
 

Kennsluáætlun 1. bekkur  

Janúar- júní 2021 
Kennsluáætlunin er birt með fyrirvara um breytingar.  

Kennarar: Karitas Nína Viðarsdóttir, Sara Heiðrún Fawcett og Sigríður Guðmundsdóttir Hammer  

Vika Þema Viðfangsefni/efnistök Vinnubrögð/ 
kennsluaðferðir 

Námsmat 

05.01- 22.01 

4. jan 
starfsdagur 

5. jan kennsla 
hefst 

 

28. jan 
samskiptadagur 
 

Álfareiðin 

 

Ei, ei 

Ey, ey 

        Ðð 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Uppbyggingarstefnan:  

Unnið með hugtök eins og samskipti, vinátta og hvernig er að vera 

hluti af hópi. 

 

Íslenska, samfélagsfræði, lífsleikni og náttúrufræði:  

Nemendur vinna með fjölbreytt verkefni á hlutbundinn hátt þar 

sem þeir fá tækifæri til að rannsaka stafina og vinna með þá eftir 

eigin getu. Unnið með persónusköpun og sögufléttan kynnt. Áfram 

unnið með algengar orðmyndir. Lögð áhersla á stóran og lítinn staf 

og bil á milli orða. 

Nemendur kynntir fyrir ljóðum. Lesið ljóðið Álfareiðin og unnin 

margvísleg verkefni sem tengjast álfum. Lykilorðið er Álfareiðin 

og  munum við skoða tvíhljóðin Ei og Ey. Stafurinn Ð-ð einnig 

lagður inn. Unnið með samheiti og stafrófsröð. 

Áfram unnið með þá þætti sem nemendur hafa þegar kynnst. Unnið 

með skrift og lesskilning. 

Nemendur búa til sinn eigin álf, koma upp og kynna sig og álfinn 

sinn fyrir hóp nemenda.  

 

Upplýsingatækni: Nemendur nýta kennsluforrit sem tengjast 

viðfangsefnum hverju sinni og kynnast reglum í kringum 

spjaldtölvur í skólastofunni. 

 

 

 

 

  

Umræður, 

einstaklingsvinna, 

svæðavinna, 

hópavinna, 

paravinna, 

innlagnir. 

 

 

 

Kynning  

 

Námsmatskvarði 

  

25.01 -05.02   Uppbyggingarstefnan:  

Upprifjun Best/laga. Hrósa sjálfum sér  

Umræður, 

einstaklingsvinna, 

Lesferill, 

lestrarkönnun. 



 

 Álfasaga um 

sjálfstraust 

 

Áá 

Au au 

 

Samskipti 

Vinátta 

 
 

 

Íslenska, samfélagsfræði, lífsleikni, náttúrufræði:  

Nemendur vinna með fjölbreytt verkefni á hlutbundinn hátt þar 

sem þeir fá tækifæri til að rannsaka stafina og vinna með þá eftir 

eigin getu. Áfram unnið með algengar orðmyndir og hugtök.  
 

Álfasaga um sjálfstraust lesin. Lagt inn Au og Áá, hljóða og 

stafavinna. 

Vinni með orðaforða tengt efninu. Unnið með tvíhljóðið au. 

Tvöfaldur samhljóði kynntur 

Lykilorðið er: Sjálfstraust 

Vinna og umræða um sjálfstraust, líðan, tilfinningar.  

 

Upplýsingatækni: Nemendur nýta kennsluforrit sem tengjast 

viðfangsefnum hverju sinni og kynnast reglum í kringum 

spjaldtölvur í skólastofunni. 

svæðavinna, 

hópavinna, 

paravinna, 

innlagnir. 
 

 

 

Þekki Au, au 

Á, á  

 
 

 

 

08.02-26.02 

15. febrúar. 
Bolludagur 

16. febrúar. 
Sprengidagur 

17. febrúar. 
Öskudagur 

18.-19. 
Vetrarleyfi 

 

Fjölskyldan mín 

Öö, Dd 

Yy Ýy 

 

Bekkurinn minn 

 

 

Tvöfaldur 

samhljóði 

Uppbyggingarstefnan:  

Upprifjun á því sem höfum að gera hingað til. Bekkjarsáttmáli 

Þarfirnar, reglur , skýr mörk, mitt og þitt hlutverk, jákvæð 

samskipti. 

 

Íslenska, samfélagsfræði, lífsleikni, náttúrufræði:  

Nemendur vinna með fjölbreytt verkefni á hlutbundinn hátt þar 

sem þeir fá tækifæri til að rannsaka stafina og vinna með þá eftir 

eigin getu. Áfram unnið með algengar orðmyndir og hugtök.  

 

Lesin bókin Fjölskyldan mín. Kynnist ólíkum fjölskyldugerðum.  

