Fag: íslenska
Bekkur: 2.bekkur
Námsefni: ýmis verkefni frá kennara, gæða-bókmenntir, námsspil, Lestrarlandið, Ritrún, skrift 2-4 o.fl.
Kennarar: Soffía Fransiska, Hlín, Bryndís María
Í íslensku er unnið út frá öllum þáttum lykilhæfni samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla: Tjáning og miðlun – Skapandi og gagnrýnin hugsun – Sjálfstæði og samvinnu – Nýtingu
miðla og upplýsinga – Ábyrgð og mat á eigin námi.
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex talsins: Læsi – Sjálfbærni – Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti – Heilbrigði og vegferð – Sköpun.
Í íslensku er unnið með alla þessa þætti eins og best verður á kosið og þemavinna samþætt íslenskunni eins og hægt er í hvert sinn.

VIKA
16.-20. ágúst

23.-27. ágúst

30.ágúst 3. sept.

Viðfangsefni
Ritun
Yndislestur
Málörvun
Heimalestur hefst
Bók: Eplin hans
Peabodys
Ritun
Réttritun
Málörvun
Þema: Ég og fjölskyldan
mín
Bók: Fjölskyldan mín
draga rétt til stafs
skrifa orð/setningar
lesa í hljóði og upphátt

Kennsluaðferðir
Fjölbreyttar kennsluaðferðir.
Stöðvavinna
skriflegar æfingar
Þulunám
Sýnikennsla
Verklegar æfingar
Spurnaraðferð
Umræður
samræðuaðferð(stýrð
umræða), myndsköpun
Hreyfing
Stöðvavinna, flæði
Byrjendalæsi

verkefni
Sumarfríið mitt

Fjölbreytt verkefni
tengd byrjendalæsi.
Orð úr orði
Orð í orði

Fjölbreytt verkefni
tengd byrjendalæsi.
Orð úr orði
Orð í orði

Hæfniviðmið
● Skrifar stóru og litlu stafina
þar sem við á.
● Ritun: Orðaforði góður í
rituðu máli
● Skrift: Hefur bil á milli orða.
● Skrifar stóru og litlu stafina
þar sem við á.
● Ritun: Orðaforði góður í
rituðu mál
●
●
●
●

þekkja bókstafina og hljóð
þeirra
greina hljóð fremst í orði
finna ný orð með sama hljóð
fremst í orði
Skilningur á hugtökum: hvað
er:
○ Bókstafur, stór og
lítill,
○ Orð, lengd orða

Námsmat
Símat,
sjálfsmat,
kennaramat og
virkni í tímum

Fag: íslenska
Bekkur: 2.bekkur
Námsefni: ýmis verkefni frá kennara, gæða-bókmenntir, námsspil, Lestrarlandið, Ritrún, skrift 2-4 o.fl.
Kennarar: Soffía Fransiska, Hlín, Bryndís María
Í íslensku er unnið út frá öllum þáttum lykilhæfni samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla: Tjáning og miðlun – Skapandi og gagnrýnin hugsun – Sjálfstæði og samvinnu – Nýtingu
miðla og upplýsinga – Ábyrgð og mat á eigin námi.
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex talsins: Læsi – Sjálfbærni – Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti – Heilbrigði og vegferð – Sköpun.
Í íslensku er unnið með alla þessa þætti eins og best verður á kosið og þemavinna samþætt íslenskunni eins og hægt er í hvert sinn.

○
○
○

6.-10. sept.

Þema: Ég og
fjölskyldan mín
stafrófið
draga rétt til stafs
skrifa orð/setningar
lesa í hljóði og upphátt

Fjölbreytt verkefni
tengd byrjendalæsi.

