
 

Kennsluáætlun 1. Bekkjar 

samþætt íslenska/samfélagsgreinar/náttúrugreinar 

Haust 2019 

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

Kennarar: Anna Lilja Jóhannsdóttir, Gísli B. Gunnarsson og Sara Arnbjörnsdóttir 

VIKA ÞEMA VIÐFANGSEFNI/ EFNISTÖK                            NÁMSEFNI                                 ANNAÐ                          

23.-3. sept 

22. Skólasetning 

Skólabyrjun  

 

Uppbyggingarstefnan: Unnið með öryggisþörf nemenda, þeim kynntar 

aðstæður í skólahúsnæðinu og á skólalóðinni. Búið til ímyndað grindverk 

um skólalóðina. Unnið með Mitt og þitt hlutverk, hlutverk starfsmanna 

skólans og hlutverk nemenda. Unnið með Mitt og þitt hlutverk í 

skólastofunni.  

 

Íslenska, samfélagsfræði, lífsleikni og náttúrufræði:  
Nemendur vinna með fjölbreytt verkefni á hlutbundinn hátt út frá bókinni 

Asnaskóli, þar sem þeir fá tækifæri til að rannsaka stafina og vinna með þá 

eftir eigin getu.  

Lykilorðið er Asnaskóli. 

Innlögn á stöfunum Aa og Ss 

Þjálfa hljóðkerfisvitund með hlustunaræfingum.  

Unnið með stafina í máli og ritun og 100 algengustu orðin. 

 

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. 

 

 

 

 

Asnaskóli.  

Verkefni frá kennara 

Hlutbundin vinna 

 

 
 
 
 
 
 
 
Stafakönnun 



 

4.-17. 

September 

16. Dagur 

íslenskrar náttúru 

 Uppbyggingarstefnan: Bekkjarsáttmáli gerður útfrá vinnu með mitt og 

þitt hlutverk. Unnið með reglurnar að fara í röð áður en farið er inn í 

skólastofuna. Að hafa hljóð þegar kennarar tala. Að ganga inni- hlaupa úti. 

Að rétta upp hönd. Að ganga vel um fatahengið. Að ganga vel um stofuna. 

Lykilhugtak: Virðing 

 

Íslenska, samfélagsfræði, lífsleikni, náttúrufræði:  
Nemendur vinna með fjölbreytt verkefni á hlutbundinn hátt út frá bókinni 

Ýma tröllastelpa, þar sem þeir fá tækifæri til að rannsaka stafina og vinna 

með þá eftir eigin getu.  

Lykilorðið er: Öðruvísi, Sérstök 

Innlögn á stöfunum Vv, Íí, Öö, Kk, Tt 

Þjálfa hljóðkerfisvitund með hlustunaræfingum. 

Þjálfist í gróf- og fínhreyfingum. Nemendur læra að draga rétt til stafs. 

Veðurathuganir og veðurtákn, nánasta umhverfið, tengjum við Komdu og 

skoðaðu umhverfið.  

 

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. 

 

 

 

Ýma tröllastelpa.  

Verkefni frá kennara 

Hlutbundin vinna 

 

 
 
 
 
Símat  
Stafakönnun 

18.-24. 

september 

 

  

Uppbyggingarstefnan: Vinna með hugtökin Öryggi, Umhyggja og 

Vinátta 

Unnið með vináttu og samtöðu nemenda, hvað á að gera ef einhverjum er 

strítt eða ef nemendur sjá að einhverjum er strítt, hvernig unnið er úr 

ágreiningi. Unnið með reglur, til hvers eru reglur, hvaða reglur eru heima, í 

skólanum, skólastofunni? Vinna með reglurnar: Að hafa hljóð þegar aðrir 

tala. Ganga hægra megin - tengsl við umferðina. Að fara eftir fyrirmælum. 

 

Íslenska, samfélagsfræði, lífsleikni, náttúrufræði:  
Nemendur vinna með fjölbreytt verkefni á hlutbundinn hátt út frá bókinni 

Ég vil fisk, þar sem þeir fá tækifæri til að rannsaka stafina og vinna með þá 

eftir eigin getu.  

Lykilorðið er Ég og Fiskur, Fiskbúðin, fiskidella 

Innlögn á stöfunum Éé, Gg, Ff, Ii, Bb, Úú, Dd 

Þjálfa hljóðkerfisvitund með hlustunaræfingum.  

Unnið með stafina í máli og ritun og 100 algengustu orðin. 

 

 

 

Ég vil fisk  

Verkefni frá kennara 

Hlutbundin vinna 

 

 
 
Lesfimikönnun 
 
símat 



 

Vinna með lykilhugtökin: bókstafur og orð. Kynna nemendum 

lykilhugtökin setning,  lítill og stór stafur.  

Þjálfist í gróf- og fínhreyfingum. Nemendur læra að draga rétt til stafs.  

 

Veðurathuganir og veðurtákn, lífríki sjávar og nánasta umhverfið, tengjum 

við Komdu og skoðaðu hafið. 

 

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. 

