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Jan. Þemaverkefni Íslenska Stærðfræði 1 Stærðfræði 2 Smiðjur Útikennsla.  

4.-8. Lífsleikni.  Átta sig 
á gildi leikreglna í 
samfélaginu, setja 
sig í spor annarra, 
hlusta á aðra og 
sýna kurteisi og 
tillitsemi. 
 

Skrifa hugmyndir sínar 
varðandi ákveðin gildi. 
Lesa frásagnir og ræða 
saman. Vinna með 
setningar, orð og hljóð. 
Efla málskilning og 
orðaforða. 

Kerfisbundnar 
athuganir, súlurit, skrá 
upplýsingar í töflu og 
greina eiginleika . 
Oddatölur og sléttar 
tölur, stefnu- og  
staðsetningarhugtök, 
form, vensl, eiginleikar. 
(1–3) 

Eining 4  
Aðgerðaskilningur 
Töflulestur 
Flatarmál 
Flokkun 
Frádráttur 
Greining lengdarmælingar 
raðtölur rannsóknir 
rökhugsun saglagning 
samsetning talna , 
speglun, talnalestur 
talnaskilningur talning 
úrvinnsla verðgildi 
þrautalausnir 
þyngdarmælingar 

Myndm. þekki mismunandi 
myndir í umhverfi sínu, 
hlutverk þeirra og gerð. Að 
nemandi fjalli um hvaða gildi 
myndverk getur haft fyrir hvern 
og einn. Lýsi myndverki og 
skoðun sinni á því. 

Heimilisfr. Börnin kynnist áfram 
hreinlæti og vinnubrögðum við 
matargerð 
Textíl Þjálfist í að þæfa 
ullarkembur, fræðist um 
íslenska ull, þjálfist í að nota 
hugtök og heiti sem tengjast 
viðfangsefnum greinarinnar, 
búi til myndverk og saumi 
þræðispor. 
Smíðar. Hönnun og smíði 
Leiklist/dans:  Jóga, slökun og 
snerting 

Stærðfræðihópur 1. 
Ratleikur og 
stefnuhugtök 
 

 

11.-15. Lífsleikni.  Átta sig 
á gildi leikreglna í 
samfélaginu, setja 
sig í spor annarra, 
hlusta á aðra og 
sýna kurteisi og 
tillitsemi. 
 

Skrifa hugmyndir sínar 
varðandi ákveðin gildi. 
Lesa frásagnir og ræða 
saman. Vinna með 
setningar, orð og hljóð. 
Efla málskilning og 
orðaforða. 

Skrá upplýsingar í töflu 
og greina eiginleika . 
Oddatölur og sléttar 
tölur, stefnu- og  
staðsetningahugtök, 
form, vensl, eiginleikar. 
(4–7) 

Eining 4  
Aðgerðaskilningur 
Töflulestur 
Flatarmál 
Flokkun 
Töflulestur 
Frádráttur 
Greining lengdarmælinga 
Raðtölur, rannsóknir 
rökhugsun saglagning  
samsetning talna ,  
speglun, talnalestur  
talnaskilningur talning  
úrvinnsla verðgildi  
þrautalausnir  
þyngdarmælingar 
 

 

Myndm. þekki mismunandi 
myndir í umhverfi sínu, 
hlutverk þeirra og gerð. Að 
nemandi fjalli um hvaða gildi 
myndverk getur haft fyrir hvern 
og einn. Lýsi myndverki og 
skoðun sinni á því. 
Heimilisfr. Hreinlæti og 
vinnubrögð við matargerð, og 
undirbúning við máltíðir 
dagsins 
Textíl Þjálfast í að þæfa 
ullarkembur, fræðist um 
íslenska ull, þjálfist í að nota 
hugtök og heiti sem tengjast 
viðfangsefnum greinarinnar, 
búi til myndverk og saumi 
þræðispor. 
Smíðar. Hönnun og smíði 
Leiklist/dans:  Jóga, slökun og 
snerting 
 
 

Útileikir og reglur,   
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18.-22. Þorravika.  Hátíðir 
og hefðir í 
samfélagi okkar. 
Þorrinn í íslensku 
samfélagi fyrr og 
nú 

Að afla sér upplýsinga 
um liðna tíð. Hlusta á 
frásagnir, skrá og segja 
frá. Vinna með 
endursagnir. Setningar, 
orð hljóð . Lestur og 
ritun. 