●
●
●
●
●

Tölur
Setning
síðasta og fyrsta orð
í setningu
○ Punktur
○ Spurningarmerki
○ upphrópunarmerki
þekkja bókstafina og hljóð
þeirra
greina hljóð fremst í orði
finna ný orð með sama hljóð
fremst í orði
þekkir stafrófið
Les
○ án þess að hljóða
sig í gegnum hvert
hljóð
○ meðalþungar”
bækur
○ í hljóði sér til
ánægju

Fag: íslenska
Bekkur: 2.bekkur
Námsefni: ýmis verkefni frá kennara, gæða-bókmenntir, námsspil, Lestrarlandið, Ritrún, skrift 2-4 o.fl.
Kennarar: Soffía Fransiska, Hlín, Bryndís María
Í íslensku er unnið út frá öllum þáttum lykilhæfni samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla: Tjáning og miðlun – Skapandi og gagnrýnin hugsun – Sjálfstæði og samvinnu – Nýtingu
miðla og upplýsinga – Ábyrgð og mat á eigin námi.
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex talsins: Læsi – Sjálfbærni – Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti – Heilbrigði og vegferð – Sköpun.
Í íslensku er unnið með alla þessa þætti eins og best verður á kosið og þemavinna samþætt íslenskunni eins og hægt er í hvert sinn.

13.-17. sept.

Þema: Ég og fjölskyldan
mín
Þulur og vísur

Fjölbreytt verkefni
stöðvavinna
Unnið með þulur, t.d.
úrtalningarþulur

Þema: Ég og fjölskyldan
mín
Lestur, lesskilningur

●
●
●
●

draga rétt til stafs
skrifa orð/setningar
lesa í hljóði og upphátt

20.-24. sept.

●

Fjölbreytt verkefni
stöðvavinna/flæði

●
●
●
●

þekkja bókstafina og hljóð
þeirra
greina hljóð fremst í orði
finna ný orð með sama hljóð
fremst í orði
Skilningur á hugtökum:
Les
○ án þess að hljóða
sig í gegnum hvert
hljóð
○ “meðalþungar”
bækur
○ í hljóði sér til
ánægju
Þjálfist í myndrænni
tjáningu.
Auki hugtakaskilning sinn.
Að æfa sig í tjáningu fyrir
framan hóp.
Skrifar frásögn, lýsingu,
sögu

Fag: íslenska
Bekkur: 2.bekkur
Námsefni: ýmis verkefni frá kennara, gæða-bókmenntir, námsspil, Lestrarlandið, Ritrún, skrift 2-4 o.fl.
Kennarar: Soffía Fransiska, Hlín, Bryndís María
Í íslensku er unnið út frá öllum þáttum lykilhæfni samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla: Tjáning og miðlun – Skapandi og gagnrýnin hugsun – Sjálfstæði og samvinnu – Nýtingu
miðla og upplýsinga – Ábyrgð og mat á eigin námi.
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex talsins: Læsi – Sjálfbærni – Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti – Heilbrigði og vegferð – Sköpun.
Í íslensku er unnið með alla þessa þætti eins og best verður á kosið og þemavinna samþætt íslenskunni eins og hægt er í hvert sinn.

●
●

●
●
●

●

27. sept 1 .okt.

Þema: Himingeimurinn
Lestur, lesskilningur

Byrjendalæsi
Fjölbreytt verkefni
stöðvavinna/flæði

●
●

Parar saman mynd og
setningu
Les upphátt með áherslum
og stoppar við
greinarmerki
Bil á milli orða
Hlustar í hópi á
framhaldssögu
Hlustar eftir munnlegum
fyrirmælum og fer eftir
þeim
Les
○ án þess að hljóða
sig í gegnum hvert
hljóð
○ “meðalþungar”
bækur
○ í hljóði sér til
ánægju
Þjálfist í myndrænni
tjáningu.
Auki hugtakaskilning sinn.