 

25. september– 

8. Október 

1. Skipulagsdagur 

 

Uppbyggingarstefnan: Vinna með hugtakið Frelsi. Unnið með gildin 

kærleikur og umhyggja fyrir öðrum mönnum og öllu lífi. Unnið með 

tengsl samfélags, náttúru, og lífsviðhorfa fyrr og nú. 
 

Íslenska, samfélagsfræði, lífsleikni og náttúrufræði:  
Nemendur vinna með fjölbreytt verkefni á hlutbundinn hátt út frá bókinni 

Arngrímur apaskott og fiðlan þar sem þeir fá tækifæri til að rannsaka 

stafina og vinna með þá eftir eigin getu. 

Lykilorð: Arngrímur, Fiðlan,  

Innlögn á stöfunum Uu, Rr, Ðð, 

Unnið með stafina í máli og ritun. 

Vinna áfram með lykilhugtökin: bókstafur, orð, setning,  lítill og stór 

stafur.  
Þjálfist í gróf- og fínhreyfingum. Nemendur þjálfist í að draga rétt til stafs.  
 

Upplýsingatækni: Nýti kennsluforrit sem tengjast viðfangsefnum hverju 

sinni. 

 

Arngrímur apaskott og 
fiðlan. 

Verkefni frá kennara 

Hlutbundin vinna 

 

 
 
 
 
 
 
Símat  
Stafakönnun 



 

9.-22. október 

 

 

 

Íslenska, samfélagsfræði, lífsleikni og náttúrufræði:  
Nemendur vinna með fjölbreytt verkefni á hlutbundinn hátt út frá bókinni 

Sagan af Gýpu þar sem þeir fá tækifæri til að kynnast þjóðsögum. 

Lykilorð: kreppilhyrna, Gýpa 

Innlögn á stöfunum Hh, Yy, Ýý, Pp 

Unnið með stafina í máli og ritun. 

Vinna áfram með lykilhugtökin: Þjóðsögur 

 

Upplýsingatækni: Nýti kennsluforrit sem tengjast viðfangsefnum hverju 

sinni. 

 

 

Sagan af Gýpu 

Verkefni frá kennara 

Hlutbundin vinna 

 

 
 
 
 
Lesskimun 
Símat 
 
 

23. október – 

1. desember   
23. 

Samskiptadagur 

28.-29. vetrarfrí     

11. Skipulagsdagur 

16. Dagur 

íslenskrar tungu     

Uppbyggingarstefnan: Vinna með hugtökin Gleði og Áhrifavald 

 

Íslenska, samfélagsfræði, lífsleikni og náttúrufræði:  
Nemendur vinna með fjölbreytt verkefni á hlutbundinn hátt út frá 

skrímslabókunum Stór skrímsli gráta ekki, skrímslapest og skrímslabókin, 

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

getu.  

Þjálfa hljóðkerfisvitund með hlustunaræfingum.  

Lykilorð: Nei, Leyfi, Gráta, Ekki, Skrímsli 

Innlögn á stöfunum Nn, Ei/ei, Ey/ey, Ll, Áá, Ee, Mm 

Unnið með stafina í máli og ritun. 

Vinna áfram með lykilhugtökin: bókstafur, orð, setning,  lítill og stór 

stafur.  
Þjálfist í gróf- og fínhreyfingum. Nemendur þjálfist í að draga rétt til stafs.  

 

Upplýsingatækni: Nýti kennsluforrit sem tengjast viðfangsefnum hverju 

sinni. 

 

 

 

 

 

Stór skrímsli gráta ekki 

Skrímslapest 

skrímslabókin 

Verkefni frá kennara 

Hlutbundin vinna 

 

 
 
 
 
 
Símat 
Stafakönnun 



 

2.- 20. 

Desmeber 

20. Jólahátíð 

 

 

Uppbyggingarstefnan: Vinnum áfram með það sem hefur þegar verið 

kynnt 
 
Íslenska, samfélagsfræði, lífsleikni og náttúrufræði:  
Nemendur vinna með fjölbreytt verkefni á hlutbundinn hátt út frá 

Jólasveinunum.  

Lykilorð: Þvörusleikir, Bjúgnakrækir, Jólaþraut 

Innlögn á stöfunum Þþ, Ææ, Au. 

Unnið með stafina í máli og ritun. 

Þjálfist í gróf- og fínhreyfingum. Nemendur þjálfist í að draga rétt til stafs.  
 

Upplýsingatækni: Nýti kennsluforrit sem tengjast viðfangsefnum hverju 

sinni. 

 

 

Vísur um jólasveina 

Verkefni frá kennara 

Hlutbundin vinna 

 

 
 
 
 
Símat 

21. desember – 

2. Janúar 

2. Skipulagsdagur 

 
     J Ó L A F R Í      

 

Námsmat: Símat – nemendur metnir jafnóðum í þáttum sem verið er að vinna með. Stafakannanir gerðar reglulega yfir 
önnina. Lesskimanir er lögð fyrir nemendur í október og Lesfimikönnun er lögð fyrir í september.  

 