Stöðvavinna. Speglun, 
mynstur og 
mynsturgerð. 
Sjónarhorn, form og 
uppbygging, uppröðun 
og skipulag. Eiginleikar 
og flokkun (8 -12) 

Eining 4  
Aðgerðaskilningur 
Töflulestur 
FlatarmálFlatarmál 
Flokkun 
Frádráttur 
Greining lengdarmælingar 
raðtölur rannsóknir 
rökhugsun saglagning 
samsetning talna , 
speglun, talnalestur 
talnaskilningur talning 
úrvinnsla verðgildi 
þrautalausnir 
þyngdarmælingar 

Myndm. þekki mismunandi 
myndir í umhverfi sínu, 
hlutverk þeirra og gerð. Að 
nemandi fjalli um hvaða gildi 
myndverk getur haft fyrir hvern 
og einn. Lýsi myndverki og 
skoðun sinni á því. 
Heimilisfr. Bakstur og 
brauðgerð 
Textíl Þjálfast í að þæfa 
ullarkembur, fræðist um 
íslenska ull, þjálfist í að nota 
hugtök og heiti sem tengjast 
viðfangsefnum greinarinnar, 
búi til myndverk og saumi 
þræðispor. 
 
Smíðar. Hanna og smíða hluti 
frá gamla tímanum 
Leiklist/dans:  Jóga, slökun og 
snertingv 

Stærðfræðihópur1 
Sjónarhorn, 
byggingar og form.  
 

Þorrablót 22. 

25.-29. Gamla testamentið 
. Unnið með valdar 
frásagnir. 

Hlusta á upplestur 
sagna, ræða saman og 
skrá frásagnir. 
Setningar, orð hljóð . 
Lestur og ritun. 

Samsetning talan, 
þrautir. Rökkubbar og 
eiginleikar. Talnaröð 1 – 
100  (13-15) 

Eining 4  
Aðgerðaskilningur 
Töflulestur 
FlatarmálFlatarmál 
Flokkun 
Frádráttur 
Greining lengdarmælingar 
raðtölur rannsóknir 
rökhugsun saglagning 
samsetning talna , 
speglun, talnalestur 
talnaskilningur talning 
úrvinnsla verðgildi 
þrautalausnir 
þyngdarmælingar 

Myndm. þekki mismunandi 
myndir í umhverfi sínu, 
hlutverk þeirra og gerð. Að 
nemandi fjalli um hvaða gildi 
myndverk getur haft fyrir hvern 
og einn. Lýsi myndverki og 
skoðun sinni á því. 
Heimilisfr. Bakstur og 
brauðgerð 
Textíl Þjálfast í að þæfa 
ullarkembur, fræðist um 
íslenska ull, þjálfist í að nota 
hugtök og heiti sem tengjast 
viðfangsefnum greinarinnar, 
búi til myndverk og saumi 
þræðispor. 
Smíðar. Hanna og smíða hluti 
frá gamla tímanum 
Leiklist/dans:  Jóga, slökun og 
snerting. 
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Febr.        

1.-5. Gamla testamentið 
. Unnið með valdar 
frásagnir. 

Hlusta á upplestur 
sagna, ræða saman og 
skrá frásagnir og vinna 
með endursagnir. 
Setningar, orð hljóð . 
Lestur og ritun. 

Stærðfræðiþrautir og 
reiknisaðgerðir. 

