
+ 

  
Engidalsskóli 

 

  

Kennsluáætlun 

   

Íslenska 2. bekkur 7  tímar á viku 

  

  Kennarar: Jakobína Elísabet Björnsdóttir 
Jana Hrönn Guðmundsdóttir 
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Tegund Námsgögn 

Bækur Málfræði: 
Ritrún  1,  
Litla Lesrún 
Ljóð 
Lesskilningsverkefni 
Skriftarbækur: Góður,betri, bestur 
Ítarefni: Við lesum A og B, lestrar- og vinnubók.  
Listin að lesa og skrifa; vinnubók 1-4 
Lestrarbækur samkvæmt lestrarbókarlista skólans. 
vinnubækur af skólavefnum 
 

Myndbönd   

Ljósrit Ljósrituð verkefni, sem tengjast námsefninu hverju sinni. 

  

Annað Hugmyndir að verkefnum:  Lykilorðavinna, paralestur, þáttökulestur, 
stafsúpur/orðasúpur, orðaskuggar, sóknarskrift, hvaða staf vantar (t.d. sérhljóðavinna), 
hugtakakort, krossglíma, vennkort, dulmálslykill (verkefnasmiðurinn), orðabingó, 
hlutverkin, gagnvirkur lestur, sérfræðingar í ákveðnu efni og kennir öðrum, 
ritunararrammar, upphaf -  miðju – endi, myndasögur, spil (veiðimaður, minnsisspil), 
leikrit. 

 

  

 



Vika/ 
dagar 

Námsefni - viðfangsefni Heimanám 

26.-28. ágúst Lestur: Upprifjun á bókstöfum þar sem þörf er á og 
lestur æfður. 

 Nemendur fá lestrarbækur afhentar. 
Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók. 
Byrjað á nýrri íslenskuvinnubók og 
lesskilningsvinnubók 

 

 
Lestur: Lestur æfður 
Lesskilningur: Lesskilningsvinnubók 
Málfræði: Við lesum A og B, fyrir suma nemendur, 
málfræðihefti fyrir aðra. 
Stafsetning - sóknarskrift: Létt orð skrifuð í stílab 
Ritun: Æfð í hringekju, nemendur draga mynd úr 
málörvunarkassa og skrifa sögu um persónuna, sem 
þeir draga. 
Rím æft og verkefni unnin 

Heimalestur 
alla virka 
daga. 

 

  

 
31.ág - 4. sept. 

Lestur: Lestur æfður, farið á bókasafn t.a. ná í bækur í 
yndislestur. 
Lesskilningur: lesskilningsverkefni. 
Málfræði: Stafrófið - Vinnubækur 
Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók - sóknarskrift 

 
Ritun: Æfð í hringekju, nemendur draga mynd úr 
málörvunarkassa og skrifa sögu um persónuna, sem 
þeir draga. 

 
Ljóð: Stafrófssöngurinn. 

Heimalestur 
alla virka 
daga. 

 

 

 

 

 

 



7.-11.sept. 
Dagur læsis 

Lestur: Yndislestur og lestur æfður 
 
Lesskilningur: Lesskilningshefti (m.a. sem fylgja 
lestrarbókum) – orðaleit, Við lesum A og B (fyrirmæli, 
satt/ósatt),  

 
Málfræði: Rím, stafróf, sérhljóðar/samhljóðar, 
stafaþrautir (krossgátur),töluorð, samnöfn/sérnöfn 
(fugla- og fiskaheiti), hugtakaþjálfun, leikur að orðum, 
hvað gerum við/dýrin (sagnorð), samsett orð 

 
Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók – orðasaafnið 
mitt - sóknarskrift – töfluskrift.  Farið í einfaldar ritreglur 

 

Ritun: Æfð í hringekju, nemendur draga mynd úr 
málörvunarkassa og skrifa sögu um persónuna, sem 
þeir draga.Ritrún.  
Farið í uppbyggingu sögu. 

