
 

 
Fag: Þema – samfélagsgreinar, náttúrufræði, trúarbrögð, tónlist. 
Bekkur: 1. og 2. bekkur 
Námsefni: efni af veraldarvef, Trúarbrögðin okkar, Komdu og skoðaðu, og fleiri námsbækur.  
Kennarar: Bryndís María Olsen, Eva Brá Hallgrímsdóttir, Svava Björk Ásgeirsdóttir og Vala Margrét Jóhannsdóttir 
 
Í þemanámi er unnið á fjölbreyttan hátt með viðfangsefnin. Ýmsar kennsluaðferðir eru notaðar og áhersla lögð á skapandi 

vinnu.  Námsgreinar eru samþættar og þemavinna er fléttuð inn í smiðjur. 
 

Vika  Viðfangsefni Kennsluaðferðir  Verkefni Hæfniviðmið Námsmat  

 

 

Kennsluáætlun skólaárið 2017 – 2018  

15.-18. ágúst -     

22.-25. ágúst -     

28. ágúst - 1. sept. Fuglar Stöðvavinna, sýnikennsla, 
verklegar 
æfingar,spurnaraðferð, 
umræður,samræðuaðferð(stýrð 
umræða), myndsköpun. 

-teikna mynd af fugli 
að eigin vali 
-lesa fuglabækur 
-Fuglavefurinn, skoða 
mismunandi fugla, 
einkenni þeirra og 
hlusta á hljóð sem þeir 
gefa frá sér.  

- að börnin læri að 
þekkja eftirfarandi 
fugla: kría, hrafn, 
skógarþröstur, 
maríuerla, spói og 
heiðlóa.  
- að þekkja 
lifnaðarhætti þeirra 
og hreiðurgerð 
- að þekkja muninn á 
staðfuglum og 
farfuglum  

Símat, leiðsagnarmat, 
virkni og vinnubrögð. 
 

4. – 8. sept. Fuglar Hringekja, sýnikennsla, 
skoðunarferðir, verklegar 
æfingar, spurnaraðferð, 
umræður, 
samræðuaðferð(stýrð 
umræða), myndsköpun. 

-Fuglavefurinn, skoða 
mismunandi fugla, 
einkenni þeirra og 
hlusta á hljóð sem þeir 
gefa frá sér. 
- lesa fuglabækur 

að börnin læri að 
þekkja eftirfarandi 
fugla: kría, hrafn, 
skógarþröstur, 
maríuerla, spói og 
heiðlóa.  

Símat, leiðsagnarmat, 
virkni og vinnubrögð. 
 



 

 
Fag: Þema – samfélagsgreinar, náttúrufræði, trúarbrögð, tónlist. 
Bekkur: 1. og 2. bekkur 
Námsefni: efni af veraldarvef, Trúarbrögðin okkar, Komdu og skoðaðu, og fleiri námsbækur.  
Kennarar: Bryndís María Olsen, Eva Brá Hallgrímsdóttir, Svava Björk Ásgeirsdóttir og Vala Margrét Jóhannsdóttir 
 
Í þemanámi er unnið á fjölbreyttan hátt með viðfangsefnin. Ýmsar kennsluaðferðir eru notaðar og áhersla lögð á skapandi 

vinnu.  Námsgreinar eru samþættar og þemavinna er fléttuð inn í smiðjur. 
 

Vika  Viðfangsefni Kennsluaðferðir  Verkefni Hæfniviðmið Námsmat  

 

 

Kennsluáætlun skólaárið 2017 – 2018  

- fuglaskoðunarferð í 
nágrenni skólans  

- að þekkja 
lifnaðarhætti þeirra 
og hreiðurgerð 
- að þekkja muninn á 
staðfuglum og 
farfuglum  

11.-15. sept. Fuglar Sýnikennsla, verklegar æfingar, 
spurnaraðferð, umræður, 
samræðuaðferð(stýrð 
umræða), myndsköpun, 
þekkingarleit.  

-lesa fuglabækur 
-Fuglavefurinn, skoða 
mismunandi fugla, 
afkvæmi þeirra, varp- 
og vetrarstöðvar.  

-að börnin læri að 
þekkja eftirfarandi 
fugla: kría, hrafn, 
skógarþröstur, 
maríuerla, spói og 
heiðlóa.  
- að þekkja 
lifnaðarhætti þeirra 
og hreiðurgerð 
- að þekkja muninn á 
staðfuglum og 
farfuglum 

Símat, leiðsagnarmat, 
virkni og vinnubrögð. 
 

