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Ágúst Þemaverkefni Íslenska 6 ára Íslenska 7 ára Stærðfræði 6 ára Stærðfræði 7 ára Smiðjur Útikennsla 
20.-24. 
ágúst 

Ég og fjölskyldan 
mín. 
 

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. 

 Ekki útikennsla 
þessa viku. 

27.-31. 
Ágúst 

Ég og fjölskyldan 
mín. 

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. 

 Útileikir og ferð í 
Leirvogstungu á 
Víkingavöllinn. 

3.-7. 
septemb

er 

Hreyfing og kraftur 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:  
Einingakubbar: Að börnin 
æfist í að nota hugtök. Að 
börnin æfi sig í að byggja 
flóknari byggingar sem 
krefjast úthugsaðra lausna 
um rými og form. Að efla 
samvinnu og samskipti 
barna.Að sjá framfarir í 

 



orðræðu barnanna og 
skilningi. Að börnin öðlist 
sveigjanleika í hugsun sinni 
um formið. Að börnin æfi sig í 
að flokka kubbana við 
frágang. 
Smíði: Að nemendur þekki 
hamar, sagir og þjálfist í 
notkun þeirra. Að nemendur 
geti greint  notkunarsvið 
verkfæra og unnið með þau á 
öruggan hátt. Að nemendur 
kunni að umgangast 
verkfærin, hreinsa og ganga 
frá þeim eftir notkun. Að 
nemendur noti einfaldar 
gerðir samsetninga s.s. lím og 
nagla.Að nemendur kunni að 
velja og beita sandpappír á 
réttan hátt. Að nemendur 
vinni með mismunandi 
smíðaefni s.s. plötuefni og 
ferskvið. 
 
 

 
 
 

Sept 

       

10.- 14. 
sept 

Hreyfing og kraftur 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. 
 
 
 
 

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. 
 
 

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: Að börnin 
æfist í að nota hugtök. Að 
börnin æfi sig í að byggja 
flóknari byggingar sem 
krefjast úthugsaðra lausna 
um rými og form. Að efla 

 



 
 
 
 

samvinnu og samskipti 
barna.Að sjá framfarir í 
orðræðu barnanna og 
skilningi. Að börnin öðlist 
sveigjanleika í hugsun sinni 
um formið. Að börnin æfi sig í 
að flokka kubbana við 
frágang. 
Smíði: Að nemendur þekki 
hamar, sagir og þjálfist í 
notkun þeirra. Að nemendur 
geti greint  notkunarsvið 
verkfæra og unnið með þau á 
öruggan hátt. Að nemendur 
kunni að umgangast 
verkfærin, hreinsa og ganga 
frá þeim eftir notkun. Að 
nemendur noti einfaldar 
gerðir samsetninga s.s. lím og 
nagla.Að nemendur kunni að 
velja og beita sandpappír á 
réttan hátt. Að nemendur 
vinni með mismunandi 
smíðaefni s.s. plötuefni og 
ferskvið. 
 
 

17.-21. 
Sept 

Hreyfing og kraftur 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. 
 
 

Íslenskuhópar. 
Efla lestur og 
lesskilning, orðaforða 
og málskilning. 
Læra að þekkja 
hugtökin bókstafur, 
orð, og setning í 
tengslum við 
lestrarnám. Skrifa orð 
og bókstafi. 
 
 

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: Að börnin 
æfist í að nota hugtök. Að 
börnin æfi sig í að byggja 
flóknari byggingar sem 
krefjast úthugsaðra lausna 
um rými og form. Að efla 
samvinnu og samskipti 

 



barna.Að sjá framfarir í 
orðræðu barnanna og 
skilningi. Að börnin öðlist 
sveigjanleika í hugsun sinni 
um formið. Að börnin æfi sig í 
að flokka kubbana við 
frágang. 
Smíði: Að nemendur þekki 
hamar, sagir og þjálfist í 
notkun þeirra. Að nemendur 
geti greint  notkunarsvið 
verkfæra og unnið með þau á 
öruggan hátt. Að nemendur 
kunni að umgangast 
verkfærin, hreinsa og ganga 
frá þeim eftir notkun. Að 
nemendur noti einfaldar 
gerðir samsetninga s.s. lím og 
nagla.Að nemendur kunni að 
velja og beita sandpappír á 
réttan hátt. Að nemendur 
vinni með mismunandi 
smíðaefni s.s. plötuefni og 
ferskvið. 
 