Eining 4  
Aðgerðaskilningur 
Töflulestur 
FlatarmálFlatarmál 
Flokkun 
Frádráttur 
Greining lengdarmælingar 
raðtölur rannsóknir 
rökhugsun saglagning 
samsetning talna , 
speglun, talnalestur 
talnaskilningur talning 
úrvinnsla verðgildi 
þrautalausnir 
þyngdarmælingar 

Myndm. þekki mismunandi 
myndir í umhverfi sínu, 
hlutverk þeirra og gerð. Að 
nemandi fjalli um hvaða gildi 
myndverk getur haft fyrir hvern 
og einn. Lýsi myndverki og 
skoðun sinni á því. 
Heimilisfr. Undirbúa máltíðir 
dagsins. 
Textíl Þjálfast í að þæfa 
ullarkembur, fræðist um 
íslenska ull, þjálfist í að nota 
hugtök og heiti sem tengjast 
viðfangsefnum greinarinnar, 
búi til myndverk og saumi 
þræðispor. 
Smíðar. Hanna og smíða hluti 
frá gamla tímanum 
Leiklist/dans:  Jóga, slökun og 
snerting 
 

  

8.-12. Ljós og skuggar. 
Kveikja og 
umræður. 

Æfa upplestur á 
fjölbreytilegan hátt. Efla 
lestrarkunnáttu. 
Setningar, orð hljóð . 
Lestur og ritun 

Uppbygging 
sætiekerfissins. 
Samlagning á tugum og 
einingum.  Að beita 
útreikningum. (16-19) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eining 4  
Aðgerðaskilningur 
Töflulestur 
FlatarmálFlatarmál 
Flokkun 
Frádráttur 
Greining lengdarmælingar 
raðtölur rannsóknir 
rökhugsun saglagning 
samsetning talna , 
speglun, talnalestur 
talnaskilningur talning 
úrvinnsla verðgildi 
þrautalausnir 
þyngdarmælingar 

Myndm. Ljós og skuggar 
Heimilisfr.Undirbúa máltíðir 
dagsins 
Textíl Vinna að páskaverkefni 
 
Smíðar. Hönnun og smíði 
Leiklist/dans:   Ávaxtakarfan 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 

Ljós og skuggar. 
Litir í náttúrunni. 
Áhrif ljóssins  á liti 
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15.-19. Ljós og skuggar. . Íslenskuhópar. 
Efla lestur og 
lesskilning.  
Málfræði. 
Skriftarnámskeið. 
Orð og orðskýringar. 

Uppbygging 
sætiekerfissins. 
Samlagning á tugum og 
einingum.  Að beita 
útreikningu. 19-21) 

Eining 4 
Aðgerðaskilningur 
Eigin reiknirit 
Frádráttur 
Hugarreikningur 
Rökhugsun 
Samlagning 
Sætiskerfið-tugakerfið 
Talnaskilningur 
Talning tímamælingar 
tími 
Tölurnar 0-1000 
þrautalausnir 

Myndm. Ljós og skuggar. 
Heimilisfr.  Smyrja brauð og 
borða. 
Textíl Vinna að páskaverkefni 
 
Smíðar. Hönnun og smíði 
Leiklist/dans:   Ávaxtakarfan. 
 
 

.Ljós og skuggar. 
Athuganir á skugga. 
og  áhrif 
sólarljóssins á 
umhverfið. 

Foreldraviðt. 
23. 24. 25.   

22.-26 Ljós og skuggar. 
Úrvinnsla á 
útiverkefnum. 

 Íslenskuhópar. 
Efla lestur og 
lesskilning.  
Málfræði. 
Skriftarnámskeið. 
Orð og orðskýringar. 

Stærðfræðiþrautir og 
reiknisaðgerðir. 

Eining 4 
Aðgerðaskilningur 
Eigin reiknirit 
Frádráttur 
Hugarreikningur 
Rökhugsun 
Samlagning 
Sætiskerfið-tugakerfið 
Talnaskilningur 
Talning tímamælingar 
tími 
Tölurnar 0-1000 
þrautalausnir 

Myndm. Ljós og skuggar 
Heimilisfr. Smyrja brauð og 
borða. 
Textíl Vinna að páskaverkefni 
 
Smíðar. Hönnmun og smíði 
Leiklist/dans:   Ávaxtakarfan. 
 
