
 

Kennsluáætlun 1. bekkur vor 2022         Grunnskóli Grindavíkur 
Kennsluáætlunin er birt með fyrirvara um breytingar                        Kennarar:  Gísli Gunnarsson, Magnea Ósk Böðvarsdóttir, María Eir Magnúsdóttir 

Dagsegningar: VIÐFANGSEFNI EFNISTÖK Námsefni Hæfniviðmið og námsmat 

24.jan. – 4. febr. 
25. jan  samskiptad. 

Þorrablót Kuggur 5 
Þþ,Bb 
 

Siðir og venjur í tengslum við 
þorra 
Þorramatur og heiti gömlu 
mánaðanna. 

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

Bókin Kuggur 5 Þorrablót 
Lykilorð Þorrablót 
Úrklippubók 
Lestrarlandið vinnubók 
Verkefnablöð 

Þekki heiti, hljóð og útlit bókstafanna Þþ, Bb 
Geti dregið rétt til stafs 
Geri greinarmun á bókstöfunum Bb , Dd , Pp 
Þekki orðaforða í tengslum við þorrann og 
þorramat. 

Samsett orð, kynnist samsettum orðum. 
Lesferill lagður fyrir. 
 

7. – 18. febr.  
7. febr.  vetrarfrí 
8. febr. vetrarfrí 

Töluboxið hennar ömmu  
Xx  ( ath É, Ég )  
Stærðfræðitexti 
Flokkun út frá mismunandi 
eiginleikum 

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

Bókin töluboxið hennar 
ömmu 
Lykilorð tölubox 
Verkefnahefti tengt bók 
Lestrarlandið vinnubók 
Ýmis efniviður nýttur til að 
flokka og telja.  
 

Þekki heiti, hljóð og útlit bókstafanna Xx og 
rifja upp Éé.  Orðmyndin  Ég  
Geti dregið rétt til stafs 
Samsett orð, kynnist samsettum orðum 
Kynnist andheitum  
Átti sig á helstu einingum málsins, 
bókstafur,orð og málsgrein. 
Þjálfist í að skrifað sögu með atburði, 
persónu og endi 
Geti flokkað og sagt frá þeim foresendum 
sem flokkað er eftir. 
Sólarkort – Eiginleikakort 

21. – 25. febr. 
 

Sagan af skessunni sem leiddist 
Au au 
Vinátta, að láta sig varða 

Unnið út frá aðferðum 
Byrjendalæsis 
Tal, hlustun, lestur og ritun eru 
lögð til grundavallar 
Orðaforðavinna 
 

Bókin Sagan af skessunni sem 
leiddist. 

Úrklippubók/sögubók 

Lestralandið vinnubók 

Verkefnablöð  

 

Þekki hugtakið tvíhljóð  

Þekki heiti Au au 

Þekki  útlit og hljóð tvíhljóðsins  Au au  

Geti dregið rétt til stafs  Au  au 
Átti sig á helstu einingum málsins, 
bókstafur,orð og málsgrein. 
Þjálfist í að skrifað sögu með atburði, 
persónu og endi 
Hvað er að vera vinur ? 
Hverning vinur vilt þú vera ? 
Hvað gera vinir ? 
Að láta sig varða líðan annara.  
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28. febr. - 11. mars 
2. mars öskudagur 
3. mars starfsdagur 
4. mars starfsdagur 

Ég er klárastur 
Ey ey 
Ei ei  
 

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

Bókin Ég er klárastur lesin.  

Úrklippubók/ sögubók 

Lestralandið vinnubók 

Verkefnablöð  

 

 

Þekki hugtakið tvíhljóð  
Þekki heiti Ey,Ei 
Þekki útlit og hljóð tvíhljóðsins Ey, Ei  
Geti dregið rétt til stafs 
Sérhljóðar/samhljóðar 
Átti sig á helstu einingum málsins, 
bókstafur,orð og málsgrein. 
Þjálfist í að skrifað sögu með atburði, 
persónu og endi 
 
Samskipti 
 

14. – 18. mars 
 

 Hver er sterkastur   
Tvöfaldir samhljóðar 
Stafrófið  
Sérhljóðar samhljóðar  

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

Bókin hver er sterkastur 

Úrklippubók/ sögubók 

Verkefnablöð  

Stafrófsvísan 

Geti fundið tvöfalda samhljóða í orði  
Tvöfaldir samhljóðar í orði 
Sérhljóðar/samhljóðar 
Átti sig á helstu einingum málsins, 
bókstafur,orð og málsgrein. 
Þjálfist í að skrifað sögu með atburði, 
persónu og endi 
Samskipti 

21. – 25. mars 
24. Árshátíð  
 

Greppikló 
Tvöfaldur samhljóði 
Orð, Málsgrein 
Stór og lítill stafur 
 

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

Bókin Greppikló 

Úrklipuibók 

Verkefnblöð  

Átti sig á tvöföldum samhljóða. 
Þekki hugtökin, stafur, orð,  málsgrein 
Geti skrifað  orð og málsgrein  
Átti sig á hvar á að skirfa stórna og lítinn staf 
í málsgrein.  
 

