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Námsgrein: Íslensla 

 

ágúst - maí Kennari:Ragnheiður María Hannesdóttir og 
Sigurhanna Björg Hjartardóttir 

Samstarfsfólk: Herdís Ragnhildur Einarsdóttir og Lovísa Rúna Sigurðardóttir 

 

Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
  Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

ágúst - maí 
 
 
 
 
 

Talað mál, 
hlustun og 
áhorf 

 Geti beitt skýrum og áheyrilegum 
framburði. 

 Geti hlustað á upplestur af ýmsum 
toga. 

 Geti lært, leikið eða sungið texta af 
ýmsum gerðum. 

 Taki þátt og fái tækifæri til að horfa á 
leikþætti/eða söngatriði. 

 Geti sagt frá eftirminnilegum atburðum 
og eigin reynslu. 

 Geti átt góð samskipti og sýnt kurteisi. 
 Geti hlustað á aðra og tekið þátt í 

umræðum. 
 Geti hlustað og farið eftir munnlegum 

fyrirmælum 
 Þjálfist í að koma fram og tjá sig fyrir 

framan bekkinn. 
 

Innlögn 
Umræður 
Einstaklingsvinna 
Hópavinna 
hlutverkaleikir 
 
 

Markviss málörvun 
Skólavefurinn 
Leikir 
Vettvangsferðir 
Ipad 
Ýmis kennsluforrit – mms.is og 
nams.is. 
 
 
 

Símat – könnun  

ágúst – maí 
 

Lestur og 
bókmenntir 

 

 Læri hljóð, tákn og heiti bókstafanna. 
 Geti tengt hljóð saman í orð. 
 Þekki algengar orðmyndir. 
 Öðlist jákvætt viðhorf til lestrar. 
 Geti lesið orð og stuttar setningar. 
 Læri einfaldar vísur, ljóð og þulur. 
 Fari reglulega á bókasafn og fái bækur 

lánaðar. 
 Þekki hvernig bækur eru byggðar upp, 

t.d. forsíðu, baksíðu og kafla. 
 

 

Innlögn 
Umræður 
Einstaklingsvinna 
Hópavinna 
spil 
 

Lestrarlandið: 
Sögubók. 
Lestrarbók. 
Vinnubók1 
Vinnubók1+ 
Vinnubók2. 
Vinnubók 2+ 
Markviss málörvun 
Ýmsar lestrar og vinnubækur 
Ipad 
Stafakubbar 
leikir 
 

Símat – könnun  
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Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
  Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

 ágúst – maí 
 
 

Ritun 

 Dragi rétt til staf. 
 Þekki skriftaráttina. 
 Haldi rétt á skriffærum. 
 Skrifi orð eða stuttar setningar. 
 Kynnist hvernig hugarkort eru byggð 

upp. 
 

 

Innlögn 
umræður 
Einstaklingsvinna 
Hópavinna 
 

Skrift 
Orðasafnið mitt, listin að lesa og 
skrifa. 
Úrklippu/vísubók 

Símat – könnun  

ágúst - maí 
 
 
 

Málfræði 

 Skilji hvað rím er og geti fundið orð 
sem ríma. 

 Þekki hugtökin hljóð og bókstafur. 
 Þekki hugtakið atkvæði. 
 Þekki hugtakið setning. 
 Þekki sérhljóða og samhljóða. 
 Þekki hugtökin samheiti og andheiti. 

 

 

Innlögn 
Umræður 
Einstaklingsvinna 
Hópavinna 
 

Markviss málörvun 
Námsleikir 
Skólavefur 
nams.is 
Ljáðu mér eyra 

Símat – könnun  

    

 

 

 .    
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Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
  Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

     

     

     

 
 
 

    

     

 
Niðurstöður úr einstökum þáttum námsmatsins eru birtar á mentor.is undir námsmat. 

 
Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun. 

 

 