18.-22. sept. Fuglar  Sýnikennsla, verklegar æfingar, 
spurnaraðferð, umræður, 

-syngja um fugla 
-kynning á powerpoint 
um egg og hreiðurgerð 

-að börnin læri að 
þekkja eftirfarandi 
fugla: kría, hrafn, 

Símat, leiðsagnarmat, 
virkni og vinnubrögð. 
 



 

 
Fag: Þema – samfélagsgreinar, náttúrufræði, trúarbrögð, tónlist. 
Bekkur: 1. og 2. bekkur 
Námsefni: efni af veraldarvef, Trúarbrögðin okkar, Komdu og skoðaðu, og fleiri námsbækur.  
Kennarar: Bryndís María Olsen, Eva Brá Hallgrímsdóttir, Svava Björk Ásgeirsdóttir og Vala Margrét Jóhannsdóttir 
 
Í þemanámi er unnið á fjölbreyttan hátt með viðfangsefnin. Ýmsar kennsluaðferðir eru notaðar og áhersla lögð á skapandi 

vinnu.  Námsgreinar eru samþættar og þemavinna er fléttuð inn í smiðjur. 
 

Vika  Viðfangsefni Kennsluaðferðir  Verkefni Hæfniviðmið Námsmat  

 

 

Kennsluáætlun skólaárið 2017 – 2018  

samræðuaðferð(stýrð 
umræða), myndsköpun. 

mismunandi 
fuglategunda 
-útbúa egg og fugla úr 
kartoni til að setja í 
hreiður 
-útbúa hreiður úr 
pappakössum og 
dagblöðum 

skógarþröstur, 
maríuerla, spói og 
heiðlóa.  
- að þekkja 
lifnaðarhætti þeirra 
og hreiðurgerð 
- að þekkja muninn á 
staðfuglum og 
farfuglum 

25.-29. sept. Ævintýri Sýnikennsla, verklegar æfingar, 
spurnaraðferð, umræður, 
samræðuaðferð(stýrð 
umræða), leikræn tjáning, 
myndsköpun, tónlist, söngur, 
hreyfing, ofl. 

-hlusta á ævintýrabók 
 (Greppikló). 
-velja sér persónu úr 
ævintýrabókinni og 
teikna mynd af henni 
-ævintýratengdir 
söngvar 
- vinna á fjölbreyttan 
hátt  
- hlusta á klassísk 
ævintýri  

- að hlusta í hóp á 
stuttar sögur og 
framhaldssögur. 
-að kynnast þekktum 
ævintýrum. 
-kynnist þeim reglum 
sem gilda þegar 
margir þurfa að tjá sig 
í einu  
- séu hvött til að tala 
skýrt og áheyrilega 

Símat, leiðsagnarmat, 
virkni og vinnubrögð. 
 



 

 
Fag: Þema – samfélagsgreinar, náttúrufræði, trúarbrögð, tónlist. 
Bekkur: 1. og 2. bekkur 
Námsefni: efni af veraldarvef, Trúarbrögðin okkar, Komdu og skoðaðu, og fleiri námsbækur.  
Kennarar: Bryndís María Olsen, Eva Brá Hallgrímsdóttir, Svava Björk Ásgeirsdóttir og Vala Margrét Jóhannsdóttir 
 
Í þemanámi er unnið á fjölbreyttan hátt með viðfangsefnin. Ýmsar kennsluaðferðir eru notaðar og áhersla lögð á skapandi 

vinnu.  Námsgreinar eru samþættar og þemavinna er fléttuð inn í smiðjur. 
 

Vika  Viðfangsefni Kennsluaðferðir  Verkefni Hæfniviðmið Námsmat  
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- semji texta við eigin 
myndir og annarra og 
skrifi sjálf eða með 
aðstoð 
- vinni verkefni sem 
stuðla að auknum 
orðaforða og 
málskilningi   

2.-6. okt. Ævintýri Þulunám, sýnikennsla, 
verklegar æfingar, 
spurnaraðferð, umræður, 
samræðuaðferð(stýrð 
umræða), myndsköpun, tónlist, 
söngur, hreyfing, ofl. 

