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  Kennsluáætlun – vor 2021 
Námsgrein: Íslenska 

Bekkur:1.bekkur 
Kennarar:Ása Björg Freysdóttir, Berglind Sigurðardóttir og Erla Ólafsdóttir 

Tímabil Efnisþættir - inntak Námsefni Námsmat 

23-27.ágúst 

Leiðbeinandi lestur- sjálfstæður lestur, ritun stafa,orða og 
setninga. Unnið Á og S. 

Farið yfir margar nýjar reglur. 
 
Skilji til hvers er ætlast af þeim í 
skólanum.  

 

 

30.ágúst-3.sept 

Leiðbeinandi lestur- sjálfstæður lestur, ritun stafa,orða og 
setninga. Unnið Í og A. 

Farið yfir margar nýjar reglur. 
 
Skilji til hvers er ætlast af þeim í 
skólanum.  

Listin að lesa og skrifa 1. Uppeldi til 
ábyrgðar: Bekkjarreglur. 

 

6-10 sept.. Unnið með L og Ó.  Leiðbeinandi lestur- sjálfstæður lestur, 
ritun stafa,orða og setninga 

Listin að lesa og skrifa 1. 
 

13-17.sept. Unnið með R og I.  Leiðbeinandi lestur- sjálfstæður lestur, 
ritun stafa,orða og setninga 

Listin að lesa og skrifa 1. 
 

20.-27.sept Unnið með Ú og M.  Leiðbeinandi lestur- sjálfstæður lestur, 
ritun stafa,orða og setninga 

Listin að lesa og skrifa 1. 
 

27.sept-1.okt. Unnið með U og E.  Leiðbeinandi lestur- sjálfstæður lestur, 
ritun stafa,orða og setninga 

Listin að lesa og skrifa 1. 
 

4.-8.október. Unnið með V og O.  Leiðbeinandi lestur- sjálfstæður lestur, 
ritun stafa,orða og setninga 

Listin að lesa og skrifa 2. 
 

11.-15.okt. Unnið N og Æ. Leiðbeinandi lestur- sjálfstæður lestur, ritun 
stafa,orða og setninga 

 
Listin að lesa og skrifa 2. 

 

18.-21.okt.  Unnið J og F.  Leiðbeinandi lestur- sjálfstæður lestur, ritun 
stafa,orða og setninga 

Listin að lesa og skrifa 2. 
 

22.-26.  VETRARLEYFI   
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27.-29.okt Unnið É og H. Leiðbeinandi lestur- sjálfstæður lestur, ritun 
stafa,orða og setninga 

Listin að lesa og skrifa 2. 
 

1.-5.nóv Unnið T og G.  Leiðbeinandi lestur- sjálfstæður lestur, ritun 
stafa,orða og setninga 

Listin að lesa og skrifa 3. 
 

8.-12.nóv Unnið Ð og Ö.  Leiðbeinandi lestur- sjálfstæður lestur, ritun 
stafa,orða og setninga 

.Listin að lesa og skrifa 3. 
 

15.-19.nóv Unnið B og Y.  Leiðbeinandi lestur- sjálfstæður lestur, ritun 
stafa,orða og setninga 

Listin að lesa og skrifa 3. 
 

22.-26.nóv. Unnið Ý og Þ.  Leiðbeinandi lestur- sjálfstæður lestur, ritun 
stafa,orða og setninga 

Listin að lesa og skrifa 4. 
 

29.nóv-3.des 
Unnið með K og D. Vinna í jólahefti sem tengist stærðfræði 
og íslensku. 

Samþætting á íslensku, stærðfræði og 
skapandi föndri og list.Listin að lesa og 
skrifa 4. 

 

6.-10.des 
Unnið með Au og P. Vinna í jólahefti sem tengist stærðfræði 
og íslensku. 

Samþætting á íslensku, stærðfræði og 
skapandi föndri og list. Listin að lesa og 
skrifa 4. 

 

13.-17.des 
Unnið með EY, EI og X. Vinna í jólahefti sem tengist 
stærðfræði og íslensku. 

Samþætting á íslensku, stærðfræði og 
skapandi föndri og list.  Listin að lesa og 
skrifa 4. 

 