 
 
 

Ljós og skuggar. 
Athuganir á skugga. 
og  áhrif 
sólarljóssins á 
umhverfið 

 

Mars   
 
 

  .   

1-5. Valin verkefni af 
börnum. 

Íslenskuhópar. 
Efla lestur og 
lesskilning.  
Málfræði. 
Skriftarnámskeið.  
Orð og orðskýringar. 

Reikniaðgerðin 
frádráttur, nota frádrátt 
við lausn verkefnis. 
Táknið fyrir frádrátt. 
Hugtökin meira en, 
minna en og jafnt og. 

Eining 4 
Aðgerðaskilningur 
Eigin reiknirit 
Frádráttur 
Hugarreikningur 
Rökhugsun 

Myndm. Ljós og skuggar. 
Heimilisfr. Hollusta og bakstur. 
Textíl Vinna að páskaverkefni 
 
Smíðar. Hönnun og smíði 
Leiklist/dans:   Ávaxtakarfan 
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(22-26) Samlagning 
Sætiskerfið-tugakerfið 
Talnaskilningur 
Talning tímamælingar 
tími 
Tölurnar 0-1000 
þrautalausnir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.-12. Valin verkefni af 
börnum. 

Íslenskuhópar. 
Efla lestur og 
lesskilning.  
Málfræði. 
Skriftarnámskeið.  
Orð og orðskýringar 

Að nota talnalínu sem 
hjálpartæki við 
útreikninga. Talnalína 
og frádráttur. 
Mínusheiti talna. 
Vasareikaverkefni. (27-
28) 

 
Eining 4 
Aðgerðaskilningur 
Eigin reiknirit 
Frádráttur 
Hugarreikningur 
Rökhugsun 
Samlagning 
Sætiskerfið-tugakerfið 
Talnaskilningur 
Talning tímamælingar 
tími 
Tölurnar 0-1000 
þrautalausnir 

Myndm. Ljós og skuggar. 
Heimilisfr. Hollusta og bakstur. 
Textíl Vinna að páskaverkefni 
 
Smíðar. Hönnun og smíði 
Leiklist/dans:   Ávaxtakarfan 

  

15.-19. Bolludagur, 
sprengidagur og 
öskudagur. Hátíðir 
og hefðir. 

Að afla sér upplýsinga 
um liðna tíð. Hlusta á 
frásagnir, skrá og segja 
frá. Vinna með 
endursagnir.  

Stærðfræðiþrautir, 
reikniaðgerðir. 

Eining 4 
Aðgerðaskilningur 
Eigin reiknirit 
Frádráttur 
Hugarreikningur 
Rökhugsun 
Samlagning 
Sætiskerfið-tugakerfið 
Talnaskilningur 
Talning tímamælingar 
tími 
Tölurnar 0-1000 
þrautalausnir 

Myndm. Myndbygging, 
grunnform, frumlitir, 
litablöndur, línur. 
Heimilisfr. Hollusta ræktun 
kryddjurta og undirbúa 
máltíðir dagsins 
Textíl Vefnaður 
Smíðar. Hönnun og smíði 
Leiklist/dans: Dans og hreyfing    

. 
 

Bolludagur, 
sprengidagur, 
öskudagur. 
Lokað 19.  
Skipulagsd. 

22.-26. 

Góð vika. 
Allur skólinn velur 
sér viðfangsefni. 

Góð vika. Góð vika. Góð vika. 
 
Góð vika  Góð vika. 

Dagur vatnsins 
22. 

29-31. Vinna með sögur af 
dauða  

Lesa sögur, segja sögur, 
skrifa sögu og frásagnir. 

Talnalína og frádráttur. 
Mínusheiti talna. 

Eining 4 
Aðgerðaskilningur 

Myndm. Myndbygging, 
grunnform, frumlitir, 

 . 



Kennsluáætlun 6 – 7 ára vor 2009 

 

og upprisu Jesús.  
Skoða og ræða 
listaverk  sem 
tengjast sögum af 
Jesús. 