 
Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru 
ýmist unnar heima eða í skólanum. 

 
Ýmis ljóð valin eftir viðfangsefni hvers tíma. 

 

Heimalestur 
alla virka 
daga. 

 

 
14.-18. sept. 

 

Lestur: Yndislestur og lestur æfður 
 
Lesskilningur: Lesskilningshefti (m.a. sem fylgja 
lestrarbókum) – orðaleit, Við lesum A og B (fyrirmæli, 
satt/ósatt) 

 
Málfræði: Rím, stafróf, sérhljóðar/samhljóðar, 
stafaþrautir (krossgátur),töluorð, samnöfn/sérnöfn 
(fugla- og fiskaheiti), hugtakaþjálfun, leikur að orðum, 
hvað gerum við/dýrin (sagnorð), samsett orð 

 
Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók –  sóknarskrift – 
töfluskrift.  Farið í einfaldar ritreglur 

 
Skrift: Góður, betri, bestur 

 
Ritun: Æfð í hringekju, nemendur draga mynd úr 
málörvunarkassa og skrifa sögu um persónuna, sem 
þeir draga.  Ritrún.  
Farið í uppbyggingu sögu. 

 
Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru 
ýmist unnar heima eða í skólanum. 

 
Ýmis ljóð valin eftir viðfangsefni hvers tíma. 

 

Heimalestur 
alla virka 
daga. 



 
21.sept.- 25.sept 

 

Lestur: Yndislestur og lestur æfður 
 
Lesskilningur: Lesskilningshefti (m.a. sem fylgja 
lestrarbókum) – orðaleit, Við lesum A og B (fyrirmæli, 
satt/ósatt) 

 
Málfræði: Rím, stafróf, sérhljóðar/samhljóðar, 
stafaþrautir (krossgátur),töluorð, samnöfn/sérnöfn 
(fugla- og fiskaheiti), hugtakaþjálfun, leikur að orðum, 
hvað gerum við/dýrin (sagnorð), samsett orð 

 
Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók –sóknarskrift – 
töfluskrift.  Farið í einfaldar ritreglur 

 
Skrift: Góður betri bestur 

 
Ritun: Æfð í hringekju, nemendur draga mynd úr 
málörvunarkassa og skrifa sögu um persónuna, sem 
þeir draga.  Ritrún.  
Farið í uppbyggingu sögu. 

 
Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru 
ýmist unnar heima eða í skólanum. 

 
Ýmis ljóð valin eftir viðfangsefni hvers tíma. 

 

Heimalestur 
alla virka 
daga. 
  

 
28.sept - 2. okt. 

 

Lestur: Yndislestur og lestur æfður 
 
Lesskilningur: Lesskilningshefti (m.a. sem fylgja 
lestrarbókum) – orðaleit, Við lesum A og B (fyrirmæli, 
satt/ósatt) 

 
Málfræði: Rím, stafróf, sérhljóðar/samhljóðar, 
stafaþrautir (krossgátur),töluorð, samnöfn/sérnöfn 
(fugla- og fiskaheiti), hugtakaþjálfun, leikur að orðum, 
hvað gerum við/dýrin (sagnorð), samsett orð 

 
Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók - sóknarskrift – 
töfluskrift.  Farið í einfaldar ritreglur 

 
Skrift: góður betri bestur 

 
Ritun: Æfð í hringekju, nemendur draga mynd úr 
málörvunarkassa og skrifa sögu um persónuna, sem 
þeir draga.  Ritrún.  
Farið í uppbyggingu sögu. 

 
Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru 
ýmist unnar heima eða í skólanum. 

 
Ýmis ljóð valin eftir viðfangsefni hvers tíma. 

 

Heimalestur 
alla virka 
daga. 



 
5.-9. okt. 