Fag: íslenska
Bekkur: 2.bekkur
Námsefni: ýmis verkefni frá kennara, gæða-bókmenntir, námsspil, Lestrarlandið, Ritrún, skrift 2-4 o.fl.
Kennarar: Soffía Fransiska, Hlín, Bryndís María
Í íslensku er unnið út frá öllum þáttum lykilhæfni samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla: Tjáning og miðlun – Skapandi og gagnrýnin hugsun – Sjálfstæði og samvinnu – Nýtingu
miðla og upplýsinga – Ábyrgð og mat á eigin námi.
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex talsins: Læsi – Sjálfbærni – Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti – Heilbrigði og vegferð – Sköpun.
Í íslensku er unnið með alla þessa þætti eins og best verður á kosið og þemavinna samþætt íslenskunni eins og hægt er í hvert sinn.

Bók: Komdu og skoðaðu
himingeiminn

●
●
●
●

●
●
●

●

Að æfa sig í tjáningu fyrir
framan hóp.
Skrifar frásögn, lýsingu,
sögu
Parar saman mynd og
setningu
Les upphátt með áherslum
og stoppar við
greinarmerki
Bil á milli orða
Hlustar í hópi á
framhaldssögu
Hlustar eftir munnlegum
fyrirmælum og fer eftir
þeim
Les
○ án þess að hljóða
sig í gegnum hvert
hljóð
○ “meðalþungar”
bækur

Fag: íslenska
Bekkur: 2.bekkur
Námsefni: ýmis verkefni frá kennara, gæða-bókmenntir, námsspil, Lestrarlandið, Ritrún, skrift 2-4 o.fl.
Kennarar: Soffía Fransiska, Hlín, Bryndís María
Í íslensku er unnið út frá öllum þáttum lykilhæfni samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla: Tjáning og miðlun – Skapandi og gagnrýnin hugsun – Sjálfstæði og samvinnu – Nýtingu
miðla og upplýsinga – Ábyrgð og mat á eigin námi.
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex talsins: Læsi – Sjálfbærni – Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti – Heilbrigði og vegferð – Sköpun.
Í íslensku er unnið með alla þessa þætti eins og best verður á kosið og þemavinna samþætt íslenskunni eins og hægt er í hvert sinn.

○

4.-8.okt.

Þema: Himingeimurinn
Lestur, lesskilningur, ritun

Fjölbreytt verkefni
stöðvavinna/flæði

●
●
●
●
●
●

í hljóði sér til
ánægju
Þjálfist í myndrænni
tjáningu.
Auki hugtakaskilning sinn.
Að æfa sig í tjáningu fyrir
framan hóp.
Skrifar frásögn, lýsingu,
sögu
Parar saman mynd og
setningu
Les
○ upphátt með
áherslum og
stoppar við
greinarmerki
○ Bil á milli orða
○ án þess að hljóða
sig í gegnum hvert
hljóð
○ “meðalþungar”
bækur

Fag: íslenska
Bekkur: 2.bekkur
Námsefni: ýmis verkefni frá kennara, gæða-bókmenntir, námsspil, Lestrarlandið, Ritrún, skrift 2-4 o.fl.
Kennarar: Soffía Fransiska, Hlín, Bryndís María
Í íslensku er unnið út frá öllum þáttum lykilhæfni samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla: Tjáning og miðlun – Skapandi og gagnrýnin hugsun – Sjálfstæði og samvinnu – Nýtingu
miðla og upplýsinga – Ábyrgð og mat á eigin námi.
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex talsins: Læsi – Sjálfbærni – Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti – Heilbrigði og vegferð – Sköpun.
Í íslensku er unnið með alla þessa þætti eins og best verður á kosið og þemavinna samþætt íslenskunni eins og hægt er í hvert sinn.

○

●
●

●
●
●

11.-15. okt.

Þema: Himingeimurinn
Samsett orð

Fjölbreytt verkefni
stöðvavinna/flæði

●
●
●
●
●
●
●

í hljóði sér til
ánægju

Hlustar í hópi á
framhaldssögu
Hlustar eftir munnlegum
fyrirmælum og fer eftir
þeim
Skrift: Hefur bil á milli orða.
Skrifar stóru og litlu stafina
þar sem við á.
Ritun: Orðaforði góður í
rituðu máli
Þekkt og myndað samsett
orð
stutt og löng orð
orðafjöldi í setningu
markviss málörvun
Að þjálfast í ritun.
Þjálfist í myndrænni
tjáningu.

