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  Kennsluáætlun – haust 2019 
Íslenska: 2. bekkur. 

Tímabil Efnisþættir – inntak Námsgögn Námsmat 

 

26.8 – 13.9 

(3 vikur) 

Lestur og bókmenntir 

• bókin Hvalir lesin 

• unnið með fræðitexta 

• lesskilningur 
 

Málfræði 

• nemandi lærir um spurnarorð (hv-orð) 

• nemandi kynnist mun á hv- og kv-orðum 
(hvalir/kvalir) 

• nemandi æfist í að raða í stafrófsröð eftir fyrsta 
staf í orði 

Upprifjun  

• stafrófið, stafavísa 
 

Ritun 

• nemandi æfist í að búa til spurningar 

• nemandi æfist í að skrifa fyrirmyndarmálsgreinar 
➢ byrjar á stórum staf 
➢ endar á punkti 
➢ stór stafur í sérnöfnum 
➢ bil á milli orða 
➢ snyrtilega skrifuð 

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

 

 

bókin Hvalir 

Ritrún 1 

Ljósritað efni 

Sproti 2a 

Sögubókin mín 

 

 

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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Samþætting námsgreina 

• náttúrufræði, lesum og lærum um hvali og fiska 

• stærðfræði, lengdarmælingar 
 
 

 

16.9– 27.9 

(2 vikur) 

 

Lestur og bókmenntir 

• bókin safnið mitt lesin 

• lesskilningsverkefni 
 

Málfræði 

• nemandi lærir um og vinnur með sérnöfn 

Ritun 

• ritun með áherslu á  

➢ fyrirmyndarmálsgreinar 

➢ fyrirsagnir 

➢ spássíur 

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

• nemandi æfist í að setja sér markmið og skrifar 
þau niður 

 

Samþætting námsgreina 

• stærðfræði, samlagning 

• samfélagfræði, hugarfar Sillu skoðað út frá 
vaxandi hugarfari og fastmótuðu hugarfari 

 

Bókin Safnið mitt (bók um 

samlagningu) 

Ritrún 1 

Sproti 2a 

Ljósritað efni 

Sögubókin mín 

 

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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30.9 – 18.10 

(3 vikur) 

 

 

 

Lestur og bókmenntir  

• bókin Gilitrutt lesin 

• unnið með þjóðsögu og ævintýri 

• lesskilningur 
 

Málfræði 

• nemandi lærir um og vinnur með samsett orð  

Ritun 

• ritun með áherslu á  

➢ fyrirmyndarmálsgreinar 

➢ fyrirsagnir 

➢ spássíur 

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

 
Samþætting námsgreina 

• Samfélagsfræði, nemendur skoða söguna um 
Gilitrutt út frá umhverfi og tíma 

➢ Í hvernig húsi búa bóndinn og kona hans? 

➢ hvernig verkfæri nota þau við bústörfin? 

 
 

 

 

 

 

Bókin Gilitrutt 

Ritrún 1 

Ljósritað efni 

Sögubókin mín 

 

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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21.10 – 15.11  

(4 vikur - 

foreldradagur 

23.10 og 

vetrarleyfi 24.10-

28.10) 

 

Lestur og bókmenntir 

• bókin Köngulær lesin 

• unnið með fræðitexta 

• lesskilningur 

Málfræði 

• nemandi lærir um og vinnur með andheiti og 

samheiti 

Ritun 

• skapandi ritun með áherslu á  

➢ fyrirmyndarmálsgreinar 

➢ fyrirsagnir 

➢ spássíur 

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

 

Samþætting námsgreina 

• náttúrufræði, lesum og lærum um köngulær 

• stærðfærði, vinnum með hugtökin 
hæsta/lægsta, mikið/lítið og flestir/fæstir 

 

 

bókin Köngulær 

Ritrún 1 

Ljósritað efni 

Sögubókin mín 

 

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.  

 

18.11 – 29.11 

(2 vikur - 

skipulagsdagur 

19.11) 

 

Lestur og bókmenntir 

• gæðatexti lesin Enginn sá hundinn 

• lesskilningur 
 

 

Bókin Enginn sá hundinn 

Ritrún 1 

Ljósritað efni 

Sögubókin mín 

 

Leiðsagnarmat: 

kennari fylgist með og 

metur hæfni nemenda til 

að tjá sig , hlusta á talað 
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Málfræði 

• nemandi lærir um og vinnur með rím 

Ritun 

• skapandi ritun með áherslu á  

➢ fyrirmyndarmálsgreinar 

➢ fyrirsagnir 

➢ spássíur               

• nemandi æfist í ljóðagerð 

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

 
Samþætting námsgreina 

• samfélagsfræði,  nemendur vinna með boðskap 

sögunnar Enginn sá hundinn 

➢ rætt um mikilvægi þess að sýna tillitssemi 

og virðingu í samskipum og samvinnu við 

aðra 

➢ rætt um afleiðingar athafna okkar 

 

mál og taka þátt sem 

áhorfandi. 

 

Námsframvinda og staða 

nemenda metin í 

daglegu starfi. 

 

2.12-20.12 

(3 vikur) 

 

Lestur og bókmenntir 

• Gæðatexti úr bókinni Regnboginn 

• lesskilningur 
 

Ritun 

• skapandi ritun með áherslu á  

➢ fyrirmyndarmálsgreinar 

 

 

Bókin Regnboginn 

Ritrún 1 

Sögubókin mín 

Ljósritað efni 

 

 

 

 

Leiðsagnarmat: 

kennari fylgist með og 

metur hæfni nemenda til 

að tjá sig , hlusta á talað 

mál og taka þátt sem 

áhorfandi. 
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➢ fyrirsagnir 

➢ spássíur               

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

 

Námsframvinda og staða 

nemenda metin í 

daglegu starfi.  