Lestur: Yndislestur og lestur æfður 
 
Lesskilningur: Lesskilningshefti (m.a. sem fylgja 
lestrarbókum) – orðaleit, Við lesum A og B (fyrirmæli, 
satt/ós 

 
Málfræði: Rím, stafróf, sérhljóðar/samhljóðar, 
stafaþrautir (krossgátur),töluorð, samnöfn/sérnöfn 
(fugla- og fiskaheiti), hugtakaþjálfun, leikur að orðum, 
hvað gerum við/dýrin (sagnorð), samsett orð 

 
Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók - sóknarskrift – 
töfluskrift.  Farið í einfaldar ritreglur 

 
Skrift: góður betri bestur 

 
Ritun: Æfð í hringekju, nemendur draga mynd úr 
málörvunarkassa og skrifa sögu um persónuna, sem 
þeir draga, Ritrún.  
Farið í uppbyggingu sögu. 

 
Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru 
ýmist unnar heima eða í skólanum. 

 
Ýmis ljóð valin eftir viðfangsefni hvers tíma. 

 

Heimalestur 
alla virka 
daga. 
  

 
12. – 16. okt. 

 

Lestur: Yndislestur og lestur æfður 
 
Lesskilningur: Lesskilningshefti (m.a. sem fylgja 
lestrarbókum) – orðaleit, Við lesum A og B (fyrirmæli, 
satt/ósatt) 

 
Málfræði: Rím, stafróf, sérhljóðar/samhljóðar, 
stafaþrautir (krossgátur),töluorð, samnöfn/sérnöfn 
(fugla- og fiskaheiti), hugtakaþjálfun, leikur að orðum, 
hvað gerum við/dýrin (sagnorð), samsett orð 

 
Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók – orðasaafnið 
mitt - sóknarskrift – töfluskrift.  Farið í einfaldar ritreglur 

 
Skrift: góður betri bestur 

 
Ritun: Æfð í hringekju, nemendur draga mynd úr 
málörvunarkassa og skrifa sögu um persónuna, sem 
þeir draga. Ritrún.  
Farið í uppbyggingu sögu. 

 
Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru 
ýmist unnar heima eða í skólanum. 

 
Ýmis ljóð valin eftir viðfangsefni hvers tíma. 

 

Heimalestur 
alla virka 
daga. 



 
19. okt. -23.okt. 

 

Lestur: Yndislestur og lestur æfður 
 
Lesskilningur: Lesskilningshefti (m.a. sem fylgja 
lestrarbókum) – orðaleit, Við lesum A og B (fyrirmæli, 
satt/ósatt),  

 
Málfræði: Rím, stafróf, sérhljóðar/samhljóðar, 
stafaþrautir (krossgátur),töluorð, samnöfn/sérnöfn 
(fugla- og fiskaheiti), hugtakaþjálfun, leikur að orðum, 
hvað gerum við/dýrin (sagnorð), samsett orð 

 
Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók – orðasaafnið 
mitt - sóknarskrift – töfluskrift.  Farið í einfaldar ritreglur 

 
Skrift: góður betri bestur 

 
Ritun: Æfð í hringekju, nemendur draga mynd úr 
málörvunarkassa og skrifa sögu um persónuna, sem 
þeir draga.   Ritrún.  
Farið í ruppbyggingu sögu. 

 
Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru 
ýmist unnar heima eða í skólanum. 

 
Ýmis ljóð valin eftir viðfangsefni hvers tíma. 

Heimalestur 
alla virka 
daga. 
  

 
26.okt.- 30.okt. 

 

Lestur: Yndislestur og lestur æfður 
 
Lesskilningur: Lesskilningshefti (m.a. sem fylgja 
lestrarbókum) – orðaleit, Við lesum A og B (fyrirmæli, 
satt/ósatt) 

 
Málfræði: Rím, stafróf, sérhljóðar/samhljóðar, 
stafaþrautir (krossgátur),töluorð, samnöfn/sérnöfn 
(fugla- og fiskaheiti), hugtakaþjálfun, leikur að orðum, 
hvað gerum við/dýrin (sagnorð), samsett orð 

 
Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók – orðasaafnið 
mitt - sóknarskrift – töfluskrift.  Farið í einfaldar ritreglur 

 
Skrift: góður betri bestur  

 
Ritun: Æfð í hringekju, nemendur draga mynd úr 
málörvunarkassa og skrifa sögu um persónuna, sem 
þeir draga.  Ritrún.  
Farið í uppbyggingu sögu. 