Fag: íslenska
Bekkur: 2.bekkur
Námsefni: ýmis verkefni frá kennara, gæða-bókmenntir, námsspil, Lestrarlandið, Ritrún, skrift 2-4 o.fl.
Kennarar: Soffía Fransiska, Hlín, Bryndís María
Í íslensku er unnið út frá öllum þáttum lykilhæfni samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla: Tjáning og miðlun – Skapandi og gagnrýnin hugsun – Sjálfstæði og samvinnu – Nýtingu
miðla og upplýsinga – Ábyrgð og mat á eigin námi.
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex talsins: Læsi – Sjálfbærni – Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti – Heilbrigði og vegferð – Sköpun.
Í íslensku er unnið með alla þessa þætti eins og best verður á kosið og þemavinna samþætt íslenskunni eins og hægt er í hvert sinn.

●
●

18.-22. okt.

Þema: Himingeimurinn
Samsett orð
Samheiti og andheiti

Fjölbreytt verkefni
stöðvavinna/flæði

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Auki hugtakaskilning sinn.
Að æfa sig í tjáningu fyrir
framan hóp.
Vandi framkomu sína.
Þekkt og myndað samsett
orð
stutt og löng orð
orðafjöldi í setningu
markviss málörvun
Að þjálfast í ritun.
Þjálfist í myndrænni
tjáningu.
Auki hugtakaskilning Símat,
sjálfsmat, kennaramat og
virkni í tímum
sinn.
Að æfa sig í tjáningu fyrir
framan hóp.
Vandi framkomu sína.

Fag: íslenska
Bekkur: 2.bekkur
Námsefni: ýmis verkefni frá kennara, gæða-bókmenntir, námsspil, Lestrarlandið, Ritrún, skrift 2-4 o.fl.
Kennarar: Soffía Fransiska, Hlín, Bryndís María
Í íslensku er unnið út frá öllum þáttum lykilhæfni samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla: Tjáning og miðlun – Skapandi og gagnrýnin hugsun – Sjálfstæði og samvinnu – Nýtingu
miðla og upplýsinga – Ábyrgð og mat á eigin námi.
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex talsins: Læsi – Sjálfbærni – Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti – Heilbrigði og vegferð – Sköpun.
Í íslensku er unnið með alla þessa þætti eins og best verður á kosið og þemavinna samþætt íslenskunni eins og hægt er í hvert sinn.

Vetrarfrí og
starfsdagur
25.-27.
28.-29. okt.
1.-5. nóv.

Þema: Himingeimurinn
Samheiti og andheiti

Ýmis verkefni og
æfingar

●
●
●
●
●
●
●
●

8.-12.nóv.

Þema: Bílinn
Vinna með eigin texta
Bók: komdu og skoðaðu
bílinn

Semja texta, t.d. út
frá þema. Vinna með
textann og útfæra í
lestri, leik,
myndsköpun o.fl.

●
●
●
●

Fundið samheiti og andheiti
orða.
stutt og löng orð
orðafjöldi í setningu
markviss málörvun
Að þjálfast í ritun.
Þjálfist í myndrænni
tjáningu.
Auki hugtakaskilning sinn.
Að æfa sig í tjáningu fyrir
framan hóp.
Vandi framkomu sína.
Auki við orðaforða sinn.
Að hlusta á sögur.
Þjálfist í að safna saman
aðalatriðum með aðstoð
hugtakakorts.

Fag: íslenska
Bekkur: 2.bekkur
Námsefni: ýmis verkefni frá kennara, gæða-bókmenntir, námsspil, Lestrarlandið, Ritrún, skrift 2-4 o.fl.
Kennarar: Soffía Fransiska, Hlín, Bryndís María
Í íslensku er unnið út frá öllum þáttum lykilhæfni samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla: Tjáning og miðlun – Skapandi og gagnrýnin hugsun – Sjálfstæði og samvinnu – Nýtingu
miðla og upplýsinga – Ábyrgð og mat á eigin námi.
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex talsins: Læsi – Sjálfbærni – Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti – Heilbrigði og vegferð – Sköpun.
Í íslensku er unnið með alla þessa þætti eins og best verður á kosið og þemavinna samþætt íslenskunni eins og hægt er í hvert sinn.

