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Kennsluáætlun skólaárið 2017 – 2018  

Vika  Viðfangsefni/markmið Kennsluaðferðir  verkefni Hæfniviðmið Námsmat  

15.-18. ágúst  Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir.  

Ritun, sumarfrí 
Sjálfsmynd. 
Afmælisdagar  
Reglur í hreiðri 
Hrista saman hópinn  

 Símat, sjálfsmat og 
kennaramat. Samræmd 
próf, Orðarún og 
lesfimi 
(hraðlestrarpróf)  

22.-25. ágúst  Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir. 

Ritun, sumarfrí 
Sjálfsmynd. 
Afmælisdagar  
Reglur í hreiðri 
Hrista saman hópinn  

 Símat, sjálfsmat og 
kennaramat. Samræmd 
próf, Orðarún og 
lesfimi 
(hraðlestrarpróf) 

28. ágúst - 1. sept. Ritun 
Réttritun 
 

Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir. 

Ritunarverkefni um 
Mosfellsbæ. 
Stöðvavinna 
 

 Símat, sjálfsmat og 
kennaramat. Samræmd 
próf, Orðarún og 
lesfimi 
(hraðlestrarpróf) 

4. – 8. sept. Ritun 
Réttritun 
 

Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir. 

Söðvavinna.. 
Ritun 
Lestur ofl. 

  Símat, sjálfsmat og 
kennaramat. Samræmd 
próf, Orðarún og 
lesfimi 
(hraðlestrarpróf)  

11.-15. sept. Stafróf 
Stafrófsröð 
 

Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir. 

Stafróf 
Sérhljóðar og 
samhljóðar 

Farið með stafrófið og 
raðað orðum í 
stafrófsröð. 
Þekkt sérhljóða og 
samhljóða. 

Símat, sjálfsmat og 
kennaramat. Samræmd 
próf, Orðarún og 
lesfimi 
(hraðlestrarpróf) 
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Skrift:  
Hefur bil á milli orða.  
Skrifar stóru og litlu 
stafina þar sem við á. 
Ritun: Orðaforði góður 
í rituðu máli.  
Skrifar frásögn með 
upphafi, miðju og endi.  

18.-22. sept. Sérhljóðar og 
samhljóðar 

Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir.  

Skipta bókstöfum í 
sérhljóða eða 
samhljóða á skjóðu á 
vegginn. 

Þekkt sérhljóða og 
samhljóða. 
Skrift:  
Hefur bil á milli orða.  
Skrifar stóru og litlu 
stafina þar sem við á. 
Ritun: Orðaforði góður 
í rituðu máli.  
Skrifar frásögn með 
upphafi, miðju og endi. 
 

Símat, sjálfsmat og 
kennaramat. Samræmd 
próf, Orðarún og 
lesfimi 
(hraðlestrarpróf) 

25.-29. sept. Nafnorð 
 

Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir. 

Nafnorð, kynning og 
verkefni. 

• Þekkt kyn nafnorða.  
• Þekkt eintölu og 
fleirtölu nafnorða.  
Skrift:  
Hefur bil á milli orða.  

Símat, sjálfsmat og 
kennaramat. Samræmd 
próf, Orðarún og 
lesfimi 
(hraðlestrarpróf)  
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Skrifar stóru og litlu 
stafina þar sem við á. 
Ritun: Orðaforði góður 
í rituðu máli.  
Skrifar frásögn með 
upphafi, miðju og endi. 
 
 

2.-6. okt. Nafnorð 
Sagnorð 
Samnöfn og sérnöfn 

Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir. 

Kynning á sérnöfnum, 
samnöfnum og 
sagnorðum. 
Flokka orðin í sérnöfn, 
samnöfn og sagnorð 
og líma á rétta staði á 
vegg eða gólfi. 
 

• Þekkt kyn nafnorða.  
• Þekkt eintölu og 
fleirtölu nafnorða.  
• Þekkt sérnöfn og 
samnöfn.  
• Þekkt sagnorð.  
Skrift:  
Hefur bil á milli orða.  
Skrifar stóru og litlu 
stafina þar sem við á. 
Ritun: Orðaforði góður 
í rituðu máli.  
Skrifar frásögn með 
upphafi, miðju og endi. 
 

Símat, sjálfsmat og 
kennaramat. Samræmd 
próf, Orðarún og 
lesfimi 
(hraðlestrarpróf) 

9.-13. okt. Nafnorð 
Sagnorð 
Samnöfn og sérnöfn 

Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 

Nafnorð,sagnorð, 
sérnöfn, samnöfn. 

• Þekkt kyn nafnorða.  
• Þekkt eintölu og 
fleirtölu nafnorða.  

Símat, sjálfsmat og 
kennaramat. Samræmd 
próf, Orðarún og 
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fjölbreyttar 
kennsluaðferðir. 

Flokka orðin í sérnöfn, 
samnöfn og sagnorð 
og líma á rétta staði á 
vegg eða gólfi. 
 