-Fræðsla um hvernig 
eru ævintýri eru byggð 
upp þ.e. upphaf, miðja, 
endir 
-Semja ævintýri með 
sitthvorum bekknum 
-ævintýratengdir 
söngvar 
 

- að hlusta í hóp á 
stuttar sögur og 
framhaldssögur. 
-kynnist þeim reglum 
sem gilda þegar 
margir þurfa að tjá sig 
í einu  
- séu hvött til að tala 
skýrt og áheyrilega 
- semji texta við eigin 
myndir og annarra og 
skrifi sjálf eða með 
aðstoð 

Símat, leiðsagnarmat, 
virkni og vinnubrögð. 
 



 

 
Fag: Þema – samfélagsgreinar, náttúrufræði, trúarbrögð, tónlist. 
Bekkur: 1. og 2. bekkur 
Námsefni: efni af veraldarvef, Trúarbrögðin okkar, Komdu og skoðaðu, og fleiri námsbækur.  
Kennarar: Bryndís María Olsen, Eva Brá Hallgrímsdóttir, Svava Björk Ásgeirsdóttir og Vala Margrét Jóhannsdóttir 
 
Í þemanámi er unnið á fjölbreyttan hátt með viðfangsefnin. Ýmsar kennsluaðferðir eru notaðar og áhersla lögð á skapandi 

vinnu.  Námsgreinar eru samþættar og þemavinna er fléttuð inn í smiðjur. 
 

Vika  Viðfangsefni Kennsluaðferðir  Verkefni Hæfniviðmið Námsmat  
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- vinni verkefni sem 
stuðla að auknum 
orðaforða og 
málskilningi   

9.-13. okt. Ævintýri Sýnikennsla, skoðunarferðir, 
verklegar æfingar, 
spurnaraðferð, umræður, 
samræðuaðferð(stýrð 
umræða), leikræn tjáning, 
myndsköpun, tónlist, söngur, 
hreyfing, ofl. 

-teikna myndir með 
ævintýrum sem 
hópurinn samdi. 
-segja frá 
persónunni/myndinni í 
hreiðri. 
-ævintýratengdir 
söngvar. 

- að hlusta í hóp á 
stuttar sögur og 
framhaldssögur. 
-að kynnast þekktum 
ævintýrum. 
-kynnist þeim reglum 
sem gilda þegar 
margir þurfa að tjá sig 
í einu  
- séu hvött til að tala 
skýrt og áheyrilega 
- semji texta við eigin 
myndir og annarra og 
skrifi sjálf eða með 
aðstoð 
- vinni verkefni sem 
stuðla að auknum 

Símat, leiðsagnarmat, 
virkni og vinnubrögð. 
 



 

 
Fag: Þema – samfélagsgreinar, náttúrufræði, trúarbrögð, tónlist. 
Bekkur: 1. og 2. bekkur 
Námsefni: efni af veraldarvef, Trúarbrögðin okkar, Komdu og skoðaðu, og fleiri námsbækur.  
Kennarar: Bryndís María Olsen, Eva Brá Hallgrímsdóttir, Svava Björk Ásgeirsdóttir og Vala Margrét Jóhannsdóttir 
 
Í þemanámi er unnið á fjölbreyttan hátt með viðfangsefnin. Ýmsar kennsluaðferðir eru notaðar og áhersla lögð á skapandi 

vinnu.  Námsgreinar eru samþættar og þemavinna er fléttuð inn í smiðjur. 
 

Vika  Viðfangsefni Kennsluaðferðir  Verkefni Hæfniviðmið Námsmat  

 

 

Kennsluáætlun skólaárið 2017 – 2018  

orðaforða og 
málskilningi   

16.-18. okt. Vetrarfrí     

23.-27. okt. Ævintýri Verklegar æfingar, 
spurnaraðferð, umræður, 
leikræn tjáning, myndsköpun, 
tónlist, söngur, hreyfing, o.fl. 

-æfa stutt leikrit upp úr 
ævintýri sem hópurinn 
samdi. 
-sýna leikrit fyrir 
samnemendur 

- að fá tækifæri til að 
taka þátt í stuttum 
leikþætti/eða 
söngatriði. 
-fái tækifæri til að tjá 
sig frammi fyrir hópi, 
s.s. með aðstoð 
leikrænnar tjáningar  
-kynnist þeim reglum 
sem gilda þegar 
margir þurfa að tjá sig 
í einu  
- séu hvött til að tala 
skýrt og áheyrilega 
 

Símat, leiðsagnarmat, 
virkni og vinnubrögð. 
 

30. okt. – 3. nóv. Trúarbrögð Stöðvavinna, verklegar æfingar, 
umræður, 

Kristin trú, helstu 
trúarmerki skoðuð 

-kynnist ólíkum 
trúarbrögðum og 
menningu. 