Vasareikaverkefni. (29-
30) 

Eigin reiknirit 
Frádráttur 
Hugarreikningur 
Rökhugsun 
Samlagning 
Sætiskerfið-tugakerfið 
Talnaskilningur 
Talning tímamælingar 
tími 
Tölurnar 0-1000 
þrautalausnir 

litablöndur, línur. 
Heimilisfr. Hollusta og ræktun 
kryddjurta, og undirbúa 
máltíðir dagsins. 
Textíl Vefnaður 
 
Smíðar. Hönnun og smíði 
Leiklist/dans:  Dans og hreyfing 
 
 
 
 
  

apr.        

6.-9. Frásagnir og 
dæmisögur úr lífi 
Jesús.  
 

Lesa sögur, segja sögur, 
skrifa sögu og frásagnir. 

Safna og skrá 
upplýsingum, vinna 
með stórar tölurog nota 
venslahugtök. Vinna 
með þyngdarmælingar. 
(31-33) 

Eining 4 
Aðgerðaskilningur 
Eigin reiknirit 
Frádráttur 
Hugarreikningur 
Rökhugsun 
Samlagning 
Sætiskerfið-tugakerfið 
Talnaskilningur 
Talning tímamælingar 
tími 
Tölurnar 0-1000 
þrautalausnir 

Myndm. Myndbygging, 
grunnform, frumlitir, 
litablöndur, línur. 
Heimilisfr. Brauðbakstur þrif 
Textíl Vefnaður 
 
Smíðar. Hönnun og smíði 
Leiklist/dans:   Dans og 
hreyfing 

 Skírdagur 1. 
Föstud. langi 
2. 
Annar í 
páskum 5. 
Dagur 
barnabók.  2. 
 

12.-16. Fræðast um 
gyðingdóm og 
Islam með 
frásögum af 
jafnöldrum. Hátíð 
ljóssiins og 
föstulok. 
 

Íslenskuhópar. 
Efla lestur og 
lesskilning.  
Málfræði. 
Skriftarnámskeið. 
Orð og orðskýringar. 
 
 
 

Röð atburða og mæla 
tíma. Þekkja sekúndur 
og mínútur, 
klukkustund. (34-35 

Eining 4 
Aðgerðaskilningur 
Eigin reiknirit 
Frádráttur 
Hugarreikningur 
Rökhugsun 
Samlagning 
Sætiskerfið-tugakerfið 
Talnaskilningur 
Talning tímamælingar 
tími 
Tölurnar 0-1000 
þrautalausnir 

Myndm. Myndbygging, 
grunnform, frumlitir, 
litablöndur, línur. 
Heimilisfr  
Textíl Vefnaður 
Smíðar. Hönnun og smíði 
Leiklist/dans:   Dans og 
hreyfing 

Einn hópur fer að 
skoða myndlist. 

 

19.-23. Íslenskir 
barnabóka- 
höfundar 

Íslenskir barnabóka- 
höfundar og 
rithöfundur í 
heimabyggð, sögur og 

Að nota líkamann við 
stærðfræðiverkefni. 
Talnamynstur og taktur, 
ummál, og hæð. (36-38) 

Eining 4 
Aðgerðaskilningur 
Lestur myndrita 
Flokkun 

Myndm. Myndbygging, 
grunnform, frumlitir, 
litablöndur, línur. 
Heimilisfr. Brauðbakstur og 

Einn hópur fer að 
skoða myndlist. 
 
Annar hópur sá 

Sumard. fyrsti 
22.  
Íþróttadagur 
23. 
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ljóð.  Formskoðun 
Frádráttur 
Greining 
Hitamælingar 
Lengdarmælingar 
Mynstur 
Rannsóknir 
Rúmmálsmælingar  
Samlagning 
Súlurit 
Skráning 
þyngdarmælingar 

þrif 
Textíl vefnaður 
Smíðar. Hönnun og smíði 
Leiklist/dans:   Dans og 
hreyfing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fræjum í kassa. 
Undirbúa 
grænmetisgarð 

Halldór K. 
Laxness 23. 