 
Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru 
ýmist unnar heima eða í skólanum. 

 
Ýmis ljóð valin eftir viðfangsefni hvers tíma. 

Heimalestur 
alla virka 
daga. 



 
2.nóv. - 6. Nóv 

 

 

Lestur: Yndislestur og lestur æfður 
 
Lesskilningur: Lesskilningshefti (m.a. sem fylgja 
lestrarbókum) – orðaleit, Við lesum A og B (fyrirmæli, 
satt/ósatt),  

 
Málfræði: Rím, stafróf, sérhljóðar/samhljóðar, 
stafaþrautir (krossgátur),töluorð, samnöfn/sérnöfn 
(fugla- og fiskaheiti), hugtakaþjálfun, leikur að orðum, 
hvað gerum við/dýrin (sagnorð), samsett orð 

 
Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók – orðasaafnið 
mitt - sóknarskrift – töfluskrift.  Farið í einfaldar ritreglur 

 
Skrift: góður betri bestur 

 
Ritun: Æfð í hringekju, nemendur draga mynd úr 
málörvunarkassa og skrifa sögu um persónuna, sem 
þeir draga.  Ritrún.  
Farið í uppbyggingu sögu. 

 
Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru 
ýmist unnar heima eða í skólanum. 

 
Ýmis ljóð valin eftir viðfangsefni hvers tíma. 

Heimalestur 
alla virka 
daga. 
  

 
9.nóv.-13. nóv. 

 

Lestur: Yndislestur og lestur æfður 
 
Lesskilningur: Lesskilningshefti (m.a. sem fylgja 
lestrarbókum) – orðaleit, Við lesum A og B (fyrirmæli, 
satt/ósatt) 

 
Málfræði: Rím, stafróf, sérhljóðar/samhljóðar, 
stafaþrautir (krossgátur),töluorð, samnöfn/sérnöfn 
(fugla- og fiskaheiti), hugtakaþjálfun, leikur að orðum, 
hvað gerum við/dýrin (sagnorð), samsett orð 

 
Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók - sóknarskrift – 
töfluskrift.  Farið í einfaldar ritreglur 

 
Skrift:góður betri bestur 

 
Ritun: Æfð í hringekju, nemendur draga mynd úr 
málörvunarkassa og skrifa sögu um persónuna, sem 
þeir draga.  Blái blýanturinn, Ritrún.  
Farið í uppbyggingu sögu. 

 
Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru 
ýmist unnar heima eða í skólanum. 

 
Ýmis ljóð valin eftir viðfangsefni hvers tíma. 

Heimalestur 
alla virka 
daga. 



 
16. - 20. nóv. 

 
16.nóv Dagur 
íslenskrar tungu 

 
20.nóv. Dagur 
mannréttinda barna 

 

Lestur: Yndislestur og lestur æfður 
 
Lesskilningur: Lesskilningshefti (m.a. sem fylgja 
lestrarbókum) – orðaleit, Við lesum A og B (fyrirmæli, 
satt/ósatt) 

 
Málfræði: Rím, stafróf, sérhljóðar/samhljóðar, 
stafaþrautir (krossgátur),töluorð, samnöfn/sérnöfn 
(fugla- og fiskaheiti), hugtakaþjálfun, leikur að orðum, 
hvað gerum við/dýrin (sagnorð), samsett orð 

 
Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók  sóknarskrift – 
töfluskrift.  Farið í einfaldar ritreglur 

 
Skrift: góður betri bestur 

 
Ritun: Æfð í hringekju, nemendur draga mynd úr 
málörvunarkassa og skrifa sögu um persónuna, sem 
þeir draga. Ritrún.  
Farið í uppbyggingu sögu. 