Símat, leiðsagnarmat, 
virkni og vinnubrögð. 
 



 

 
Fag: Þema – samfélagsgreinar, náttúrufræði, trúarbrögð, tónlist. 
Bekkur: 1. og 2. bekkur 
Námsefni: efni af veraldarvef, Trúarbrögðin okkar, Komdu og skoðaðu, og fleiri námsbækur.  
Kennarar: Bryndís María Olsen, Eva Brá Hallgrímsdóttir, Svava Björk Ásgeirsdóttir og Vala Margrét Jóhannsdóttir 
 
Í þemanámi er unnið á fjölbreyttan hátt með viðfangsefnin. Ýmsar kennsluaðferðir eru notaðar og áhersla lögð á skapandi 

vinnu.  Námsgreinar eru samþættar og þemavinna er fléttuð inn í smiðjur. 
 

Vika  Viðfangsefni Kennsluaðferðir  Verkefni Hæfniviðmið Námsmat  
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samræðuaðferð(stýrð umræða 
myndsköpun, tónlist. 

Búddismi, helstu 
trúarmerki skoðuð 
-teikna myndir af 
trúartáknum í bók. 
-tónlist tengd 
menningu. 

-læri að það er í lagi 
að hafa ólíkar 
skoðanir og trú 
- kynnist og fræðist 
um nokkrar frásagnir, 
helstu hátíðir og siði, 
einkum í 
nærsamfélaginu.  

6.-10. nóv. Trúarbrögð Verklegar æfingar, 
spurnaraðferð, umræður, 
leikræn tjáning, myndsköpun, 
tónlist, söngur, hreyfing, o.fl. 

Islam, helstu 
trúarmerki skoðuð. 
 
Hindúatrú, helstu 
trúarmerki skoðuð. 
-Teikna myndir af 
trúartáknum í bók. 
-tónlist tengd 
menningu. 

-kynnist ólíkum 
trúarbrögðum og 
menningu. 
-læri að það er í lagi 
að hafa ólíkar 
skoðanir og trú 
- kynnist og fræðist 
um nokkrar frásagnir, 
helstu hátíðir og siði, 
einkum í 
nærsamfélaginu. 

Símat, leiðsagnarmat, 
virkni og vinnubrögð. 
 



 

 
Fag: Þema – samfélagsgreinar, náttúrufræði, trúarbrögð, tónlist. 
Bekkur: 1. og 2. bekkur 
Námsefni: efni af veraldarvef, Trúarbrögðin okkar, Komdu og skoðaðu, og fleiri námsbækur.  
Kennarar: Bryndís María Olsen, Eva Brá Hallgrímsdóttir, Svava Björk Ásgeirsdóttir og Vala Margrét Jóhannsdóttir 
 
Í þemanámi er unnið á fjölbreyttan hátt með viðfangsefnin. Ýmsar kennsluaðferðir eru notaðar og áhersla lögð á skapandi 

vinnu.  Námsgreinar eru samþættar og þemavinna er fléttuð inn í smiðjur. 
 

Vika  Viðfangsefni Kennsluaðferðir  Verkefni Hæfniviðmið Námsmat  
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13.-17. nóv. Trúarbrögð Verklegar æfingar, 
spurnaraðferð, umræður, 
leikræn tjáning, myndsköpun, 
tónlist, söngur. 

Gyðingdómur, helstu 
trúarmerki skoðuð 
-teikna myndir í af 
trúartáknum í bók. 
-tónlist tengd 
menningu. 

-kynnist ólíkum 
trúarbrögðum og 
menningu. 
-læri að það er í lagi 
að hafa ólíkar 
skoðanir og trú 
- kynnist og fræðist 
um nokkrar frásagnir, 
helstu hátíðir og siði, 
einkum í 
nærsamfélaginu. 

Símat, leiðsagnarmat, 
virkni og vinnubrögð. 
 

20.-24. nóv. Trúarbrögð Verklegar æfingar, 
spurnaraðferð, umræður, 
myndsköpun, kynning.  

Barnahópnum skipt 
upp í 5 hópa og búa til 
veggspjöld um 
mismunandi 
trúarbrögð. Hver 
hópur kynnir svo sína 
vinnu.  
 

-kynnist ólíkum 
trúarbrögðum og 
menningu. 
-læri að vinna með 
ólíkum hópum. 
- kynnist og fræðist 
um nokkrar frásagnir, 
helstu hátíðir og siði, 
einkum í 
nærsamfélaginu. 