Vinni með orðaforða tengt efninu. Auk þess vinni með bekkinn 

okkar. Lykilorðin eru ýmiskonar og sessunautur. Tvöfaldur 

samhljóði kynntur. (Sessa, panna, kanna,) 

 

Upplýsingatækni: Nemendur nýta kennsluforrit sem tengjast 

viðfangsefnum hverju sinni og kynnast reglum í kringum 

spjaldtölvur í skólastofunni. 

 

Umræður, 

einstaklingsvinna, 

svæðavinna, 

hópavinna, 

paravinna, 

innlagnir. 

 

Lesferill, 

lestrarkönnun. 

 

Tvöfaldur 

samhljóði 

 

  

 

Uppbyggingarstefnan:  

Unnið með samskipti, hópefli, verkefni og leiki.  

  

 



 

01.03 -12.03 

 

 

Töluboxið 

hennar ömmu 

 

Bb 

Xx 

 

Íslenska, samfélagsfræði, lífsleikni, náttúrufræði:  

Nemendur vinna með fjölbreytt verkefni á hlutbundinn hátt þar 

sem þeir fá tækifæri til að rannsaka stafi og tölur og vinna með það 

eftir eigin getu. Áfram unnið með algengar orðmyndir og hugtök 

tengd stærðfræði.  

Upprifjun á bókstafnum Bb, vinna með hljóð og stafadrátt. 

 

Samþætt verkefni allra námsgreina. Unnið með stærðfræðitexta. 

Bókin Töluboxið hennar ömmu lesin fyrir nemendur.  

Lykilorð eru Töluboxið 

Unnið áfram með tvöfaldan samhljóða.  

 

Upplýsingatækni: Nemendur nýta kennsluforrit sem tengjast 

viðfangsefnum hverju sinni og kynnast reglum í kringum 

spjaldtölvur í skólastofunni. 

Umræður, 

einstaklingsvinna, 

svæðavinna, 

hópavinna, 

paravinna, 

innlagnir. 

 

 

15.03-26.03 Safnið mitt 

 

Nn 

 

Uppbyggingarstefnan:  

Unnið með Gildi. Hvernig manneskja vill ég vera. Hópeflisleikir.  

 

Íslenska, samfélagsfræði, lífsleikni, náttúrufræði:  

Nemendur vinna með fjölbreytt verkefni á hlutbundinn hátt þar 

sem þeir fá tækifæri til að rannsaka stafina og vinna með þá eftir 

eigin getu. Áfram unnið með algengar orðmyndir og hugtök.  

 

Samþætt verkefni allra námsgreina. Unnið með stærðfræðitexta. 

Bókin Safnið mitt lesin fyrir nemendur. Unnið með hugtök tengd 

samlagningu.  

Sjá krossáætlun 

 

Upplýsingatækni: Nemendur nýta kennsluforrit sem tengjast 

viðfangsefnum hverju sinni og kynnast reglum í kringum 

spjaldtölvur í skólastofunni. 

 

vettvangsferðir, 

einstaklingsvinna, 

stöðvavinna, 

hópavinna, 

paravinna, 

innlagnir. 

Námsmatskvarði 

 

 

 

27.03. – 05.04  Páskafrí 

 
 

  



 

 

06.04- 20.04 

 

21. og 23. 
Skipulagsdagur 

22. 
Sumardagurinn 
fyrsti 

 

 

 

 

 

Greppikló  

 

 Gg, Pp, pp 

 

 (tvöfaldur 

samhljóði) 

 

Uppbyggingarstefnan:  

Unnið með hugtakið hjálpsemi og að setja okkur í spor annarra.  

 

Íslenska, samfélagsfræði, lífsleikni, náttúrufræði:  

Nemendur vinna með fjölbreytt verkefni á hlutbundinn hátt þar 

sem þeir fá tækifæri til að rannsaka stafina og vinna með þá eftir 

eigin getu. Áfram unnið með algengar orðmyndir og hugtök.  

 

Lesnar bækurnar Greppikló og Greppibarnið og unnið með 

stafina Gg, Pp ásamt tvöfalda samhljóða pp. Unnið með stóran og 

lítinn staf, bil á milli orða. Unnið með skrift og lesskilning. Vinna 

með andheiti og samheiti. 

 

Áfram unnið með þá þætti sem nemendur hafa þegar kynnst. 

 

Upplýsingatækni: Nýti kennsluforrit sem tengjast viðfangsefnum 

hverju sinni. 

 

vettvangsferðir, 

einstaklingsvinna, 

stöðvavinna, 

hópavinna, 

paravinna, 

innlagnir. 

 

 

Námsmatskvarði 

 

 

26.04. – 07.05 

29. Mörtuganga 

1. maí 
Verkalýðsd. 

