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Mán. 
 

Markmið Námsgögn 
 Námsmat 

ágúst 
 

-Efla orðaforða og málskilning. 
 -Hlustun og framsögn.  
-Vinna með rím og endursögn. 
-Skrifa nafnið sitt. 
-Söngur. 
-Efla vitund um eigið sjálf og 
fjölskyldu. 

Markviss málörvun,  
útinám, umræður og 
bækur. 
Þema-Ég sjálfur 
 

Símat, leiðsagnarmat,  
alla önnina. 

september -Efla orðaforða og málskilning. 
-Hlustun og framsögn.  
 -Vinna með rím og endursögn. 
 -Vinna með haustið og                   
breytingar í náttúrunni. 
-Skrifa nafnið sitt. 
-Þekkja skriftarátt 
-Skapandi skrif. 
-Söngur. 

Markviss málörvun, 
byrjendalæsi, útinám, 
umræður og bækur. 
Þema - Haustið 

Símat, leiðsagnarmat  
alla önnina 

október -Efla orðaforða og málskilning. 
- Hlustun og framsögn. 
- Vinna með rím og endursögn. 
-Skrifa nafnið sitt og skrifa stafi. 
-Þekkja skriftarátt 
-Skapandi skrif. 
 -Söngur 

Markviss málörvun, 
byrjendalæsi, útinám, 
umræður og bækur. 
Verkefni úr Orðagulli. 
Þema - Haust 

Símat, leiðsagnarmat  
alla önnina 

nóvember -Efla orðaforða og málskilning.  
-Hlustun og framsögn. 
- Vinna með rím og endursögn. 
-Þekkja nokkrar fisktegundir. 
Skoða fiska og kryfja. 
-Skrifa nafnið sitt og skrifa stafi. 
-Þekkja skriftarátt. 
 -Söngur. 
-Skapandi skrif. 

Markviss málörvun, 
byrjendalæsi,  útinám, 
umræður og bækur. 
Verkefni úr Orðagulli 
Dagur ísl. tungu, ljóð 
jónasar   Hallgrímsson. 
Þema - Fiskar 

Símat, leiðsagnarmat  
alla önnina 

desember -Efla orðaforða og málskilning.  
-Hlustun og framsögn. 
- Jólasögur og endursögn. 
- Jólaþulur 
-Skrifa nafnið sitt og skrifa stafi. 
-Þekkja skriftarátt. 
-Skapandi skrif. 
 -Söngur 

Markviss málörvun, 
Jólaþula, Jóhannes úr 
Kötlum,  
útinám, umræður, 
byrjendalæsi og bækur. 
Þema – Jólin,  vinátta, 
kærleikur 
 

Símat, leiðsagnarmat  
alla önnina 

janúar ´14 -Efla orðaforða og málskilning.  
-Hlustun og framsögn.                       
-Vina með rím og endursögn. 
-Sögugerð. 
-Skapandi skrif. 
-Þorrinn Þjóðsögur 
-Söngur. 

Markviss málörvun, 
byrjendalæsi, útinám, 
umræður og bækur. 
Verkefni úr Orðagulli. 
Stöðvavinna. 
Þema - Þorrinn 

Símat, leiðsagnarmat  
alla önnina 
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febrúar -Efla orðaforða og málskilning.  
-Hlustun og framsögn.                       
-Vinna með rím og endursögn. 
-Sögugerð. 
-Skapandi skrif. 
-Þorrinn – gamli tíminn 
-Þjóðsögur og ævintýri 
-Söngur. 
-Vinna með hljóð og orð í texta 
á fjölbreyttan hátt. 

Markviss málörvun, 
byrjendalæsi, útinám, 
umræður og bækur. 
Verkefni úr Orðagulli. 
Stöðvavinna. 
Verkefni á veraldarvefnum 
Dagur leikskólans 
Dagur stærðfræðinnar 

Símat, leiðsagnarmat  
alla önnina 

mars -Efla orðaforða og málskilning. 
-Hlustun og framsögn. 
-Vinna með rím og endursögn. 
-Ævintýri.  
-Sögugerð. 
-Skapandi skrif 
-Vinna með hljóð og orð í texta á 
fjölbreyttan hátt. 

Markviss málörvun, 
byrjendalæsi, útinám, 
umræður og bækur.  
Verkefni úr Orðagulli. 
Stöðvavinna. 
Verkefni á veraldarvefnum. 
 

Símat, leiðsagnarmat  alla 
önnina 

apríl  Efla orðaforða og málskilning. 
-Hlustun og framsögn. 
-Vinna með rím og endursögn 
-Páskavinna 
-Menningarvika 
-Sögugerð. 
-Skapandi skrif 
-Vinna með hljóð og orð í texta á 
fjölbreyttan hátt. 

Markviss málörvun, 
byrjendalæsi, útinám, 
umræður og bækur.  
Verkefni úr Orðagulli. 
Verkefni á veraldarvefnum 
 

Símat, leiðsagnarmat  alla 
önnina 

maí Efla orðaforða og málskilning. 
-Hlustun og framsögn. 
-Vinna með rím og endursögn. 
-Húsdýrin. 
-Sögugerð. 
-Skapandi skrif 
-Vinna með hljóð og orð í texta á 
fjölbreyttan hátt. 

Markviss málörvun, 
byrjendalæsi, útinám, 
umræður og bækur.  
Verkefni úr Orðagulli. 
Stöðvavinna. 
Verkefni á veraldarvefnum 
 

Marklistar á Mentor er 
sem miðaðir eru að 5 ára 
börnum. 
Símat, leiðsagnarmat  alla 
önnina 

júní Efla orðaforða og málskilning. 
-Hlustun og framsögn. 
-Vinna með rím og endursögn. 
-Sögugerð. 
-Skapandi skrif 
-Vinna með hljóð og orð í texta á 
fjölbreyttan hátt. 

Markviss málörvun, 
byrjendalæsi, útinám, 
umræður og bækur.  
Verkefni úr Orðagulli. 
Stöðvavinna. 
Verkefni á veraldarvefnum 
 

Símat, leiðsagnarmat  alla 
önnina 

 


