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Vikur  
 

Kennsluefni - markmið Námsgögn 
6 og 7 ára.  

Námsmat 

02.01 -04.01 
 

6 ára 
Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn. 
Ritun og ljóð. 
Sögugerð. 
Þjálfist í að draga rétt til stafs.  
7ára 
Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn. 
Ritun og ljóð. 
Sögugerð 

Lestrarlandið 1 og 2 
Ritrún  
Ás, Tvistur, Þristur 
Lesum A og B 
Léttlestrarbækur ásamt 
vinnubókum sem henta 
hverjum og einum. 
Ítalíuskrift – skriftaræfingar 
Kennsluforrit í íslensku  
Námsspil 
Aðrar aðferðir  
Stöðvavinna, samþætting 
við aðrar námsgreinar, 
leikræn tjáning, útinám, 
umræður.  
Innlögn kennara, 
einstaklingsvinna, paravinna 
og hópvinna. 

6 ára Stafakönnun í 
september  
Læsi 1, 1. hefti – 
nóvember  
Læsi 1, 2. hefti - 
febrúar  
Læsi 1, 3. hefti - maí  

7 ára 
Læsi 1 hefti nóvember 
Læsi 2 apríl-maí 
 
 
Leiðsagnarmat, mat á 
virkni, sjálfsmat. Símat. 

 
07.01 – 11.01 

6 ára  
Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn. 
Ritun og ljóð. 
Sögugerð 
Þjálfist í að draga rétt til stafs  
7ára  
Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn.   
Ritun og ljóð.  
Sögugerð 
Stór stafur/lítill stafur  
 
 

  

14.01 – 18.01 6 ára 
Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn. 
Ritun og ljóð. 
Þjálfist í að draga rétt til stafs. 
7ára 
Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn.  
Ritun og ljóð. 
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Þorrinn og þorraþræll. 

21.01 – 25.01 6 ára 
Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn.  
Ritun og ljóð. 
Þorrinn og þorraþræll. 
7ára 
 Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn.  
Ritun og ljóð. 
Þorrinn og þorraþræll. 

  

28.01 – 01.02 6 ára Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn. 
Ritun og ljóð. 
Sögugerð. 
Hlustunarleikir, rím, þulur, 
runur og kvæði. 
7ára 
Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn. 
Ritun og ljóð. 
Sögugerð. 
Hlustunarleikir, rím, þulur, 
runur og kvæði. 

  

04.02 – 08.02 6 ára 
 Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning.  
Hlustun og framsögn. Ritun og 
ljóð. 
Ævintýramorguninn minn, allir 
segja frá sínum morgni. 
Skrift og ritun. 
Sögugerð. 
Vinna með samheiti og andheiti 
orða út frá ævintýri. 
Hlustunarleikir. 
7ára 
Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning.  
Hlustun og framsögn.  
Ritun og ljóð. 
Endursögn og framsögn, 
lykilorð. 

  

11.02 – 15.02 6 ára 
 Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn.  
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Ritun og ljóð. 
Sögugerð. 
Skapandi skrif. 
Vinna með hljóð og orð í texta á 
fjölbreyttan hátt. 
Vinna með hljóðgreiningu, 
greina hljóð fremst, aftast og í 
miðju orða. 
7ára 
Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn. 
Ritun og ljóð. 
Sögugerð. 
Skapandi skrif. 

18.02 – 22.02 6 ára 
Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn. 
Ritun og ljóð. 
Sögugerð. 
Þjálfist í að taka burt hljóð í orði 
og sjá hvað gerist. 
 Þjálfist í að bæta hljóði við orð 
og sjá hvað gerist. 
Stór og lítill stafur. 
Samheiti og andheiti. 
7ára 
Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn. 
Ritun og ljóð. 
Sögugerð. 
Þjálfist í að taka burt hljóð í orði 
og sjá hvað gerist.  
Þjálfist í að bæta hljóði við orð 
og sjá hvað gerist. 
Samheiti og andheiti, sérnöfn og 
samnöfn, sérhljóði og samhljóði. 
 

  

25.02 – 01.03 6 ára 
Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn. 
Ritun og ljóð. 
Sögugerð.  

stafrófsröð  
Eintala og fleirtala  

Samheiti og andheiti orða. 
Samsett orð. 
7ára. 
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 Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn. 
Ritun og ljóð. 
Sögugerð.  
Vinna með málsgreinar. 
Samheiti og andheiti orða. 
Samsett orð. 
Orð í öðru samhengi og merking 
orða. 
Stafrófsröð  
- eintala og fleirtala  
- nafnorð, lýsingarorð. 

