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  Kennsluáætlun – vor 2019 
Námsgrein: Íslenska. 2. bekkur. 

Tímabil Efnisþættir - inntak Námsgögn Námsmat 

 

7-11. janúar  

 

Inntak á texta: Upplestur á fræðitexta, umræður, 

upprifjun, lesskilningur og þáttökulestur.  

 

Tæknilegir þættir lestrarnáms: Sundurgreinandi og 

samtengjandi viðfangsefni t.d hugtakakort, lykilorð, 

hljóðvitund, skoðun á ritmáli og stafir. 

Ritrún: Sögugerð. 

Lestrarlandið: Nn og Ææ. 

Skrift:2 bls 

 

 

 

Hvalir 

Ritrún 1 

Lestrarlandið 1 

Skrift 2 

Símat 

Samþætting við 

náttúrufræði. 

 

14.-25. janúar 

Inntak á texta: Upplestur á gæðatexta, umræður, 

upprifjun, lesskilningur og þáttökulestur.  

Tæknilegir þættir lestrarnáms: Sundurgreinandi og 

samtengjandi viðfangsefni, hljóðvitund, spil, 

lesskilningur. 

Ljóð:Þorraþræll, skrifað, myndskreytt, upplestur og 

framsögn. 

Ritrún: Málfræði, stafsetning og ritun. Málfræðivinna 

varðandi heimilið. 

 

Skrift:2 bls 

Kuggur og þorrablótið.      

Þorraþræll: Ljóð 

Ritrún 2 

 

Símat. Hæfni til 

samvinnu skoðuð. 
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28. jan.-8.febrúar 

 

 

Inntak á texta: Upplestur á fræðitexta, umræður, 

upprifjun, lesskilningur og þáttökulestur.  

Tæknilegir þættir lestrarnáms: Sundurgreinandi og 

samtengjandi viðfangsefni t.d hugtakakort, lykilorð og 

hljóðvitund. 

Ritrún: Málfræðivinna er tengist skilningarvitunum, 

skynjun-sjón, heyrn og bragð. 

Skrift:2 bls 

 

Hrafninn 

Ritrún 2 

Skrift 2 

 

 

Símat. Hæfni til 

samvinnu skoðuð. 

Samþætting við 

náttúrufræði. 

 

11.-22. febrúar 

Inntak á texta: Upplestur á fræðitexta, umræður, 

upprifjun, lesskilningur og þáttökulestur.  

Tæknilegir þættir lestrarnáms: Sundurgreinandi og 

samtengjandi viðfangsefni t.d hugtakakort, lykilorð, 

hljóðvitund, ritun og stafagerð 

Ritrún: Málfræðivinna er í Ritrún, vikudagar og 

skóladagar.  

Skrift:2 bls 

 

 

Kóngulær 

Ritrún 2 

Skrift 2 

Símat. Hæfni til 

samvinnu skoðuð. 

Samþætting við 

náttúrufræði. 

 

27.feb.-1.mars 

 

Ritrún: Málfræðivinna er tengist sagnorðum, kynning og 

innlögn.  

Skrift:2 bls. 

Ritrún 2 

Skrift 2 

Símat. Hæfni til 

samvinnu skoðuð. 

 

 

4.-15.mars 

 

Inntak á texta: Upplestur á gæðatexta, umræður, 

upprifjun, lesskilningur og þáttökulestur.  

Tæknilegir þættir lestrarnáms: Sundurgreinandi og 

samtengjandi viðfangsefni t.d hugtakakort, lykilorð, spil, 

hljóðvitund, ritun og stafagerð. 

Hver er flottastur 

Ritrún 2 

Skrift 2 
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Ritrún: Málfræðivinna, orðaforði er tengist 

skilningarvitum, skynjun, líkama og tilfinningum. 

Skrift:2 bls 

 

 

18.-29. mars 

 

Inntak á texta: Upplestur á gæðatexta, umræður, 

upprifjun, lesskilningur og þáttökulestur.  

Tæknilegir þættir lestrarnáms: Sundurgreinandi og 

samtengjandi viðfangsefni t.d  lykilorð, spil, hljóðvitund, 

ritun, stafagerð, skilningur og orðaforði er tengist tíma 

og stærðfræði. 

Ritrún: Málfræðivinna, orðaforði er tengist rími og leik 

að orðum.  

Skrift:2 bls 

 

 

Tóta og tíminn 

Ritrún 

Skrift 

Símat. Hæfni til 

samvinnu skoðuð. 

Samþætting við 

stærðfræði. 

 

1.-11.apríl 

 

Inntak á texta: Upplestur á gæðatexta, umræður, 

upprifjun, lesskilningur og þáttökulestur.  

Tæknilegir þættir lestrarnáms: Sundurgreinandi og 

samtengjandi viðfangsefni t.d  lykilorð, spil, hljóðvitund, 

ritun og stafagerð. 

Ritrún: Málfræðivinna, orðaforði er tengist leik að 

orðum, frásagnir  

Skrift:2 bls 

 

Regnboginn, Páskasaga 

Ritrún 

Skrift 

Símat. Samþætting við 

samfélagsfræði. Hæfni til 

samvinnu skoðuð.  

 

23.-26.apríl  

 

 

Málfræðivinna er tengist frásögnum og ritun.  

 

Loftbóluvika 

Ritrún 

Skrift 

Símat. 
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29. apríl-17 maí 

 

Inntak á texta: Upplestur á gæðatexta, umræður, 

upprifjun, lesskilningur og þáttökulestur.  

Þekki og skilji muninn á klaufdýri, hófdýr o.s.frv. 

Tæknilegir þættir lestrarnáms: Sundurgreinandi og 

samtengjandi viðfangsefni t.d  lykilorð, spil, hljóðvitund, 

ritun og stafagerð. 

Ritrún: Málfræðivinna, orðaforði er tengist ritun og 

sögugerð. 

Skrift:2 bls 

 

Hani, krummi, hundur og svín…. 

Ritrún 

Skrift 

Símat. Samþætting við 

náttúrufræði. Hæfni til 

samvinnu skoðuð. 

Vettvangsferð 

24.-31 maí 
Loftbóluvika, klára verkefni og námsmat. 

Ritrún 

Skrift 

 


