
Kennsluáætlun 1. bekkur  

Janúar- júní 2018 
Kennsluáætlunin er birt með fyrirvara um breytingar.  

Kennarar: Alexander Þórarinnsson, Karitas Nína Viðarsdóttir, Sigrún Sverrisdóttir, Þórunn Erlingsdóttir. 

Vika Þema Viðfangsefni/efnistök Vinnubrögð/ 
kennsluaðferðir 

Námsmat 

15. 01- 22.01 

15. Janúar. 
Vorönn hefst 

 

19. janúar. 
Bóndadagur- 
allir lesa. 

 

31. janúar. 
Samskiptadagur 

 

2. febrúar. 
Dagur 
stærðfræðinnar 

 

Álfareiðin 

 

Þþ, Úú, Ðð 

og Gg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppbyggingarstefnan:  

Unnið áfram með þarfagreiningu nemenda og þau byrja að föndra 

táknin, hús, stjörnu, hjarta, fiðrildi og blöðru. 

Unnið með hugtök eins og góðverk, 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 og stafsetningu. Lögð áhersla á stóran og 

lítinn staf og bil á milli orða. Unnið með efni tengt Þorranum og 

lagður inn stafurinn Þþ. 

Nemendur kynntir fyrir ljóðum. Lesið ljóðið Álfareiðin og unnin 

margvísleg verkefni sem tengjast álfum. Lykilorðið er Álfareiðin og 

Sönglúðra og og munum við skoða stafina Úú, Ðð og Gg 

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

með skrift og lesskilning. 

 

Lestrarbækur afhentar eftir getu hvers og eins, mikilvægt að lesið sé 

heima 5x í viku í 10-15 mín. Foreldrar lesa fyrir/með ef börnin hafa 

ekki vald á því sjálf.  

Nemendur þjálfist í að skrifa orð eftir upplestri í heimalestrarhefti. 

Umræður, 

einstaklingsvinna, 

stöðvavinna, 

hópavinna, 

paravinna, 

innlagnir. 

 

 

Lesferill, 

lestrarkönnun. 

 

Námsmatskvarði 

Sjálfsmat 



 

Upplýsingatækni: Nemendur nýta kennsluforrit sem tengjast 

viðfangsefnum hverju sinni og kynnast reglum í kringum 

spjaldtölvur í skólastofunni. 

29.01 – 16.02 

6. febrúar. 
Dagur 
leikskólans 

12. febrúar. 
Bolludagur 

13. febrúar. 
Sprengidagur 

14. febrúar. 
Öskudagur 

18.02. 
Konudagur 

Greppikló 

 

 Gg, Pp, pp 

(tvöfaldur 

samhljóði) 

Uppbyggingarstefnan:  
Unnið áfram með þarfagreiningu nemenda og þau byrja að föndra 

táknin, hús, stjörnu, hjarta, fiðrildi og blöðru. 

 

 

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. Unnið með sögufléttuna og önnur ritunarform. 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. Nemendur 

vinna með ljóð ásamt því að farið verður í andheiti og samheiti. 

Áfram unnið með þá þætti sem nemendur hafa þegar kynnst. 

 

Lesið heima 5x í viku í 10-15 mín. Foreldrar lesa fyrir/með ef börnin 

hafa ekki vald á því sjálf. Nemendur þjálfist í að skrifa orð eftir 

upplestri í heimalestrarhefti. 

 

Upplýsingatækni: Nemendur nýta kennsluforrit sem tengjast 

viðfangsefnum hverju sinni og kynnast reglum í kringum 

spjaldtölvur í skólastofunni. 

 

vettvangsferðir, 

einstaklingsvinna, 

stöðvavinna, 

hópavinna, 

paravinna, 

innlagnir. 

Námsmatskvarði 

Sjálfsmat 



19.02 – 23.03 

27. febrúar. 
Árshátíð 
miðstigs. 

28. Febrúar. 
Skipulagsdagur 

2. mars 

Árshátíð yngsta 

stigs. 

Tröll Uppbyggingarstefnan:  
Unnið áfram með þarfagreiningu nemenda og þau byrja að föndra 

táknin, hús, stjörnu, hjarta, fiðrildi og blöðru. 