04.03 – 08.03 6 ára 
Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn. 
Ritun og ljóð. 
Sögugerð. 
Orðmyndir og orðaskuggar. 
7ára 
Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn. 
Ritun og ljóð. 
Sögugerð. 
Skrift –sóknarskrift. 

  

11.03 – 15.03 6 ára 
Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn. 
Ritun og ljóð. 
Sögugerð. 
Orðmyndir og orðaskuggar. 
7ára 
Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn. 
Ritun og ljóð. 
Sögugerð. 
Orðmyndir og orðaskuggar. 
Skrift- sóknarskrift 

  

18.03 – 22.03 6 ára 
Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn. 
Ritun og ljóð. 
Sögugerð. 
Skriftarátt, stór og lítill 
bókstafur, punktur, orð, setning. 
7ára 

  



Kennsluáætlun í íslensku, 6 og 7 ára                     Janúar – júní 2013                                         
Krikaskóli  

Umsjón: Andrea Anna Guðjónsdóttir 
 

Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn. 
Ritun og ljóð. 
Sögugerð. 
Skriftarátt, stór og lítill 
bókstafur, punktur, orð, setning. 
Skrift -sóknarskrift 

25.03 – 29.03 6 ára 
Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn. 
Ritun og ljóð. 
Sögugerð. 
Lestrarvika. 
7ára 
Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn. 
Ritun og ljóð. 
Sögugerð. 
Lestrarvika. 

  

01.04 – 05.04 6 ára 
Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn. 
Ritun og ljóð. 
Sögugerð. 
Lestrarvika. 
7ára 
Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn. 
Ritun og ljóð. 
Sögugerð. 
Lestrarvika. 
 

  

08.04 – 12.04 6 ára  
Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn. 
Ritun og ljóð. 
Sögugerð. 
7ára 
Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn. 
Ritun og ljóð. 
Sögugerð. 
Læra einfaldar 
stafsetningarreglur, s.s.:  
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stór stafur/lítill stafur  
einfaldur/tvöfaldur samhljóði  
ng/nk reglan  
 

15.04 – 19.04 6 ára  
Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn. 
Ritun og ljóð. 
Sögugerð. 
7ára 
Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn. 
Ritun og ljóð. 
Sögugerð. 
Samheiti og andheiti, sérnöfn og 
samnöfn, sérhljóði og samhljóði. 
Læra einfaldar 
stafsetningarreglur, s.s.:  
stór stafur/lítill stafur  
einfaldur/tvöfaldur samhljóði  
ng/nk reglan  

  

22.04 – 26.04 6 ára 
Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn. 
Ritun og ljóð. 
Sögugerð. 
Vinna með hljóð og orð í texta á 
fjölbreyttan hátt.  
Samheiti og andheiti, sérnöfn og 
samnöfn. 
7ára 
Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn. 
Ritun og ljóð. 
Sögugerð. 
Samheiti og andheiti, sérnöfn og 
samnöfn, sérhljóði og samhljóði. 

  

29.04 – 03.05 6 ára 
Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn. 
Ritun og ljóð. 
Sögugerð 
Vinna með hljóð og orð í texta á 
fjölbreyttan hátt.  
Samheiti og andheiti, sérnöfn og 
samnöfn. 
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7ára 
Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn. 
Ritun og ljóð. 
Sögugerð. 
Vinna með hljóð og orð í texta á 
fjölbreyttan hátt. 

Læra einfaldar 
stafsetningarreglur, s.s.:  
stór stafur/lítill stafur  
einfaldur/tvöfaldur samhljóði  
ng/nk reglan  

 

06.05 – 10.05 6 ára 
Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn. 
Ritun og ljóð. 
Sögugerð. 
Hlustunarleikir, rím, þulur, runur 
og kvæði. 
7ára 
Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn. 
Ritun og ljóð. 
Sögugerð. 
Unnið með ákveðinn texta og 
ákveðin atriði skoðuð,s.s. orð í 
öðru samhengi, merking orða, 
orð og orðasambönd. 
Samheiti og andheiti, sérnöfn og 
samnöfn, sérhljóði og samhljóði 

  

13.05 – 17.05 6 ára 
Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn. 
Ritun og ljóð. 
Sögugerð. 
7ára 
Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn. 
Ritun og ljóð. 
Sögugerð. 
Vinna með hljóð og orð í texta á 
fjölbreyttan hátt.  
Samheiti og andheiti, sérnöfn og 
samnöfn. 

