur að tilteknu verkefni og fá til þess rými og tíma þar til verkefninu er 
lokið.  
Í hverri viku er unnið á fjölbreyttan hátt með íslenskuna, hlustun, lestur ,ritun, söngur, rím, spil og leikir eru allt þættir sem við leggjum mikla áherslu á.  

 
 
  
 

 

Kennsluáætlun skólaárið 2020-2021 

vorönn 

 
 

31.maí - 4.júní  
 

Þema: Fiskar  
 
Málörvun, hlustun, 
lestur og ritun  
 
Bókin: Ég vil fisk!  
 
 

Byrjendalæsi, flæði, 
stöðvavinna, umræður, 
spurnaraðferð, 
sýnikennsla, 
skoðunarferðir, leikræn 
tjáning, þulunám, 
hreyfing, tónlist, söngur, 
myndsköpun 

 Bókin Ég vil fisk! lesin. 
Persónur og sögusvið 
skoðað. Söguþráður 
skoðaður.  
 
Unnið með söguna á 
fjölbreyttan hátt.  
 
Sóknarskrift, paralestur, að 
búa til texta út frá mynd.  
 
Börnin teikna sinn eigin 
fisk.  

Að börnin þjálfist í: 
-að hlusta á sögur í hóp 
-svara munnlega 
spurningum úr texta  
- að búa til setningar úr 
frá orðum og myndum 
-að skrifa blandað litla og 
stóra bókstafi  
-að skrifa eigin 
setningar/texta  
-að koma fram fyrir hóp 
og kynna verkefni sín 
-að hlusta á aðra kynna 
sín verkefni 

Símat og 
leiðsagnarmat 



 

 
Fag: Íslenska  
Bekkur: 1.bekkur 
Námsefni: Byrjendalæsi, ýmsar gæðabókmenntir, ýmis námsspil, Lestrarlandið, Skrift 1 og 2, Ritrún, Markviss málörvun, Lærum og leikum með 
hljóðin, ásamt ýmsu öðru aukaefni, bæði á pappír og í ipad.  
Kennarar: Hlín Ólafsdóttir, Svava Björk Ásgeirsdóttir   
Í íslensku er unnið út frá öllum þáttum lykilhæfni samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla: Tjáning og miðlun – Skapandi og gagnrýnin hugsun – Sjálfstæði og samvinnu – 
Nýtingu miðla og upplýsinga – Ábyrgð og mat á eigin námi.  
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex talsins: Læsi – Sjálfbærni – Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti – Heilbrigði og vegferð – Sköpun.  
Í íslensku er unnið með alla þessa þætti eins og best verður á kosið og þemavinna samþætt íslenskunni eins og hægt er í hvert sinn. Áhersla er á einstaklinginn og hans þarfir 
og er verkefnaval því oft einstaklingsmiðað.  
Sérstök áhersla á það sem við köllum „flæði“ þar sem börnin vinna sem einstaklingar, par eða lítill hópur að tilteknu verkefni og fá til þess rými og tíma þar til verkefninu er 
lokið.  
Í hverri viku er unnið á fjölbreyttan hátt með íslenskuna, hlustun, lestur ,ritun, söngur, rím, spil og leikir eru allt þættir sem við leggjum mikla áherslu á.  

 
 
  
 

 

Kennsluáætlun skólaárið 2020-2021 

vorönn 

-æfa sig í að lesa upphátt 
og í hljóði  
 
 
 

 
 
7.-11.júní 
 

 
 
Þema: Fiskar  
Málörvun, hlustun, 
lestur og ritun  
 
Bókin: Ég vil fisk!  
 
Útikennsla  

 
 
Byrjendalæsi, flæði, 
stöðvavinna, umræður, 
spurnaraðferð, 
sýnikennsla, 
skoðunarferðir, leikræn 
tjáning, þulunám, 
hreyfing, tónlist, söngur, 
myndsköpun 

 
Af hverju er fiskur hollur 
fyrir okkur? Hvaða 
fisktegundir eru algengar á 
borðum landsmanna?  
 
Ritun, hlustun, samlestur, 
orðavinna.  

 
 
Að börnin þjálfist í: 
-að hlusta á sögur í hóp 
-svara munnlega 
spurningum úr texta  
- að búa til setningar úr 
frá orðum og myndum 
-að skrifa blandað litla og 
stóra bókstafi  
-að skrifa eigin 
setningar/texta  

 
Símat og 
leiðsagnarmat 



 