●
●
●

●
●
●

●

Þjálfist í að vinna í hóp.
Að skrifa orð og setningar.
Að skrifa frásögn, lýsingu og
kynna hana fyrir öðrum
nemendum.
Að fylgjast með og taka þátt
í umræðum.
Þjálfist í uppsetningu
verkefna.
Skrift:
○ Hefur bil á
milli orða.
○ Skrifar stóru og litlu
stafina þar sem við
á
○ vandar frágang
Þjálfist í að vinna í hóp.
○ Geti komið og tjáð
sig fyrir framan
hóp.
○ Tekið tillit til ólíkra
sjónarmiða.

Fag: íslenska
Bekkur: 2.bekkur
Námsefni: ýmis verkefni frá kennara, gæða-bókmenntir, námsspil, Lestrarlandið, Ritrún, skrift 2-4 o.fl.
Kennarar: Soffía Fransiska, Hlín, Bryndís María
Í íslensku er unnið út frá öllum þáttum lykilhæfni samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla: Tjáning og miðlun – Skapandi og gagnrýnin hugsun – Sjálfstæði og samvinnu – Nýtingu
miðla og upplýsinga – Ábyrgð og mat á eigin námi.
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex talsins: Læsi – Sjálfbærni – Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti – Heilbrigði og vegferð – Sköpun.
Í íslensku er unnið með alla þessa þætti eins og best verður á kosið og þemavinna samþætt íslenskunni eins og hægt er í hvert sinn.

●

Les
○

○
○

15.-19.nóv.

Þema: Bílinn
Vinna með eigin texta

Semja texta, t.d. út
frá þema. Vinna með
textann og útfæra í
lestri, leik,
myndsköpun o.fl.

án þess að hljóða
sig í gegnum hvert
hljóð
“meðalþungar”
bækur
í hljóði sér til
ánægju

Auki við orðaforða sinn.
Að hlusta á sögur.
Þjálfist í að safna saman
aðalatriðum með aðstoð
hugtakakorts.
Þjálfist í að vinna í hóp.
Að skrifa orð og setningar.
Að skrifa frásögn, lýsingu og
kynna hana fyrir öðrum
nemendum.
Að fylgjast með og taka þátt
í umræðum.

Fag: íslenska
Bekkur: 2.bekkur
Námsefni: ýmis verkefni frá kennara, gæða-bókmenntir, námsspil, Lestrarlandið, Ritrún, skrift 2-4 o.fl.
Kennarar: Soffía Fransiska, Hlín, Bryndís María
Í íslensku er unnið út frá öllum þáttum lykilhæfni samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla: Tjáning og miðlun – Skapandi og gagnrýnin hugsun – Sjálfstæði og samvinnu – Nýtingu
miðla og upplýsinga – Ábyrgð og mat á eigin námi.
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex talsins: Læsi – Sjálfbærni – Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti – Heilbrigði og vegferð – Sköpun.
Í íslensku er unnið með alla þessa þætti eins og best verður á kosið og þemavinna samþætt íslenskunni eins og hægt er í hvert sinn.