Símat, leiðsagnarmat, 
virkni og vinnubrögð. 
 



 

 
Fag: Þema – samfélagsgreinar, náttúrufræði, trúarbrögð, tónlist. 
Bekkur: 1. og 2. bekkur 
Námsefni: efni af veraldarvef, Trúarbrögðin okkar, Komdu og skoðaðu, og fleiri námsbækur.  
Kennarar: Bryndís María Olsen, Eva Brá Hallgrímsdóttir, Svava Björk Ásgeirsdóttir og Vala Margrét Jóhannsdóttir 
 
Í þemanámi er unnið á fjölbreyttan hátt með viðfangsefnin. Ýmsar kennsluaðferðir eru notaðar og áhersla lögð á skapandi 

vinnu.  Námsgreinar eru samþættar og þemavinna er fléttuð inn í smiðjur. 
 

Vika  Viðfangsefni Kennsluaðferðir  Verkefni Hæfniviðmið Námsmat  
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27. nóv.-1. des. Jól Byrjendalæsi (Kuggur og jólin), 
stöðvavinna, sýnikennsla, 
skoðunarferðir, verklegar 
æfingar, spurnaraðferð, 
umræður, myndsköpun, tónlist, 
söngur, hreyfing.  

Segja frá íslenskum 
jólahefðum  
-gera jólagjafir 
-syngja jólalög 

-kynnist íslenskum 
jólahefðum gömlum 
og nýjum 
-vinni að sköpun 
-syngi jólalög 
 

Símat, leiðsagnarmat, 
virkni og vinnubrögð. 
 

4.-8. des. Jól Byrjendalæsi (Kuggur og jólin),  
stöðvavinna, sýnikennsla, 
skoðunarferðir, verklegar 
æfingar, spurnaraðferð, 
umræður, myndsköpun, tónlist, 
söngur, hreyfing. 
Skoðunarferð á safn í Reykjavík. 

Segja frá íslenskum 
jólahefðum  
-Halda áfram með 
jólagjafir. 
-syngja jólalög 

-kynnist íslenskum 
jólahefðum gömlum 
og nýjum 
-vinni að sköpun 
-syngi jólalög 
 

Símat, leiðsagnarmat, 
virkni og vinnubrögð. 
 

11.-15. des. Jól Byrjendalæsi (Kuggur og jólin),  
stöðvavinna, sýnikennsla, 
skoðunarferðir, verklegar 
æfingar, spurnaraðferð, 
umræður, myndsköpun, tónlist, 
söngur, hreyfing. 

Föndra jólaskraut 
Búa til jólakort 
Syngja jólalög 
Hlusta á jólatónlist 
 

-fái þjálfun í vinnu 
með ólíkan efnivið 
-vinni saman sem 
hópur 
-kynnist ólíkri 
jólatónlist 
-syngja jólalög 

Símat, leiðsagnarmat, 
virkni og vinnubrögð. 
 



 

 
Fag: Þema – samfélagsgreinar, náttúrufræði, trúarbrögð, tónlist. 
Bekkur: 1. og 2. bekkur 
Námsefni: efni af veraldarvef, Trúarbrögðin okkar, Komdu og skoðaðu, og fleiri námsbækur.  
Kennarar: Bryndís María Olsen, Eva Brá Hallgrímsdóttir, Svava Björk Ásgeirsdóttir og Vala Margrét Jóhannsdóttir 
 
Í þemanámi er unnið á fjölbreyttan hátt með viðfangsefnin. Ýmsar kennsluaðferðir eru notaðar og áhersla lögð á skapandi 

vinnu.  Námsgreinar eru samþættar og þemavinna er fléttuð inn í smiðjur. 
 

Vika  Viðfangsefni Kennsluaðferðir  Verkefni Hæfniviðmið Námsmat  
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18.-20. des. Jól Byrjendalæsi (Kuggur og jólin),  
stöðvavinna, sýnikennsla, 
skoðunarferðir, verklegar 
æfingar, spurnaraðferð, 
umræður, myndsköpun, tónlist, 
söngur, hreyfing. 

Lesin jólasaga 
teikna myndir úr 
sögunni 
Syngja jólalög 
Hlusta á jólatónlist 

-æfi hlustun 
-skapi út frá eigin 
upplifun. 
-kynnist ólíkri 
jólatónlist 
-syngja jólalög 

Símat, leiðsagnarmat, 
virkni og vinnubrögð. 
 

 