  

20.05 – 24.05 6 ára Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 

 . 
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Hlustun og framsögn. 
Ritun og ljóð. 
Sögugerð. 
7ára 
Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn. 
Ritun og ljóð. 
Sögugerð. 
Unnið með ákveðinn texta og 
ákveðin atriði skoðuð,s.s. orð í 
öðru samhengi, merking orða, 
orð og orðasambönd. 
Samheiti og andheiti, sérnöfn og 
samnöfn, sérhljóði og samhljóði. 

27.05 – 31.05 6 ára 
Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn. 
Ritun og ljóð. 
Sögugerð. 
Hlustunarleikir, rím, þulur, runur 
og kvæði. 
7ára 
Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn. 
Ritun og ljóð. 
Sögugerð. 
Vinna með hljóð og orð í texta á 
fjölbreyttan hátt.  
Samheiti og andheiti, sérnöfn og 
samnöfn. 

  

03.06 – 07.06 6 ára 
Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn. 
Ritun og ljóð. 
Sögugerð. 
Sóknarskrift. 
7ára 
Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn. 
Ritun og ljóð. 
Sögugerð. 
Unnið með ákveðinn texta og 
ákveðin atriði skoðuð,s.s. orð í 
öðru samhengi, merking orða, 
orð og orðasambönd. 
Samheiti og andheiti, sérnöfn og 
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samnöfn. einfaldur/tvöfaldur 
samhljóði  

- ng/nk reglan  
- byggja upp texta  

 

10.06 – 14.06  6 ára 
Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn. 
Ritun og ljóð. 
Sögugerð. 
Sóknarskrift. 
7ára 
Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn. 
Ritun og ljóð. 
Sögugerð. 
Hlustunarleikir, rím, þulur, runur 
og kvæði. 
einfaldur/tvöfaldur samhljóði  

- ng/nk reglan  
- byggja upp texta  

  

17.06 – 21.06 6 ára 
Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn. 
Ritun og ljóð. 
Sögugerð. 
Sóknarskrift. 
7 ára 
Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn. 
Ritun og ljóð. 
Sögugerð. 
Unnið með ákveðinn texta og 
ákveðin atriði skoðuð,s.s. orð í 
öðru samhengi, merking orða, 
orð og orðasambönd. 
Samheiti og andheiti, sérnöfn og 
samnöfn, sérhljóði og samhljóði 

  

24.06 – 28.06 Það er stefnt að því að nemendur 
sýni hæfni í að:  
- hlusta af athygli á sögulestur og 
frásagnir  
- endursegja skýrt og greinilega 
texta sem unnið hefur verið með í 
lestrarvinnu  
- að nota orð og orðatiltæki úr 
texta sem unnið hefur verið með í 

  



Kennsluáætlun í íslensku, 6 og 7 ára                     Janúar – júní 2013                                         
Krikaskóli  

Umsjón: Andrea Anna Guðjónsdóttir 
 

lestrarvinnu  
- tjá sig á myndrænan hátt og/eða 
á rituðu máli  
- lesa upp og/eða segja frá eigin 
efni  
- fara eftir einföldum fyrirmælum, 
bæði munnlegum og myndrænum  
- sýna almenna kurteisi í 
samskiptum við aðra, s.s. að 
hlusta þegar við þá er rætt  
- þekkja heiti og hljóð allra 
íslensku bókstafanna  
- greina hljóð orða og tengja 
saman hljóð í merkingarbær orð  
- aðgreina helstu einingar málsins, 
s.s. bókstafur, orð, málsgrein, stór 
stafur og punktur í lok 
málsgreinar  
- lesa og/eða skilja einfaldan texta  
- draga rétt til stafs  
efli orðaforða sinn þvert á 
námsgreinar  
- auki lestrarfærni sína  
- efli lesskilning sinn  
- efli löngun sína til að lesa sér til 
gagns og gamans  
- hlusti á, lesi og vinni með ólíkar 
textagerðir  
- þjálfist í framsögn og hlustun  
- efli færni sína í ritun og skrift  

 