 

24.-28. 
Sept 

Hreyfing og kraftur 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. 
 

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. 
 
 

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 
Einingakubbar: Að börnin 
æfist í að nota hugtök. Að 
börnin æfi sig í að byggja 
flóknari byggingar sem 
krefjast úthugsaðra lausna 

 



um rými og form. Að efla 
samvinnu og samskipti 
barna.Að sjá framfarir í 
orðræðu barnanna og 
skilningi. Að börnin öðlist 
sveigjanleika í hugsun sinni 
um formið. Að börnin æfi sig í 
að flokka kubbana við 
frágang. 
Smíði: Að nemendur þekki 
hamar, sagir og þjálfist í 
notkun þeirra. Að nemendur 
geti greint  notkunarsvið 
verkfæra og unnið með þau á 
öruggan hátt. Að nemendur 
kunni að umgangast 
verkfærin, hreinsa og ganga 
frá þeim eftir notkun. Að 
nemendur noti einfaldar 
gerðir samsetninga s.s. lím og 
nagla.Að nemendur kunni að 
velja og beita sandpappír á 
réttan hátt. Að nemendur 
vinni með mismunandi 
smíðaefni s.s. plötuefni og 
ferskvið. 
 
 

Okt        

8.-12 
okt 

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

Vinna í íslenskuhópum. 
Æfa sig í að skrifa orð, 
skoða hljóðin í 
orðunum og æfa sig í að 
skrifa bókstafi. Æfa 
skriftaráttina, að byrja 
uppi, skrifa litla og stóra 
bókstafi. Talað mál og 
framsögn. 
 

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 niðurstöður. Draga 
ályktanir af mælingum. 
Lengd og breidd. 

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: Að börnin 
æfist í að nota hugtök. Að 
börnin æfi sig í að byggja 
flóknari byggingar sem 
krefjast úthugsaðra lausna 
um rými og form. Að efla 

 



samvinnu og samskipti 
barna.Að sjá framfarir í 
orðræðu barnanna og 
skilningi. Að börnin öðlist 
sveigjanleika í hugsun sinni 
um formið. Að börnin æfi sig í 
að flokka kubbana við 
frágang. 
Smíði: Að nemendur þekki 
hamar, sagir og þjálfist í 
notkun þeirra. Að nemendur 
geti greint  notkunarsvið 
verkfæra og unnið með þau á 
öruggan hátt. Að nemendur 
kunni að umgangast 
verkfærin, hreinsa og ganga 
frá þeim eftir notkun. Að 
nemendur noti einfaldar 
gerðir samsetninga s.s. lím og 
nagla.Að nemendur kunni að 
velja og beita sandpappír á 
réttan hátt. Að nemendur 
vinni með mismunandi 
smíðaefni s.s. plötuefni og 
ferskvið. 
 
 

15.-19 
Okt 

Land og þjóð  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. Þjálfist í að 
semja eigin texta og 
skrifa setningar við 
myndir, skrifa lýsingar 
og frásagnir og sögur. 
 

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: Að börnin 
æfist í að nota hugtök. Að 
börnin æfi sig í að byggja 
flóknari byggingar sem 
krefjast úthugsaðra lausna 
um rými og form. Að efla 
samvinnu og samskipti 
barna.Að sjá framfarir í 
orðræðu barnanna og 
skilningi. Að börnin öðlist 

 



sveigjanleika í hugsun sinni 
um formið. Að börnin æfi sig í 
að flokka kubbana við 
frágang. 
Smíði: Að nemendur þekki 
hamar, sagir og þjálfist í 
notkun þeirra. Að nemendur 
geti greint  notkunarsvið 
verkfæra og unnið með þau á 
öruggan hátt. Að nemendur 
kunni að umgangast 
verkfærin, hreinsa og ganga 
frá þeim eftir notkun. Að 
nemendur noti einfaldar 
gerðir samsetninga s.s. lím og 
nagla.Að nemendur kunni að 
velja og beita sandpappír á 
réttan hátt. Að nemendur 
vinni með mismunandi 
smíðaefni s.s. plötuefni og 
ferskvið. 
 
 

29. 
Okt.- 2. 

Nóv. 