26.-30. Lífsferlar 
Athuganir á 
einföldum 
lífsferlum. Sáning 
fræja og útungun 
eggja. 
 

Íslenskuhópar. 
Efla lestur og 
lesskilning.  
Málfræði. 
Skriftarnámskeið 

Að nota líkamann við 
stærðfræðiverkefni. 
Nota sentímetra sem 
mælieinigu,  rannsaka 
og skrá.(39-41) 

Eining 4 
Aðgerðaskilningur 
Lestur myndrita 
Flokkun 
Formskoðun 
Frádráttur 
Greining 
Hitamælingar 
Lengdarmælingar 
Mynstur 
Rannsóknir 
Rúmmálsmælingar  
Samlagning 
Súlurit 
Skráning 
þyngdarmælingar 

Myndm. Skoða, fjalla um, lýsa 
og ræða um, myndverk,  
Heimilisfr. 
Textíl Börnin vinna að gerð 
bangsa sem þau hanna sjálf frá 
grunni. Tengt húsdýraþema. 
Smíðar. Hönnun og smíði 
Leiklist/dans:   Dans og 
hreyfing 
Heimilisfræði. Aðstoða við 
undirbúning á máltíðum 
dagsins. 
 
 
 
 

Einn hópur fer að 
skoða myndlist. 
 
Annar hópur sá 
fræjum í kassa. 
Undirbúa 
grænmetisgarð. 
 
 

 

maí.  
 
 

      

3.-7.  Land og þjóð. 
Fáninn, 
skjaldarmerki, 
hlutverk 
þjóðsöngsins og 
þjóðhátíðardagsins
. 

Lesa ,hlusta á og syngja 
ættjarðarlög og ljóð. 
Semja ljóð. 

Tölustafir og form. Að 
vinna með tímann. 
Tilraunir og skráning. 
(42-43) 

Eining 4 
Aðgerðaskilningur 
Lestur myndrita 
Flokkun 
Formskoðun 
Frádráttur 
Greining 
Hitamælingar 
Lengdarmælingar 
Mynstur 

Myndm. Skoða, fjalla um, lýsa 
og ræða um, myndverk,  
Heimilisfr. Aðstoða við 
undirbúning á máltíðum 
dagsins. 
Textíl. Börnin vinna að gerð 
bangsa sem þau hanna sjálf frá 
grunni. Tengt húsdýraþema. 
Smíðar. Hönnun og smíði 
Leiklist/dans:   Dans og 

Einn hópur fer að 
skoða myndlist. 
 
Annar hópur 
sá fræjum í kassa. 
Undirbúa 
grænmetisgarð 
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Rannsóknir 
Rúmmálsmælingar  
Samlagning 
Súlurit 
Skráning 
þyngdarmælingar 

hreyfing 

10.-14. Land og þjóð. Lög 
og reglu í samfélagi 
manna, 
stjórnsýslustofnani
r 

Að skrá frásagnir og 
atburði.  Vinna úr 
myndum sem teknar 
verða í Vettvangsferð til 
Reykjavíku. 

Mælingar og 
samlagning. (44-45) 

 Myndm. Skoða, fjalla um, lýsa 
og ræða um, myndverk, 
Heimilisfr. Athuga með ræktun 
á grænmeti 
Textíl. Börnin vinna að gerð 
bangsa sem þau hanna sjálf frá 
grunni. Tengt húsdýraþema. 
Smíðar Hönnun og smíði 
Leiklist/dans:   Dans og 
hreyfing 

Gönguferð um 
miðbæinn í 
Reykjavík. 
heimsækja Alþingi, 
skoða hæstarétt og 
stjórnarráðið. 

Uppstigningad. 
13. 

17.-21. 

 Góð vika 
Allur skólinn velur 
sér viðfangsefni. 

Góð vika Góð vika Góð vika 

 

Góð vika 
 

24.-28. Land og þjóð. 
Örnefni, sögustaðir 
og sögupersónur 
tengdar 
íslendingasögum í 
heimabyggð. 