 
Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru 
ýmist unnar heima eða í skólanum. 

 
Ýmis ljóð valin eftir viðfangsefni hvers tíma. 

Heimalestur 
alla virka 
daga. 
  

 
23.nóv – 27.nóv. 

 

Lestur: Yndislestur og lestur æfður 
 
Lesskilningur: Lesskilningshefti (m.a. sem fylgja 
lestrarbókum) – orðaleit, Við lesum A og B (fyrirmæli, 
satt/ósatt),  

 
Málfræði: Rím, stafróf, sérhljóðar/samhljóðar, 
stafaþrautir (krossgátur),töluorð, samnöfn/sérnöfn 
(fugla- og fiskaheiti), hugtakaþjálfun, leikur að orðum, 
hvað gerum við/dýrin (sagnorð), samsett orð 

 
Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók  - sóknarskrift – 
töfluskrift.  Farið í einfaldar ritreglur 

 
Skrift: góður betri bestur 

 
Ritun: Æfð í hringekju, nemendur draga mynd úr 
málörvunarkassa og skrifa sögu um persónuna, sem 
þeir draga.  Blái blýanturinn, Ritrún.  
Farið í uppbyggingu sögu. 

 
Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru 
ýmist unnar heima eða í skólanum. 

 
Ýmis ljóð valin eftir viðfangsefni hvers tíma. 

Heimalestur 
alla virka 
daga. 



 
30.nóv – 4. des.  

 
30.nóv. Skólinn í 
jólafötin. 

 
1.des. 
Fullvedisdagurinn 

Lestur: Yndislestur og lestur æfður 
 
Lesskilningur: Lesskilningshefti (m.a. sem fylgja 
lestrarbókum) – orðaleit, Við lesum A og B (fyrirmæli, 
satt/ósatt) 

 
Málfræði: Rím, stafróf, sérhljóðar/samhljóðar, 
stafaþrautir (krossgátur),töluorð, samnöfn/sérnöfn 
(fugla- og fiskaheiti), hugtakaþjálfun, leikur að orðum, 
hvað gerum við/dýrin (sagnorð), samsett orð 

 
Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók – orðasaafnið 
mitt - sóknarskrift – töfluskrift.  Farið í einfaldar ritreglur 

 
Skrift: góður betri bestur 

 
Ritun: Æfð í hringekju, nemendur draga mynd úr 
málörvunarkassa og skrifa sögu um persónuna, sem 
þeir dra Ritrún.  
Farið í uppbyggingu sögu. 

 
Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru 
ýmist unnar heima eða í skólanum. 

 
Ýmis ljóð valin eftir viðfangsefni hvers tíma. 

Heimalestur 
alla virka 
daga. 
  

 
7.des. – 11. des. 

 

Lestur: Yndislestur og lestur æfður 
 
Lesskilningur: Lesskilningshefti (m.a. sem fylgja 
lestrarbókum) – orðaleit, Við lesum A og B (fyrirmæli, 
satt/ósatt) 

 
Málfræði: Rím, stafróf, sérhljóðar/samhljóðar, 
stafaþrautir (krossgátur),töluorð, samnöfn/sérnöfn 
(fugla- og fiskaheiti), hugtakaþjálfun, leikur að orðum, 
hvað gerum við/dýrin (sagnorð), samsett orð 

 
Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók – sóknarskrift – 
töfluskrift.  Farið í einfaldar ritreglur 

 
Skrift: góður betri bestur 

 

 

Ritun: Æfð í hringekju, nemendur draga mynd úr 
málörvunarkassa og skrifa sögu um persónuna, sem 
þeir draga.  Blái blýanturinn, Ritrún.  
Farið í uppbyggingu sögu. 

 
Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru 
ýmist unnar heima eða í skólanum. 

 
Ýmis ljóð valin eftir viðfangsefni hvers tíma. 

 
Ýmis jólaverkefni. 