28. mars – 8. apríl Hrafninn  
  
Orð, Málsgrein 
Stór og lítill stafur 
Ritun  
Fræðslugrunnur / hugarkort 
 

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

Hrafninn 
Fuglabækur 
 
Efni af vef 
Sögubók 
Ritrún 1 bls.10-15 
Fuglavísur 
Fuglavefurinn  
Fagurt galaði fuglinn sá 

Þekki hugtökin, stafur, orð,  málsgrein 
Geti skrifað  orð og málsgrein  
Átti sig á hvar á að skirfa stórna og lítinn staf 
í málsgrein.  
Kynnnist fræðitexa, hvað einkennir hann. 
Kynnist helstu einkennum fugla og 
lifnaðarhátta svo sem: hreiðurgerð, fjölda 
unga, umhverfis og fæðis 
 
Hafi kynnst vísum þar sem fuglar koma fyrir 
Geti skráð upplýsingar í hugarkort 
Geti aflað sér upplýsinga og skráð í 
fræðslugrunn 



 

 

8. – 18 apríl   

19. – 29. apríl  
21. sumardagurinn 
fyrsti 
 

Fjölskyldan mín  
Tvöfaldur samhjlóði í orðum, 
samhljóðasamband  
 

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

Fjölskyldan mín 

Lykilorðin eru ýmiskonar og 
sessunautur. 

Halló heimur bls. 112 - 123 

Geti fundið tvöfalda samhljóða í orðum  
Þjálfist í að lesa orð með tvöföldum 
samhjóðum og geti skrifað einföld/þekkt 
orð með tvöföldum samhjóðum.  
 
Átti sig á að til eru ýmsar ólíkar 
fjölskyldugerðir. 
Átti sig á réttindum barna og forréttindum 
Kynnist barnasáttmála Sameiuðuþjóðanna.  
Geti unnið með tímalínu og skráð í hana. 
 

2. – 6. maí Velvakandi og bræður hans 
(þjóðsaga) 
Einkenni þjóðsagna 
Orðmyndin sagði/segir 
 

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

Þjóðsagan Velvakandi og 
bræður hans 
Efni af vef 

Getur hlustað á sögur 
Þekki útlit orðmyndanna sagði /segir 
og geti skrifað það 
 
Geti unnið samstarfsverkefni 
Þekki einkenni á þjóðsögu þ.e. enginn 
höfundur, endurtekningingar 

9. – 20. maí  
11. íþrótta og 
leikjadagur  
 

 
Blómin á þakinu 
Áhersla á húsdýrin  kýr, hænur, 
ketti 
ATH  Etna og Enok fara í sveitina 

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

Bókin Blómin á þakinu 
Ritrún 1 bls. 30-31 
 
Halló heimur bls. 45-58 
 
 

Þekki söguna Blómin á þakinu.  
Geti sagt munnlega frá sögunni í 

aðalatriðum. 

Geti skrifað framhald af sögunni Blómin á 
þakinu. 
Þekki hugtökin, stafur, orð,  málsgrein 
Geti skrifað  orð og málsgrein  
Átti sig á hvar á að skirfa stórna og lítinn staf 
í málsgrein.  
 
Átti sig á hvað dýr eru húsdýr og hvaða dýr 
eru gæludýr 
Þekki heiti afkvæma helstu húsdýra 
Geti unnið með hugarkort og gert 
skoðanakönnun 

23. maí – 3. júní 
26. maí 
uppstigningardagur 
27. maí vorhátíð 

 

BL verkefni tengd nánasta umhverfi, heimabyggð.  
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Kennsluáætlun í íslensku og samfélagsfræði er samþætti í ljósi þess að margar kennslulotur eru samþættar út frá Byrjendalæsi.  

Árgangurinn hefur aðgang að bekkjarbókasafni.  

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, lesfimi lögð fyrrir  í sept, jan. og maí. Læsi er lagt fyrir í  ...............og í kjölfarið unnið út frá niðurstöðum, áætlun endurskoðuð.  

   Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar 



 
 