Þjálfist í uppsetningu
verkefna.
Skrift:
○ Hefur bil á
milli orða.
○ Skrifar stóru og litlu
stafina þar sem við
á
○ vandar frágang
Þjálfist í að vinna í hóp.
○ Geti komið og tjáð
sig fyrir framan
hóp.
○ Tekið tillit til ólíkra
sjónarmiða.
Skrifar frásögn, lýsingu,
sögu
Parar saman mynd og
setningu
Les
○ upphátt með
áherslum og

Fag: íslenska
Bekkur: 2.bekkur
Námsefni: ýmis verkefni frá kennara, gæða-bókmenntir, námsspil, Lestrarlandið, Ritrún, skrift 2-4 o.fl.
Kennarar: Soffía Fransiska, Hlín, Bryndís María
Í íslensku er unnið út frá öllum þáttum lykilhæfni samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla: Tjáning og miðlun – Skapandi og gagnrýnin hugsun – Sjálfstæði og samvinnu – Nýtingu
miðla og upplýsinga – Ábyrgð og mat á eigin námi.
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex talsins: Læsi – Sjálfbærni – Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti – Heilbrigði og vegferð – Sköpun.
Í íslensku er unnið með alla þessa þætti eins og best verður á kosið og þemavinna samþætt íslenskunni eins og hægt er í hvert sinn.

22.-26. nóv.

Þema: Bílinn
Vinna með eigin texta

Semja texta, t.d. út
frá þema. Vinna með
textann og útfæra í
lestri, leik,
myndsköpun o.fl.

●
●
●

●
●

stoppar við
greinarmerki
○ Bil á milli orða
○ án þess að hljóða
sig í gegnum hvert
hljóð
○ “meðalþungar”
bækur
○ í hljóði sér til
ánægju
Hlustar í hópi á
framhaldssögu
Hlustar eftir munnlegum
fyrirmælum og fer eftir
þeim
Auki við orðaforða sinn.
Að hlusta á sögur.
Þjálfist í að safna saman
aðalatriðum með aðstoð
hugtakakorts.
Þjálfist í að vinna í hóp.
Að skrifa orð og setningar.

Fag: íslenska
Bekkur: 2.bekkur
Námsefni: ýmis verkefni frá kennara, gæða-bókmenntir, námsspil, Lestrarlandið, Ritrún, skrift 2-4 o.fl.
Kennarar: Soffía Fransiska, Hlín, Bryndís María
Í íslensku er unnið út frá öllum þáttum lykilhæfni samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla: Tjáning og miðlun – Skapandi og gagnrýnin hugsun – Sjálfstæði og samvinnu – Nýtingu
miðla og upplýsinga – Ábyrgð og mat á eigin námi.
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex talsins: Læsi – Sjálfbærni – Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti – Heilbrigði og vegferð – Sköpun.
Í íslensku er unnið með alla þessa þætti eins og best verður á kosið og þemavinna samþætt íslenskunni eins og hægt er í hvert sinn.

●

●
●
●

●
●
●
●

Að skrifa frásögn, lýsingu og
kynna hana fyrir öðrum
nemendum.
Að fylgjast með og taka þátt
í umræðum.
Þjálfist í uppsetningu
verkefna.
Skrift:
○ Hefur bil á
milli orða.
○ Skrifar stóru og litlu
stafina þar sem við
á
○ vandar frágang
Þjálfist í að vinna í hóp.
Geti komið og tjáð sig fyrir
framan hóp.
Tekið tillit til ólíkra
sjónarmiða.
Skrifar frásögn, lýsingu,
sögu

Fag: íslenska
Bekkur: 2.bekkur
Námsefni: ýmis verkefni frá kennara, gæða-bókmenntir, námsspil, Lestrarlandið, Ritrún, skrift 2-4 o.fl.
Kennarar: Soffía Fransiska, Hlín, Bryndís María
Í íslensku er unnið út frá öllum þáttum lykilhæfni samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla: Tjáning og miðlun – Skapandi og gagnrýnin hugsun – Sjálfstæði og samvinnu – Nýtingu
miðla og upplýsinga – Ábyrgð og mat á eigin námi.
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex talsins: Læsi – Sjálfbærni – Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti – Heilbrigði og vegferð – Sköpun.
Í íslensku er unnið með alla þessa þætti eins og best verður á kosið og þemavinna samþætt íslenskunni eins og hægt er í hvert sinn.

