
 

 

Kennsluáætlun vorönn 2023 

1. bekkur 
Kennarar: Dagný Baldursdóttir, Sara Arnbjörnsdóttir, Sigrún Sverrisdóttir   

Kennsluáætlun þessi tekur mið af hæfniviðmiðum sem fram koma í Aðalnámskrá Grunnskóla og skólanámskrá Grunnskóla Grindavíkur 

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 
HÆFNIVIÐMIÐ OG 

NÁMSMAT                        

13. feb.-3.mars 
Öskudagur 22.feb 

Vetrarleyfi 23.-24.. feb 

 

 

Fjölskyldan mín 

Þekki og geti ritað stafinn Öö 

Kynnast ólíkum 
fjölskyldugerðum 

Læri um samhljóða og 
sérhljóða  

Lykilorð fjölskylda  

 

 
 
Unnið út frá aðferðum Byrjendalæsis. 
 
Tal, hlustun, lestur og ritun er lögð til 
grundvallar. 
 
Sjá krossáætlun 
 
Orðaforðavinna 
 
Útikennsla  

 

Bókin Fjölskyldan mín. 

 

Halló heimur bls. 50-51 

Lestrarlandið 

Ljósrituð verkefni  
 
Úrklippubók  
 
Ljósrituð verkefni  

 

Þekki heiti, hljóð og útlit 

bókstafsins Öö 

Geti dregið rétt til stafs. 

Átti sig á að til eru ýmsar ólíkar 

fjölskyldugerðir. 

6. – 17. Mars 

16. mars -árshátíð 
nemenda 

 
 
Tóta og tíminn 
 
Þekki samhljóðasambandið 

Au/au  

Læri um tvöfaldan samhljóða 

Að nemendur læri á klukku  

Lykilorð dauðhrædd  

 

 
 
Unnið út frá aðferðum Byrjendalæsis. 
Tal, hlustun, lestur og ritun er lögð til 
grundvallar. 
 
Sjá krossáætlun 
 
Orðaforðavinna 
 
Samþætting í íslensku og stærðfræði 

 

Bókin Tóta og tíminn.  

Sproti 2a  

Ljósrituð verkefni  

Lestrarlandið 

 
 
Þekki heiti, hljóð og útlit 
samhljóðasambandsins Au/au 
Læri um tvöfaldan samhljóða 
dd 
Þekki klukkuna, stóra og litla 
vísir. 
Læri á heilan og hálfan tíma. 
  
Sjálfsmat 



 

 

20. – 31. mars 
 

 
Hasar í hrauninu 
 
Þekki og geti ritað stafina Þþ 
og Ei ei 
 
Lykilorð heiðskírt og 
Þórkatla 
 
Læri hvað málsgrein er 
 
Ritun 
 
Sögugerð  

 
 
Unnið út frá aðferðum Byrjendalæsis. 
Tal, hlustun, lestur og ritun er lögð til 
grundvallar. 
 
Sjá krossáætlun 
 
 
Orðaforðavinna 
 
Útikennsla 
 

 

 
 
Bókin Hasar í hrauninu 
 
Lestrarlandið 
 
Ljósrituð verkefni 
 
Úrklippubók 
 
  

 
Þekki heiti, hljóð og útlit 
stafanna Þþ og Ei ei 
 
Þekki nærumhverfi sitt 

 
Þjálfist í sögugerð 

3. – 7. apríl Páskaleyfi 

10. – 14. Apríl 

Starfsdagur 19.apríl 
Sumard. fyrsti 20. apríl  

Starfsdagur 21. apríl 

 

 
Árstíðirnar 
 
Þekkja árstíðirnar 
 
Þjálfast í lestri, ritun og 
lesskilningi 
 
Þjálfist í framsögn 
 
Þekki orð tengd árstíðum 
 

 
Unnið út frá aðferðum Byrjendalæsis. 
Tal, hlustun, lestur og ritun er lögð til 
grundvallar. 
 
Sjá krossáætlun 
 
Orðaforðavinna 
 
Útikennsla 

 
Bókin Árstíðirnar 
 
Halló heimur 
 
Úrklippubók 
 
Ljósrituð verkefni 

 
Þekki árstíðirnar og átti sig á 
einkennum hverrar árstíðar fyrir 
sig 
 
Þjálfist í framsögn 
 
Þjálfist í að skrifa ljóð 
 
Þekki orðaforða tengdum 
árstíðunum 
 
Geti dregið rétt til stafs 

 

 

24.apríl- 5.maí 
Mörtuganga 2. maí 

Etna og Enok ferðast um 

Ísland 

Þekkja hugtakið persónur 

Þekkja samsett orð 

Geta raðað orðum í málsgrein 

Þekkja hlutverk landakorta 

 
Unnið út frá aðferðum Byrjendalæsis. 
Tal, hlustun, lestur og ritun er lögð til 
grundvallar. 
 
Sjá krossáætlun 
 
Orðaforðavinna 
 
 

 

Bókin Etna og Enok ferðast um Ísland 

Úrklippubók 

Landakort af Íslandi 

Landakort af Reykjanesi 

Ljósrituð verkefni  

 
 
Þjálfist í að lesa af landakorti 
 
Kynnist samsettum orðum 
 
Geti dregið rétt til stafs 
 
Sjálfsmat 
 



 
Lykilorð tjaldsvæði 

8. – 19. maí  

Íþrótta- og leikjadagur 
17. maí  

 

Etna og Enok fara í sveitina 

Læri muninn á húsdýrum og 

villtum dýrum. 

Lykilorð sveit og býflugnabú 

Þekki og geti ritað stafina Ei 

ei, U u og Ú ú.  

 

 
 
Unnið út frá aðferðum Byrjendalæsis. 
Tal, hlustun, lestur og ritun er lögð til 
grundvallar. 
 
Orðaforðavinna 
 
Unnið með orðatiltæki 
 
Sjá krossáætlun 
 
Útikennsla  
 
Heimsókn til bónda 
 
Samþætting í íslensku og náttúrufræði 
 
 

 

Bókin Etna og Enok fara í sveitina  

Úrklippubók 

Landakort af Íslandi 

Ljósrituð verkefni  
 
Vettvangsferð 

 
Kynnast húsdýrum og villtum 
dýrum og muninn á þeim. 
 
Þjálfist í að segja sögu út frá 
myndum.  
 
Geti raðað myndum úr sögunni 
upp í rétta röð. 
 
Átti sig á að hvaða dýr eru 
húsdýr og hvaða dýr eru 
gæludýr og hvaða dýr eru villt 
dýr.  

22. maí – 1. júní 
Vorgleði 2. Júní 
Skólaslit 5.júní 

 

Krakkarnir í Kátugötu 

Umferðarreglur  

Lykilorð reiðhjól 

 
 
Unnið út frá aðferðum Byrjendalæsis. 
Tal, hlustun, lestur og ritun er lögð til 

grundvallar. 

Orðaforðavinna 

Sjá krossáætlun 
 

Vettvangsferðir  

Hjóladagur  

 

Bókin Krakkarnir í Kátugötu  

Úrklippubók 

Ljósrituð verkefni  

Verkefni af vef Samgöngustofu 

www.umferd.is/nemendur/1-4-

bekkur/leikir/ 

 

 
 
Læri að varast hættur í 
nágrenni sínu 

 

 

 

 

 



 
 

Námsmat:   

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

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 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. Lykilhæfni felur í sér m.a. vinnusemi, þrautseigju, ábyrgð og tjáningu. Lesfimi lögð fyrir  í sept, jan. og maí.  

   Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytinga



 
 