13.maí 
Uppstigningard. 

 
 

Tóta og tíminn 

 

Klukkan 

Uppbyggingarstefnan:  

Unnið með hugtök eins og samvinna, samskipti og hjálpsemi.  

Leikir sem stuðla að samvinnu og samskiptum.  

 

Íslenska, samfélagsfræði, lífsleikni og náttúrufræði:  

Nemendur vinna með fjölbreytt verkefni á hlutbundinn hátt þar 

sem þeir fá tækifæri til að rannsaka stafina og vinna með þá eftir 

eigin getu. Unnið með persónusköpun og sögugerð. Áfram unnið 

með algengar orðmyndir og stafsetningu. Lögð áhersla á stóran og 

lítinn staf og bil á milli orða.  

 

Samþætt verkefni allra námsgreina.  

Lesin bókin Tóta og tíminn þar sem farið verður í hugtök og 

orðaforða tengdum klukkunni. Áfram unnið með þá þætti sem 

nemendur hafa þegar kynnst. Unnið með skrift og lesskilning. 

 

Upplýsingatækni: Nýti kennsluforrit sem tengjast viðfangsefnum 

hverju sinni.  

Umræður, 

vettvangsferðir, 

einstaklingsvinna, 

stöðvavinna, 

hópavinna, 

paravinna, 

innlagnir. 

Námsmatskvarði 



 

10.05 – 28.05  

17. maí 
samskiptad.  

1. júní Annar í 
hvítasunnu 

4. Júní Vorgleði 

9. Júní Skólaslit 

 
 

Blómin á 

þakinu  

 

Músafjölskyldan 

og litagleðin 

 

 

 

  

Uppbyggingarstefnan 

Unnið með hugtök sem tengjast tilfinningum og virðingu. Setja sig 

í spor annarra.  

 

Íslenska, samfélagsfræði, lífsleikni og náttúrufræði:  

Nemendur vinna með fjölbreytt verkefni á hlutbundinn hátt þar 

sem þeir fá tækifæri til að rannsaka stafina og vinna með þá eftir 

eigin getu. Unnið með persónusköpun og sögufléttan kynnt. Áfram 

unnið með algengar orðmyndir og stafsetningu. Lögð áhersla á 

stóran og lítinn staf og bil á milli orða.  

Lesin sagan Blómin á þakinu og unnin margvísleg verkefni sem 

tengjast húsdýrum. Húsdýraþema 

Áfram unnið með þá þætti sem nemendur hafa þegar kynnst. Unnið 

með skrift og lesskilning. 

 

Upplýsingatækni: Nýti kennsluforrit sem tengjast viðfangsefnum 

hverju sinni.  

Umræður, 

vettvangsferðir, 

einstaklingsvinna, 

stöðvavinna, 

hópavinna, 

paravinna, 

innlagnir. 

Námsmatskvarði 

 

Kennsluáætlun í íslensku og samfélagsfræði er samþætti í ljósi þess að margar kennslulotur eru samþættar út frá Byrjendalæsi.  

Árgangurinn hefur aðgang að bekkjarbókasafni. Þar eru bækar flokkaðar svo þær séu aðgengilegar nemendum.  

Markmið sem unnið er með allt árið:  

- átt góð samskipti, hlustað og sýnt kurteisi 
- tjáð sig með aðstoð leikrænnar tjáningar frammi 

fyrir hóp 
- beitt skýrum og áheyrilegum framburði 
- tjáð sig munnlega á skýru og góðu máli 
- sagt frá eftirminnilegum atburðum 
- hlustað á sögur, ljóð, leikrit og upplestur 
- sungið algenga íslenska barnasöngva og tekið 

þátt í fjöldasöng 

- beitt fjölbreittum orðaforða 
- farið eftir grunnreglum á bókasafni 
- valið sér lesefni eftir áhuga og þörf sem hæfir 

lestrargetu 
- þjálfist í að stafsetja rétt 
- geti nýtt sér fyrirmyndir í ritun, s.s. af lestri 

bóka, tímarita og rafræns efnis 
- unnið með aðalpersónu á fjölbreyttan hátt 

- læri um uppbyggingu texta, s..s upphaf, 
meginmál og niðurlag 

- læri að draga rétt til stafs 
- skrifi skýrt og læsilega 
- temji sér rétt grip á skriffærum 
- temji sér vandvirkni 
- þekki bókstafi, orð og hljóð 

 

 

Námsmat  

Símat er í gangi allt skólaárið þar sem kannað er hvort nemandinn hafi náð viðeigandi hæfniviðmiðum skólanámskrár Grunnskóla Grindavíkur. Notast er við fjölbreytt námsmat. Jafnframt er 
lykilhæfni nemenda metin. 

       Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytinga



 

 