Skrá atburði frá liðinni 
tíð, sögupersónur í 
heimabyggð. Efla 
málskilning, orðaforða, 
virka hlustun. 
 
 
 
 

Að skrá  upplýsingar, 
skrá tölur, nota 
vasareikni við 
útreikninga. Samsetning 
talna. (46- 47) 

Eining 4 
Aðgerðaskilningur 
Lestur myndrita 
Flokkun 
Formskoðun 
Frádráttur 
Greining 
Hitamælingar 
Lengdarmælingar 
Mynstur 
Rannsóknir 
Rúmmálsmælingar  
Samlagning 
Súlurit 
Skráning 
Þyngdarmælingar 
margföldun 

Myndm. Skoða, fjalla um, lýsa 
og ræða um, myndverk, 
Heimilisfr.Athuga með ræktun 
á grænmeti. 
Textíl. Börnin vinna að gerð 
bangsa sem þau hanna sjálf frá 
grunni. Tengt húsdýraþema. 
Smíðar. Hönnun og smíði 
Leiklist/dans:   Dans og 
hreyfing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Örnefni og 
sögustaðir í 
heimabyggð 

Annar í 
hvítas. 24. 
Dagur 
barnsins 
25. 

júní        

31. -4.  Íslensk spendýr á 
landi og húsdýrin 
okkar 

Skrá atburði frá liðinni 
tíð, sögupersónur í 
heimabyggð. Efla 
málskilning, orðaforða, 

Námsmat. Eining 4 
Aðgerðaskilningur 
Lestur myndrita 
Flokkun 

Myndm. Skoða, fjalla um, lýsa 
og ræða um, myndverk, 
Heimilisfr. Byrja ræktun á 
grænmeti 

Vettvangsferð í 
húsdýragarðinn.  
Skoða, skrá , taka 
myndir og fylgjast 
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virka hlustun. Formskoðun 
Frádráttur 
Greining 
Hitamælingar 
Lengdarmælingar 
Mynstur 
Rannsóknir 
Rúmmálsmælingar  
Samlagning 
Súlurit 
Skráning 
Þyngdarmælingar 
margföldun 

Textíl. Börnin vinna að gerð 
bangsa sem þau hanna sjálf frá 
grunni. Tengt húsdýraþema. 
Smíðar Hönnun og smíði 
Leiklist/dans:   Dans og 
hreyfing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

með dýrunum þar. 

7.- 11.  
Íslensk spendýr á 
landi og húsdýrin 
okkar.  
 

Vinna 
lesskilningsverkefni, 
fræðitextar tengdir 
þemaverkefni. Spyrja 
spurninga, ræða 
saman.skrifa texta og 
kynna vinnu sína. 
 

Stærðfræðiþrautir og 
reiknisaðgerðir. 

Stærðfræðiþrautir og 
tilraunir 

Opnar smiðjur. Börnin velja sér 
smiðju til að vinna í. 

Stærðfræðileikir, 
telja stig og taka 
tíma. 

Foreldraboð 9. 
Lýðveldisd. 17. 

14.- 
18. 

Lífverur. Einkenni 
lífvera, flokkun 
eftir fæðuvali,   

Vinna 
lesskilningsverkefni, 
fræðitextar tengdir 
þemaverkefni. Spyrja 
spurninga, ræða 
saman.skrifa texta og 
kynna vinnu sína. 

Stærðfræðiþrautir og 
reiknisaðgerðir. 

Stærðfræðiþrautir og 
tilraunir 

Opnar smiðjur. Börnin velja sér 
smiðju til að vinna í. 

  

21.-25.  Vinna 
lesskilningsverkefni, 
fræðitextar tengdir 
þemaverkefni. Spyrja 
spurninga, ræða 
saman.skrifa texta og 
kynna vinnu sína. 

 Stærðfræðiþrautir og 
tilraunir. 

 Opnar smiðjur. Börnin velja sér 
smiðju til að vinna í. 

 Vorhátíð  og 
afmæli 
Krikaskóla í 
júní. 

 