• Þekkt sérnöfn og 
samnöfn.  
• Þekkt sagnorð.  
Skrift:  
Hefur bil á milli orða.  
Skrifar stóru og litlu 
stafina þar sem við á. 
Ritun: Orðaforði góður 
í rituðu máli.  
Skrifar frásögn með 
upphafi, miðju og endi. 
 
 

lesfimi 
(hraðlestrarpróf) 

16.-18. okt. Eintala, fleirtala og kyn. Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir. 

Kynning á eintölu, 
fleirtölu og kyni. 
Skoða umhverfið 
(jafnvel út) og skrifa 
orðin í eintölu, fleirtölu 
og nefna kyn. 

• Þekkt kyn nafnorða.  
• Þekkt eintölu og 
fleirtölu nafnorða.  
Skrift:  
Hefur bil á milli orða.  
Skrifar stóru og litlu 
stafina þar sem við á. 
Ritun: Orðaforði góður 
í rituðu máli.  
Skrifar frásögn með 
upphafi, miðju og endi. 
 

Símat, sjálfsmat og 
kennaramat. Samræmd 
próf, Orðarún og 
lesfimi 
(hraðlestrarpróf)  
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23.-27. okt. Samsett orð 
 

Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir.  

Upprifjun á samsettum 
orðum. Búa til samsett 
orð og taka samsett 
orð í sundur. 
Vinnubækur. 

• Þekkt samsett orð.  
Skrift:  
Hefur bil á milli orða.  
Skrifar stóru og litlu 
stafina þar sem við á. 
Ritun: Orðaforði góður 
í rituðu máli.  
Skrifar frásögn með 
upphafi, miðju og endi. 
 

Símat, sjálfsmat og 
kennaramat. Samræmd 
próf, Orðarún og 
lesfimi 
(hraðlestrarpróf) 

30. okt. – 3. nóv. Samheiti og andheiti Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir. 

Kynning á hugtökunum 
samheiti og andheiti. 
Samræður í hreiðri og 
vinnubækur. 

• Fundið samheiti og 
andheiti orða.  
Skrift:  
Hefur bil á milli orða.  
Skrifar stóru og litlu 
stafina þar sem við á. 
Ritun: Orðaforði góður 
í rituðu máli.  
Skrifar frásögn með 
upphafi, miðju og endi. 
 

Símat, sjálfsmat og 
kennaramat. Samræmd 
próf, Orðarún og 
lesfimi 
(hraðlestrarpróf) 

6.-10. nóv. Samheiti og andheiti Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir. 

Samheiti og andheiti 
Vinnublöð, 
vinnubækur, samræður 
og önnur verkefni. 

• Fundið samheiti og 
andheiti orða.  
Skrift:  
Hefur bil á milli orða.  

Símat, sjálfsmat og 
kennaramat. Samræmd 
próf, Orðarún og 
lesfimi 
(hraðlestrarpróf)  
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Skrifar stóru og litlu 
stafina þar sem við á. 
Ritun: Orðaforði góður 
í rituðu máli.  
Skrifar frásögn með 
upphafi, miðju og endi. 
 

13.-17. nóv. Lýsingarorð Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir. 

Kynning á 
lýsingarorðum. 
Samræður og leikir. 

• Þekkt lýsingarorð. 
Skrift:  
Hefur bil á milli orða.  
Skrifar stóru og litlu 
stafina þar sem við á. 
Ritun: Orðaforði góður 
í rituðu máli.  
Skrifar frásögn með 
upphafi, miðju og endi. 
 

Símat, sjálfsmat og 
kennaramat. Samræmd 
próf, Orðarún og 
lesfimi 
(hraðlestrarpróf) 

20.-24. nóv. Lýsingarorð 
 

Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir. 

Finna lýsingarorð, 
flokka þau eftir kyni og 
fjölda. 

• Þekkt lýsingarorð. 
Skrift:  
Hefur bil á milli orða.  
Skrifar stóru og litlu 
stafina þar sem við á. 
Ritun: Orðaforði góður 
í rituðu máli.  
Skrifar frásögn með 
upphafi, miðju og endi. 

Símat, sjálfsmat og 
kennaramat. Samræmd 
próf, Orðarún og 
lesfimi 
(hraðlestrarpróf) 
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27. nóv.-1. des. Lýsingarorð Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir.  

Lýsingarorð Kynning á 
stigbreytingu. 

• Þekkt og stigbreytt 
lýsingarorð. 
Skrift:  
Hefur bil á milli orða.  
Skrifar stóru og litlu 
stafina þar sem við á. 
Ritun: Orðaforði góður 
í rituðu máli.  
Skrifar frásögn með 
upphafi, miðju og endi. 
 

Símat, sjálfsmat og 
kennaramat. Samræmd 
próf, Orðarún og 
lesfimi 
(hraðlestrarpróf)  

4.-8. des.  Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir. 

Jólaverkefni  Símat, sjálfsmat og 
kennaramat. Samræmd 
próf, Orðarún og 
lesfimi 
(hraðlestrarpróf) 

11.-15. des.  Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir. 

Jólaverkefni  Símat, sjálfsmat og 
kennaramat. Samræmd 
próf, Orðarún og 
lesfimi 
(hraðlestrarpróf) 

18.-20. des.      

      

      

 