Land og þjóð 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 
 

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 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:  
Einingakubbar: Að börnin 
æfist í að nota hugtök. Að 
börnin æfi sig í að byggja 
flóknari byggingar sem 
krefjast úthugsaðra lausna 
um rými og form. Að efla 
samvinnu og samskipti 
barna.Að sjá framfarir í 

 



orðræðu barnanna og 
skilningi. Að börnin öðlist 
sveigjanleika í hugsun sinni 
um formið. Að börnin æfi sig í 
að flokka kubbana við 
frágang. 
Smíði: Að nemendur þekki 
hamar, sagir og þjálfist í 
notkun þeirra. Að nemendur 
geti greint  notkunarsvið 
verkfæra og unnið með þau á 
öruggan hátt. Að nemendur 
kunni að umgangast 
verkfærin, hreinsa og ganga 
frá þeim eftir notkun. Að 
nemendur noti einfaldar 
gerðir samsetninga s.s. lím og 
nagla.Að nemendur kunni að 
velja og beita sandpappír á 
réttan hátt. Að nemendur 
vinni með mismunandi 
smíðaefni s.s. plötuefni og 
ferskvið. 
 
 

Nóv. 
 

       

5.-9. 
Nóv 

Land og þjóð 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.  
 
 

Vinna í íslenskuhópum.  
Skrift og sögugerð. 
Fái tækifæri til að skrifa 
á þann hátt sem þau 
eru fær um 
 

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:  
Einingakubbar: Að börnin 
æfist í að nota hugtök. Að 
börnin æfi sig í að byggja 
flóknari byggingar sem 
krefjast úthugsaðra lausna 
um rými og form. Að efla 
samvinnu og samskipti 
barna.Að sjá framfarir í 
orðræðu barnanna og 
skilningi. Að börnin öðlist 
sveigjanleika í hugsun sinni 
um formið. Að börnin æfi sig í 

 



að flokka kubbana við 
frágang. 
Smíði: Að nemendur þekki 
hamar, sagir og þjálfist í 
notkun þeirra. Að nemendur 
geti greint  notkunarsvið 
verkfæra og unnið með þau á 
öruggan hátt. Að nemendur 
kunni að umgangast 
verkfærin, hreinsa og ganga 
frá þeim eftir notkun. Að 
nemendur noti einfaldar 
gerðir samsetninga s.s. lím og 
nagla.Að nemendur kunni að 
velja og beita sandpappír á 
réttan hátt. Að nemendur 
vinni með mismunandi 
smíðaefni s.s. plötuefni og 
ferskvið. 
 
 

12.-16. 
nóv 

 
 
 
 

Land og þjóð  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. 
Dagur íslenskrar 
tungu.  Unnið út frá 
verkum Jónasar 
Hallgrímssonar. Hver 
hópur fær einn 
málshátt til að vinna 
með á sinn hátt.  
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. 

Unnið með framsögn. 
Átti sig á hugtakinu 
setning, og þjálfist í að 
búa til setningar og 
finna fjölda orða í 
setningu.  
Samlestur. Lestrarpróf.  
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. 
Skrifi orð, setningar, 
sögur, frásagnir og 
lýsingar á tölvu. 
Lag/þula vikunnar: Á 
íslensku má alltaf finna 
svar. 
 

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: Að börnin 
æfist í að nota hugtök. Að 
börnin æfi sig í að byggja 
flóknari byggingar sem 
krefjast úthugsaðra lausna 
um rými og form. Að efla 
samvinnu og samskipti 
barna.Að sjá framfarir í 
orðræðu barnanna og 
skilningi. Að börnin öðlist 
sveigjanleika í hugsun sinni 
um formið. Að börnin æfi sig í 
að flokka kubbana við 
frágang. 
Smíði: Að nemendur þekki 
hamar, sagir og þjálfist í 

 



notkun þeirra. Að nemendur 
geti greint  notkunarsvið 
verkfæra og unnið með þau á 
öruggan hátt. Að nemendur 
kunni að umgangast 
verkfærin, hreinsa og ganga 
frá þeim eftir notkun. Að 
nemendur noti einfaldar 
gerðir samsetninga s.s. lím og 
nagla.Að nemendur kunni að 
velja og beita sandpappír á 
réttan hátt. Að nemendur 
vinni með mismunandi 
smíðaefni s.s. plötuefni og 
ferskvið. 
 
