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  Kennsluáætlun – vor 2019 
Íslenska: 1. bekkur. 

Tímabil Efnisþættir – inntak Námsgögn Námsmat 

 
7.1 – 11.1 
(1 vika) 

 
Lestur og bókmenntir 

• bókin Saga um nótt lesin 

• stafainnlögn – Ð 
 
Málfræði 

• nemandi vinnur með samsett orð út frá 
lykilorðinu norðurljós t.d. 

➢ norðanvindur 
➢ vasaljós 

Ritun 

• nemandi lærir réttan stafdrátt, stafurinn Ð 

• nemandi æfist í ritun með því að skrifa um 
drauma sína 

• nemandi vinnur með 100 algengustu orðin á 
fjölbreyttan hátt 

 
Samþætting námsgreina 

• náttúrufræði, lesum og lærum um norðurljósin 
og næturdýr 

• samfélagsfræði, nemandi skrifar og talar um 
drauma sína 

 
bókin Saga um nótt 
stafablöð 
Lærum saman – Námsfélagar  
ljósritað efni 
Það er leikur að læra 
yndislestur 
heimalestur 

 
Raddlestrarpróf 
 
Leiðsagnarmat: 
kennari fylgist með og 
metur hæfni nemenda til 
að tjá sig , hlusta á talað 
mál og taka þátt sem 
áhorfandi. 
 
Námsframvinda og staða 
nemenda metin í 
daglegu starfi.  
 
 

 
14.1 – 18.1 
(1 vika) 

 
Lestur og bókmenntir 

• bókin Láttu mig í friði lesin 

• stafainnlögn – Y 
 

Ritun 

 
bókin Láttu mig í friði 
stafablöð 
bingó (hugtökin dagur, vikur, 
mánuðir og ár) 
Lærum saman – Námsfélagar  

 
Leiðsagnarmat: 
kennari fylgist með og 
metur hæfni nemenda til 
að tjá sig , hlusta á talað 
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• nemandi lærir réttan stafdrátt, stafurinn Y 

• nemandi æfist í gerð söguvegs 

• nemandi vinnur með orð, hugtök og 
orðasambönd í texta á fjölbreyttan hátt 
 

Talað mál og ritað 

• nemandi segir frá daglegu lífi og hlustar á aðra 
með athygli  

• nemandi tekur þátt í jákvæðum samskiptum og 
samvinnu 

• nemendur vinna að sameiginlegu dagatali 

• spjallfélagar ræða saman um líðan 
drengsins í sögunni Láttu mig í friði og 
hvernig þáttur dýranna hjálpar drengnum 

 
Samþætting námsgreina 

• stærðfræði, tengjum stafi og orð við einingar og 
tugi 

• stærðfræði, tengjum við hugtökin dagur, vika og 
mánuður 

ljósritað efni 
Það er leikur að læra  
yndislestur 
heimalestur 

mál og taka þátt sem 
áhorfandi. 
 
Námsframvinda og staða 
nemenda metin í 
daglegu starfi.  

 
21.1 - 25.1 
(1 vika - 
skipulagsdagur 
21.1) 
 

 
Lestur og bókmenntir 

• bókin Regnbogafiskurinn lesin 

• stafainnlögn – G og N 
 
Ritun 

• nemandi lærir réttan stafdrátt, stafirnir G og N 

• nemandi skrifar um vikuna sína með áherslu á að 
hafa bil á milli orða  

• nemandi vinnur á fjölbreyttan hátt með hljóð, 
stafi og stafasambönd  

• nemandi býr til fiskabók og skrifar um upphaf og 
lok sögunnar um Regnbogafiskinn í hana 

• nemendur vinna saman að stórum fiskum og 
skrifa staðreyndir um Regnbogafiskinn 

 
bókin Regnbogafiskurinn 
stafablöð 
Lærum saman – Námsfélagar  
ljósritað efni 
Það er leikur að læra  
yndislestur 
heimalestur 

 
Leiðsagnarmat: 
kennari fylgist með og 
metur hæfni nemenda til 
að tjá sig , hlusta á talað 
mál og taka þátt sem 
áhorfandi. 
 