 
Fag: Íslenska  
Bekkur: 1.bekkur 
Námsefni: Byrjendalæsi, ýmsar gæðabókmenntir, ýmis námsspil, Lestrarlandið, Skrift 1 og 2, Ritrún, Markviss málörvun, Lærum og leikum með 
hljóðin, ásamt ýmsu öðru aukaefni, bæði á pappír og í ipad.  
Kennarar: Hlín Ólafsdóttir, Svava Björk Ásgeirsdóttir   
Í íslensku er unnið út frá öllum þáttum lykilhæfni samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla: Tjáning og miðlun – Skapandi og gagnrýnin hugsun – Sjálfstæði og samvinnu – 
Nýtingu miðla og upplýsinga – Ábyrgð og mat á eigin námi.  
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex talsins: Læsi – Sjálfbærni – Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti – Heilbrigði og vegferð – Sköpun.  
Í íslensku er unnið með alla þessa þætti eins og best verður á kosið og þemavinna samþætt íslenskunni eins og hægt er í hvert sinn. Áhersla er á einstaklinginn og hans þarfir 
og er verkefnaval því oft einstaklingsmiðað.  
Sérstök áhersla á það sem við köllum „flæði“ þar sem börnin vinna sem einstaklingar, par eða lítill hópur að tilteknu verkefni og fá til þess rými og tíma þar til verkefninu er 
lokið.  
Í hverri viku er unnið á fjölbreyttan hátt með íslenskuna, hlustun, lestur ,ritun, söngur, rím, spil og leikir eru allt þættir sem við leggjum mikla áherslu á.  

 
 
  
 

 

Kennsluáætlun skólaárið 2020-2021 

vorönn 

-að koma fram fyrir hóp 
og kynna verkefni sín 
-að hlusta á aðra kynna 
sín verkefni 
- að kynnast 
fisktegundum sem lifa 
við Ísland  
 



 

 
Fag: Íslenska  
Bekkur: 1.bekkur 
Námsefni: Byrjendalæsi, ýmsar gæðabókmenntir, ýmis námsspil, Lestrarlandið, Skrift 1 og 2, Ritrún, Markviss málörvun, Lærum og leikum með 
hljóðin, ásamt ýmsu öðru aukaefni, bæði á pappír og í ipad.  
Kennarar: Hlín Ólafsdóttir, Svava Björk Ásgeirsdóttir   
Í íslensku er unnið út frá öllum þáttum lykilhæfni samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla: Tjáning og miðlun – Skapandi og gagnrýnin hugsun – Sjálfstæði og samvinnu – 
Nýtingu miðla og upplýsinga – Ábyrgð og mat á eigin námi.  
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex talsins: Læsi – Sjálfbærni – Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti – Heilbrigði og vegferð – Sköpun.  
Í íslensku er unnið með alla þessa þætti eins og best verður á kosið og þemavinna samþætt íslenskunni eins og hægt er í hvert sinn. Áhersla er á einstaklinginn og hans þarfir 
og er verkefnaval því oft einstaklingsmiðað.  
Sérstök áhersla á það sem við köllum „flæði“ þar sem börnin vinna sem einstaklingar, par eða lítill hópur að tilteknu verkefni og fá til þess rými og tíma þar til verkefninu er 
lokið.  
Í hverri viku er unnið á fjölbreyttan hátt með íslenskuna, hlustun, lestur ,ritun, söngur, rím, spil og leikir eru allt þættir sem við leggjum mikla áherslu á.  

 
 
  
 

 

Kennsluáætlun skólaárið 2020-2021 

vorönn 

14.-18.júní  
 

Þema: Fiskar  
 
Málörvun, hlustun, 
lestur og ritun  
 
Útikennsla: Ferð á 
Sjóminjasafnið í 
Reykjavík.  

Byrjendalæsi, flæði, 
stöðvavinna, umræður, 
spurnaraðferð, 
sýnikennsla, 
skoðunarferðir, leikræn 
tjáning, þulunám, 
hreyfing, tónlist, söngur, 
myndsköpun 

Ferð á Sjóminjasafnið og 
varðskipið Óðinn skoðað.  
 
Ritun, hlustun, samlestur, 
orðavinna.  
 

Að börnin þjálfist í: 
-að hlusta á sögur í hóp 
-svara munnlega 
spurningum úr texta  
- að búa til setningar úr 
frá orðum og myndum 
-að skrifa blandað litla og 
stóra bókstafi  
-að skrifa eigin 
setningar/texta  
-að koma fram fyrir hóp 
og kynna verkefni sín 
-að hlusta á aðra kynna 
sín verkefni 
-æfa sig í að lesa upphátt 
og í hljóði  
 

Símat og 
leiðsagnarmat 



 

 
Fag: Íslenska  
Bekkur: 1.bekkur 
Námsefni: Byrjendalæsi, ýmsar gæðabókmenntir, ýmis námsspil, Lestrarlandið, Skrift 1 og 2, Ritrún, Markviss málörvun, Lærum og leikum með 
hljóðin, ásamt ýmsu öðru aukaefni, bæði á pappír og í ipad.  
Kennarar: Hlín Ólafsdóttir, Svava Björk Ásgeirsdóttir   
Í íslensku er unnið út frá öllum þáttum lykilhæfni samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla: Tjáning og miðlun – Skapandi og gagnrýnin hugsun – Sjálfstæði og samvinnu – 
Nýtingu miðla og upplýsinga – Ábyrgð og mat á eigin námi.  
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex talsins: Læsi – Sjálfbærni – Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti – Heilbrigði og vegferð – Sköpun.  
Í íslensku er unnið með alla þessa þætti eins og best verður á kosið og þemavinna samþætt íslenskunni eins og hægt er í hvert sinn. Áhersla er á einstaklinginn og hans þarfir 
og er verkefnaval því oft einstaklingsmiðað.  
Sérstök áhersla á það sem við köllum „flæði“ þar sem börnin vinna sem einstaklingar, par eða lítill hópur að tilteknu verkefni og fá til þess rými og tíma þar til verkefninu er 
lokið.  
Í hverri viku er unnið á fjölbreyttan hátt með íslenskuna, hlustun, lestur ,ritun, söngur, rím, spil og leikir eru allt þættir sem við leggjum mikla áherslu á.  