 

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. Unnið með persónusköpun og unnið með sögugerð. Áfram 

unnið með algengar orðmyndir og stafsetningu. Lögð áhersla á 

stóran og lítinn staf og bil á milli orða.  

Lesnar sögurnar Tumi og Tóta og Sagan af skessunni sem leiddist. 

Unnin margvísleg verkefni sem tengjast tröllum. 

 

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

með skrift og lesskilning. 

 

Lesið heima 5x í viku í 10-15 mín. Foreldrar lesa fyrir/með ef börnin 

hafa ekki vald á því sjálf. Nemendur þjálfist í að skrifa orð eftir 

upplestri í heimalestrarhefti. 

 

Upplýsingatækni: Nýti kennsluforrit sem tengjast viðfangsefnum 

hverju sinni.  

Umræður, 

vettvangsferðir, 

einstaklingsvinna, 

stöðvavinna, 

hópavinna, 

paravinna, 

innlagnir. 

Námsmatskvarði 

24.03. – 02.04  Páskafrí 
  



03.04. – 20.04 

3. apríl. 

Skipulagsdagur 

19. apríl 

Sumardagurinn 

fyrsti. 

20. apríl 

Skipulagsdagur 

Klukkan Uppbyggingarstefnan:  
Unnið áfram með þarfagreiningu nemenda og þau byrja að föndra 

táknin, hús, stjörnu, hjarta, fiðrildi og blöðru. 

 

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.  

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. 

 

Lesið heima 5x í viku í 10-15 mín. Foreldrar lesa fyrir/með ef börnin 

hafa ekki vald á því sjálf. Nemendur þjálfist í að skrifa orð eftir 

upplestri í heimalestrarhefti. 

 

Upplýsingatækni: Nýti kennsluforrit sem tengjast viðfangsefnum 

hverju sinni. 

 

Umræður, 

vettvangsferðir, 

einstaklingsvinna, 

stöðvavinna, 

hópavinna, 

paravinna, 

innlagnir. 

Námsmatskvarði 

23.04 – 11.05 

30. apríl 
Mörtuganga 

1. maí 
Verkalýðs-
dagurinn 

10. maí 

Uppstigningar-

Húsdýrin 

 

 

Uppbyggingarstefnan 

Unnið áfram með þarfagreiningu nemenda og þau byrja að föndra 

táknin, hús, stjörnu, hjarta, fiðrildi og blöðru. 

 

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.  

Umræður, 

vettvangsferðir, 

einstaklingsvinna, 

stöðvavinna, 

hópavinna, 

paravinna, 

innlagnir. 

 



dagur 

 

 

Lesin sagan Blómin á þakinu og unnin margvísleg verkefni sem 

tengjast húsdýrum.  

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

með skrift og lesskilning. 

 

Lesið heima 5x í viku í 10-15 mín. Foreldrar lesa fyrir/með ef börnin 

hafa ekki vald á því sjálf. Nemendur þjálfist í að skrifa orð eftir 

upplestri í heimalestrarhefti. 

 

Upplýsingatækni: Nýti kennsluforrit sem tengjast viðfangsefnum 

hverju sinni. 

 

14.04 – 01.06. 

20. maí 
Hvítasunnu-
dagur 

21. maí Annar í 
hvítasunnu 

23.-25. Maí 
Þemadagar 

31. maí 
Vorgleði 

1. Júní Skólaslit 

Vorskipulag 

 

Uppbyggingarstefnan 

Unnið áfram með þarfagreiningu nemenda og þau byrja að föndra 

táknin, hús, stjörnu, hjarta, fiðrildi og blöðru. 

 

Íslenska, samfélagsfræði, lífsleikni og náttúrufræði:  
 

Lesið heima 5x í viku í 10-15 mín. Foreldrar lesa fyrir/með ef börnin 

hafa ekki vald á því sjálf. Nemendur þjálfist í að skrifa orð eftir 

upplestri í heimalestrarhefti. 

 

Upplýsingatækni: Nýti kennsluforrit sem tengjast viðfangsefnum 

hverju sinni. 

 

Umræður, 

vettvangsferðir, 

einstaklingsvinna, 

stöðvavinna, 

hópavinna, 

paravinna, 

innlagnir. 

 

 