Námsframvinda og staða 
nemenda metin í 
daglegu starfi.  
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Talað mál og ritað 

• nemandi segir frá daglegu lífi og hlustar á aðra 
með athygli  

• nemandi tekur þátt í jákvæðum samskiptum og 
samvinnu   

• nemendur vinna að sameiginlegu dagatali 
 
Samþætting námsgreina 

• stærðfræði, nemendur skrifa um vikuna sína 

• náttúrufræði, nemendur búa til stóra fiska í 
sameiningu og litlar fiskabækur 

 
28.1 - 8.2  
(2 vikur - 
foreldradagur 
30.1) 

 
Lestur og bókmenntir 

• stafainnlögn – Ei og Ey 
 
Málfræði 

• nemandi leikur sér með orð, skiptir í atkvæði og 
rímar  

 
Ritun 

• nemandi lærir réttan stafdrátt, Ei og Ey 

• nemandi vinnur á fjölbreyttan hátt með hljóð, 
stafi og stafasambönd 

• ég er einstök/einstakur, ritunarverkefni  
 

Samþætting námsgreina 

• stærðfræði, nemendur læra að flokka orð eftir til 
dæmis stöfum og atkvæðum í sléttar tölur og 
oddatölur 

• samfélagsfræði, nemendur skrifa um eiginleika 
sína og hæfileika 

 
bókin Bókin hans Breka 
stafablöð 
Lærum saman – Námsfélagar  
ljósritað efni 
Það er leikur að læra 
yndislestur 
heimalestur 

 
Leiðsagnarmat: 
kennari fylgist með og 
metur hæfni nemenda til 
að tjá sig , hlusta á talað 
mál og taka þátt sem 
áhorfandi. 
 
Námsframvinda og staða 
nemenda metin í 
daglegu starfi.  

 
11.2 – 22.2 
(2 vikur) 

 
Lestur og bókmenntir 

• bókin Þrír litlir grísir lesin 

 
bókin Þrír litlir grísir 
stafablöð 

 
Leiðsagnarmat: 
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• stafainnlögn – Au, Þ, É 
 
Málfræði 

• nemandi leikur sér með orð, skiptir í atkvæði og 
rímar 

 
Ritun 

• nemandi lærir réttan stafdrátt, stafirnir Þ og É  

• nemandi vinnur á fjölbreyttan hátt með hljóð,  
stafi og stafasambönd 

• nemandi veltir fyrir sér og skrifar hvernig sagan 
myndi breytast ef grísirnir þrír hefðu allir byggt 
eins kofa 

• nemandi æfist í að endursegja sögu og skrifa um 
hana 
 

Samþætting námsgreina 

• samfélagsfræði, grísirnir þrír fóru ólíkar leiðir og 
uppskáru eins og þeir sáu, ræðum um ólíkar 
skoðanir og virðingu 

• stærðfræði, nemendur búa til plús og mínus 
sögur dæmi: Þrír grísir búa til kofa. Úlfur kemur 
og blæs einum um koll þá eru tveir kofar eftir, 3-
1=2 

Lærum saman – Námsfélagar  
ljósritað efni 
bingó 
Það er leikur að læra 
yndislestur 
heimalestur 

kennari fylgist með og 
metur hæfni nemenda til 
að tjá sig , hlusta á talað 
mál og taka þátt sem 
áhorfandi. 
 
Námsframvinda og staða 
nemenda metin í 
daglegu starfi. 

 
25.2 - 8.3 
(2 vikur – 
vetrarleyfi 25.-
26.2 og 
öskudagur 6.3) 

 
Lestur og bókmenntir 

• nemandi vinnur með stafi og hljóð íslenska 
stafrófsins, sérhljóða og samhljóða á fjölbreyttan 
hátt t.d. í gegnum leikur að læra 
 

Málfræði 

• nemandi kynnist sérnöfnum og læri t.d. að 
mannanöfn eru með stórum staf 

 
Samþætting námsgreina 

 
bókin Kostuleg kort og gröf 
Lærum saman – Námsfélagar  
ljósritað efni 
yndislestur 
heimalestur 
Leikur að læra 
 
 
 
 

 
Leiðsagnarmat: 
kennari fylgist með og 
metur hæfni nemenda til 
að tjá sig , hlusta á talað 
mál og taka þátt sem 
áhorfandi. 
 