 
 
  
 

 

Kennsluáætlun skólaárið 2020-2021 

vorönn 

 



 

 
Fag: Íslenska  
Bekkur: 1.bekkur 
Námsefni: Byrjendalæsi, ýmsar gæðabókmenntir, ýmis námsspil, Lestrarlandið, Skrift 1 og 2, Ritrún, Markviss málörvun, Lærum og leikum með 
hljóðin, ásamt ýmsu öðru aukaefni, bæði á pappír og í ipad.  
Kennarar: Hlín Ólafsdóttir, Svava Björk Ásgeirsdóttir   
Í íslensku er unnið út frá öllum þáttum lykilhæfni samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla: Tjáning og miðlun – Skapandi og gagnrýnin hugsun – Sjálfstæði og samvinnu – 
Nýtingu miðla og upplýsinga – Ábyrgð og mat á eigin námi.  
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex talsins: Læsi – Sjálfbærni – Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti – Heilbrigði og vegferð – Sköpun.  
Í íslensku er unnið með alla þessa þætti eins og best verður á kosið og þemavinna samþætt íslenskunni eins og hægt er í hvert sinn. Áhersla er á einstaklinginn og hans þarfir 
og er verkefnaval því oft einstaklingsmiðað.  
Sérstök áhersla á það sem við köllum „flæði“ þar sem börnin vinna sem einstaklingar, par eða lítill hópur að tilteknu verkefni og fá til þess rými og tíma þar til verkefninu er 
lokið.  
Í hverri viku er unnið á fjölbreyttan hátt með íslenskuna, hlustun, lestur ,ritun, söngur, rím, spil og leikir eru allt þættir sem við leggjum mikla áherslu á.  
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vorönn 

 
 
 
21.-25.júní  

 
 
Málörvun, hlustun, 
lestur og ritun  
 
Útikennsla  
 
Skólaslit 24.júní  

 
 
Byrjendalæsi, flæði, 
stöðvavinna, umræður, 
spurnaraðferð, 
sýnikennsla, 
skoðunarferðir, leikræn 
tjáning, þulunám, 
hreyfing, tónlist, söngur, 
myndsköpun 
 

 
 
Ritun, hlustun, samlestur, 
orðavinna á fjölbreyttan 
hátt.   
 

 
 
 
Að börnin þjálfist í: 
-að hlusta á sögur í hóp 
-svara munnlega 
spurningum úr texta  
- að búa til setningar úr 
frá orðum og myndum 
-að skrifa blandað litla og 
stóra bókstafi  
-að skrifa eigin 
setningar/texta  
-að koma fram fyrir hóp 
og kynna verkefni sín 
-að hlusta á aðra kynna 
sín verkefni 

 
 
Símat og 
leiðsagnarmat 



 

 
Fag: Íslenska  
Bekkur: 1.bekkur 
Námsefni: Byrjendalæsi, ýmsar gæðabókmenntir, ýmis námsspil, Lestrarlandið, Skrift 1 og 2, Ritrún, Markviss málörvun, Lærum og leikum með 
hljóðin, ásamt ýmsu öðru aukaefni, bæði á pappír og í ipad.  
Kennarar: Hlín Ólafsdóttir, Svava Björk Ásgeirsdóttir   
Í íslensku er unnið út frá öllum þáttum lykilhæfni samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla: Tjáning og miðlun – Skapandi og gagnrýnin hugsun – Sjálfstæði og samvinnu – 
Nýtingu miðla og upplýsinga – Ábyrgð og mat á eigin námi.  
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex talsins: Læsi – Sjálfbærni – Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti – Heilbrigði og vegferð – Sköpun.  
Í íslensku er unnið með alla þessa þætti eins og best verður á kosið og þemavinna samþætt íslenskunni eins og hægt er í hvert sinn. Áhersla er á einstaklinginn og hans þarfir 
og er verkefnaval því oft einstaklingsmiðað.  
Sérstök áhersla á það sem við köllum „flæði“ þar sem börnin vinna sem einstaklingar, par eða lítill hópur að tilteknu verkefni og fá til þess rými og tíma þar til verkefninu er 
lokið.  
Í hverri viku er unnið á fjölbreyttan hátt með íslenskuna, hlustun, lestur ,ritun, söngur, rím, spil og leikir eru allt þættir sem við leggjum mikla áherslu á.  
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-æfa sig í að lesa upphátt 
og í hljóði  
 

 

 

 