 

19.-23 
Nóv 

Enskuþema  Unnið með 
slanguryrði sem 
notuð eru í töluðu 
máli.  
Gera hugarkort. 

Unnið með slanguryrði 
sem notuð eru í töluðu 
máli.  
Gera hugarkort. 

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:  
Einingakubbar: Að börnin 
æfist í að nota hugtök. Að 
börnin æfi sig í að byggja 
flóknari byggingar sem 
krefjast úthugsaðra lausna 
um rými og form. Að efla 
samvinnu og samskipti 
barna.Að sjá framfarir í 
orðræðu barnanna og 
skilningi. Að börnin öðlist 
sveigjanleika í hugsun sinni 
um formið. Að börnin æfi sig í 
að flokka kubbana við 
frágang. 
Smíði: Að nemendur þekki 
hamar, sagir og þjálfist í 
notkun þeirra. Að nemendur 
geti greint  notkunarsvið 
verkfæra og unnið með þau á 
öruggan hátt. Að nemendur 

 



kunni að umgangast 
verkfærin, hreinsa og ganga 
frá þeim eftir notkun. Að 
nemendur noti einfaldar 
gerðir samsetninga s.s. lím og 
nagla.Að nemendur kunni að 
velja og beita sandpappír á 
réttan hátt. Að nemendur 
vinni með mismunandi 
smíðaefni s.s. plötuefni og 
ferskvið. 
 
 

26.-30. 
Nóv 

Kristinfræði, 
siðfræði og 
trúarbragðafræði 

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:  
Einingakubbar: Að börnin 
æfist í að nota hugtök. Að 
börnin æfi sig í að byggja 
flóknari byggingar sem 
krefjast úthugsaðra lausna 
um rými og form. Að efla 
samvinnu og samskipti 
barna.Að sjá framfarir í 
orðræðu barnanna og 
skilningi. Að börnin öðlist 
sveigjanleika í hugsun sinni 
um formið. Að börnin æfi sig í 
að flokka kubbana við 
frágang. 
Smíði: Að nemendur þekki 
hamar, sagir og þjálfist í 
notkun þeirra. Að nemendur 
geti greint  notkunarsvið 
verkfæra og unnið með þau á 
öruggan hátt. Að nemendur 
kunni að umgangast 
verkfærin, hreinsa og ganga 
frá þeim eftir notkun. Að 
nemendur noti einfaldar 

. 



gerðir samsetninga s.s. lím og 
nagla.Að nemendur kunni að 
velja og beita sandpappír á 
réttan hátt. Að nemendur 
vinni með mismunandi 
smíðaefni s.s. plötuefni og 
ferskvið. 
 
 

Des        

10.-14. 
Des 

Kristinfræði,siðfræði 
og trúarbragðafræði 

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. 
Jólalög 
 
 

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? 
 

Textíl: 
Einingakubbar: Að börnin 
æfist í að nota hugtök. Að 
börnin æfi sig í að byggja 
flóknari byggingar sem 
krefjast úthugsaðra lausna 
um rými og form. Að efla 
samvinnu og samskipti 
barna.Að sjá framfarir í 
orðræðu barnanna og 
skilningi. Að börnin öðlist 
sveigjanleika í hugsun sinni 
um formið. Að börnin æfi sig í 
að flokka kubbana við 
frágang. 
Smíði: Að nemendur þekki 
hamar, sagir og þjálfist í 
notkun þeirra. Að nemendur 
geti greint  notkunarsvið 
verkfæra og unnið með þau á 
öruggan hátt. Að nemendur 
kunni að umgangast 
verkfærin, hreinsa og ganga 
frá þeim eftir notkun. Að 
nemendur noti einfaldar 
gerðir samsetninga s.s. lím og 
nagla.Að nemendur kunni að 
velja og beita sandpappír á 
réttan hátt. Að nemendur 
vinni með mismunandi 
smíðaefni s.s. plötuefni og 
ferskvið. 
 
 

 

17.-21. Jólaverkefni. Jólaíslenska ! Jólaíslenska! Hringekja Stærðfræði í umhverfinu. Stærðfræði í umhverfinu. Jólavalsmiðjur  



Des Hringekja og fleira.  og fleira. Jólastærðfræði. Jólastærðfræði.  
 
 

 

 