Námsframvinda og staða 
nemenda metin í 
daglegu starfi.  
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• samfélagsfræði, nemandi lærir um sérnöfn í 
hverfinu sínu, borginni sinni og landinu sínu 

 
 

 

 
11.3 - 12.4 
(5 vikur – 
skipulagsdagur 
19.3,  
furðufatadagur 
12.4) 
 
 
 

 
Lestur og bókmenntir 

• bókin Hrafnar lesin 

• nemandi vinnur með orð, hugtök og 
orðasambönd á fjölbreyttan hátt 

 
Málfræði 

• nemandi vinnur með stafrófið og orðatiltæki á 
fjölbreyttan hátt 

  
Talað mál og hlustun 

• nemendur ræða saman um mengun og áhrif 
hennar á umhverfið 

 
Ritun 

• nemendur skrifa um hrafninn 

• nemendur vinna að sameiginlegu verkefni um 
þeirra þátt í að minnka mengun, hvað getum við 
gert til að minnka mengun? 
 

Samþætting námsgreina 

• stærðfræði, nemandi fer út og rannsakar 
nærumhverfi sitt, tínir upp rusl og flokkar það 

• stærðfræði,  nemandi býr t.d. til súlurit út frá 
upphafsstöfum bekkjarfélaga 

• samfélagsfræði, nemandi lærir um gildi náttúru, 
umhverfis og mikilvægi góðrar umgengni 

• náttúrufræði, nemandi kynnist hrafninum og 
öðrum algengum fuglategundum á Íslandi 

• tónmennt, nemendur syngja um krumma 

 
bókin Hrafnar 
fræðibækur um fugla 
ljósritað efni 
yndislestur 
heimalestur 
Fuglavefurinn 
gagnvirt efni  

 
Leiðsagnarmat: 
kennari fylgist með og 
metur hæfni nemenda til 
að tjá sig , hlusta á talað 
mál og taka þátt sem 
áhorfandi. 
 
Námsframvinda og staða 
nemenda metin í 
daglegu starfi. 

 
23.4 – 10.5 

 
Lestur og bókmenntir 

• bókin Ég er klárastur lesin 

 
bókin Ég er klárastur 
ljósritað efni 

 
apríl – maí 
Læsi 1.3 
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(3 vikur – 25.4 – 
sumardagurinn 
fyrsti og 1.5) 
 

• nemandi vinnur með orð, hugtök og 
orðasambönd á fjölbreyttan hátt 

 
Málfræði 

• nemandi lærir um og vinnur með andheiti og 
samheiti 

 
Samþætting námsgreina 

• stærðfræði, nemandi lærir um og vinnur með 
hugtökin líklegt, ólíklegt, reglulegt og aldrei 

• náttúrufræði, nemandi lærir um og vinnur með 
hugtökin hiti og kuldi 

yndislestur 
heimalestur 
 

Raddlestrarpróf 
 
Leiðsagnarmat: 
kennari fylgist með og 
metur hæfni nemenda til 
að tjá sig , hlusta á talað 
mál og taka þátt sem 
áhorfandi. 
 
Námsframvinda og staða 
nemenda metin í 
daglegu starfi. 

 
13.5 – 7.6              
(4 vikur – 
skipulagsdagur 
20.5, þemadagar 
21.-23.5,  
uppstigningardag
ur 30.5 og 
skólaslit 7.6) 
 
 

 
Lestur og bókmenntir 

• nemandi vinnur með orð, hugtök og 
orðasambönd á fjölbreyttan hátt 

 
Ritun 

• nemendur vinna hóp- og einstaklings 
ritunarverkefni um dýrin og sveitina og 
öryggisbúnað reiðhjóla 

 
Samþætting námsgreina 

• náttúrufræði, nemandi lærir um dýrin í sveitinni 

• samfélagsfræði, nemandi lærir um öryggisbúnað 

reiðhjóla í tengslum við hjóladag Fossvogsskóla 

• stærðfræði, nemendur vinna saman að könnun 
um öryggisbúnað reiðhjóla og skrá niðurstöður í 
súlurit  

 

 
bækur um húsdýr og sveitina 
ljósritað efni 
yndislestur 
heimalestur 
gagnvirkt efni 

 
Leiðsagnarmat: 
kennari fylgist með og 
metur hæfni nemenda til 
að tjá sig , hlusta á talað 
mál og taka þátt sem 
áhorfandi. 
 
Námsframvinda og staða 
nemenda metin í 
daglegu starfi. 