●
●

●
●

Parar saman mynd og
setningu
Les
○ upphátt með
áherslum og
stoppar við
greinarmerki
○ Les án þess að
hljóða sig í gegnum
hvert hljóð
○ Les “meðalþungar”
bækur
○ Les í hljóði sér til
ánægju
○
Hlustar í hópi á
framhaldssögu
Hlustar eftir munnlegum
fyrirmælum og fer eftir
þeim

Fag: íslenska
Bekkur: 2.bekkur
Námsefni: ýmis verkefni frá kennara, gæða-bókmenntir, námsspil, Lestrarlandið, Ritrún, skrift 2-4 o.fl.
Kennarar: Soffía Fransiska, Hlín, Bryndís María
Í íslensku er unnið út frá öllum þáttum lykilhæfni samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla: Tjáning og miðlun – Skapandi og gagnrýnin hugsun – Sjálfstæði og samvinnu – Nýtingu
miðla og upplýsinga – Ábyrgð og mat á eigin námi.
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex talsins: Læsi – Sjálfbærni – Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti – Heilbrigði og vegferð – Sköpun.
Í íslensku er unnið með alla þessa þætti eins og best verður á kosið og þemavinna samþætt íslenskunni eins og hægt er í hvert sinn.

29.nóv-3.des.

6.-10.des.

Þema: Jólaþema
– Jólasveinarnir eftir
Jóhannes úr Kötlum
Jólaverkefni
Markmið: að börnin
kynnist ákveðnum siðum
og venjum er tengjast
jólahátíðinni á Íslandi
áður fyrr og beri saman
við nútímann.

Ýmis verkefni frá
kennara, bæði
verkefnablöð, ipad,
myndlistartengt,
leiklistartengt o.fl.

Þema: Jólaþema
– Jólasveinarnir eftir
Jóhannes úr Kötlum
Markmið: að börnin
kynnist ákveðnum siðum
og venjum er tengjast
jólahátíðinni á Íslandi
áður fyrr og beri saman
við nútímann.

Ýmis verkefni frá
kennara, bæði
verkefnablöð, ipad,
myndlistartengt,
leiklistartengt o.fl.

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Geti spáð fyrir um innihald
sögunnar.
Læri að vinna texta við
mynd.
Þjálfist í sögugerð.
Þjálfist í samsettum
orðum.
Geti komið og tjáð sig fyrir
framan hóp.
Tekið tillit til ólíkra
sjónarmiða.
Geti spáð fyrir um innihald
sögunnar.
Læri að vinna texta við
mynd.
Þjálfist í sögugerð.
Þjálfist í samsettum
orðum.
Geti komið og tjáð sig fyrir
framan hóp.

Fag: íslenska
Bekkur: 2.bekkur
Námsefni: ýmis verkefni frá kennara, gæða-bókmenntir, námsspil, Lestrarlandið, Ritrún, skrift 2-4 o.fl.
Kennarar: Soffía Fransiska, Hlín, Bryndís María
Í íslensku er unnið út frá öllum þáttum lykilhæfni samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla: Tjáning og miðlun – Skapandi og gagnrýnin hugsun – Sjálfstæði og samvinnu – Nýtingu
miðla og upplýsinga – Ábyrgð og mat á eigin námi.
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex talsins: Læsi – Sjálfbærni – Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti – Heilbrigði og vegferð – Sköpun.
Í íslensku er unnið með alla þessa þætti eins og best verður á kosið og þemavinna samþætt íslenskunni eins og hægt er í hvert sinn.

●
13.-17.des.

20. des
Jólaball

Þema: Jólaþema
Jólaverkefni

Ýmis verkefni frá
kennara, bæði
verkefnablöð, ipad,
myndlistartengt,
leiklistartengt o.fl.

●
●
●
●
●
●

Tekið tillit til ólíkra
sjónarmiða.
Geti spáð fyrir um innihald
sögunnar.
Læri að vinna texta við
mynd.
Þjálfist í sögugerð.
Þjálfist í samsettum
orðum.
Geti komið og tjáð sig fyrir
framan hóp.
Tekið tillit til ólíkra
sjónarmiða.