Heimalestur 
alla virka 
daga. 



  

 
14.des. – 18. des. 

 

 
Heimalestur alla virka daga. 

 

Vorönn  

Vika/ 
dagar 

Námsefni - viðfangsefni Heimanám 

 
04 jan.-8. 
jan 

 

Lestur: Yndislestur og lestur æfður 
 
Lesskilningur: Lesskilningshefti (m.a. sem fylgja lestrarbókum) – 
orðaleit, Við lesum A og B (fyrirmæli, satt/ósatt) 

 
Málfræði: Rím, stafróf, sérhljóðar/samhljóðar, stafaþrautir 
(krossgátur),töluorð, samnöfn/sérnöfn (fugla- og fiskaheiti), 
hugtakaþjálfun, leikur að orðum, hvað gerum við/dýrin (sagnorð), 
samsett orð 

 
Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók –  sóknarskrift – 
töfluskrift.  Farið í einfaldar ritreglur 

 
Skrift: góður betri bestur 

 
Ritun: Æfð í hringekju, nemendur draga mynd úr 
málörvunarkassa og skrifa sögu um persónuna, sem þeir 
draga.  Ritrún.  
Farið í uppbyggingu sögu. 

 
Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru ýmist unnar 
heima eða í skólanum. 

 
Ýmis ljóð valin eftir viðfangsefni hvers tíma 

Heimalestur 
alla virka daga. 



 
11.-15jan. 

 

 

Lestur: Yndislestur og lestur æfður 
 
Lesskilningur: Lesskilningshefti (m.a. sem fylgja lestrarbókum) – 
orðaleit, Við lesum A og B (fyrirmæli, satt/ósatt),  

 
Málfræði: Rím, stafróf, sérhljóðar/samhljóðar, stafaþrautir 
(krossgátur),töluorð, samnöfn/sérnöfn (fugla- og fiskaheiti), 
hugtakaþjálfun, leikur að orðum, hvað gerum við/dýrin (sagnorð), 
samsett orð 

 
Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók  - sóknarskrift – 
töfluskrift.  Farið í einfaldar ritreglur 

 
Skrift: góður betri bestur 

 
Ritun: Æfð í hringekju, nemendur draga mynd úr 
málörvunarkassa og skrifa sögu um persónuna, sem þeir 
draga.  Ritrún.  
Farið í uppbyggingu sögu. 

 
Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru ýmist unnar 
heima eða í skólanum. 

 
Ýmis ljóð valin eftir viðfangsefni hvers tíma 

Heimalestur 
alla virka daga. 
  

 
18.-
22.jan. 

Lestur: Yndislestur og lestur æfður 
 
Lesskilningur: Lesskilningshefti (m.a. sem fylgja lestrarbókum) – 
orðaleit, Við lesum A og B (fyrirmæli, satt/ósatt),  

 
Málfræði: Rím, stafróf, sérhljóðar/samhljóðar, stafaþrautir 
(krossgátur),töluorð, samnöfn/sérnöfn (fugla- og fiskaheiti), 
hugtakaþjálfun, leikur að orðum, hvað gerum við/dýrin (sagnorð), 
samsett orð 

 
Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók - sóknarskrift – 
töfluskrift.  Farið í einfaldar ritreglur 

 
Skrift: góður betri bestur 

 
Ritun: Æfð í hringekju, nemendur draga mynd úr 
málörvunarkassa og skrifa sögu um persónuna, sem þeir 
draga.  Ritrún.  
Farið í uppbyggingu sögu. 

 
Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru ýmist unnar 
heima eða í skólanum. 

 
Ýmis ljóð valin eftir viðfangsefni hvers tíma 

Heimalestur 
alla virka daga. 



 
25.-
29.jan. 

Lestur: Yndislestur og lestur æfður 
 
Lesskilningur: Lesskilningshefti (m.a. sem fylgja lestrarbókum) – 
orðaleit, Við lesum A og B (fyrirmæli, satt/ósatt) 

 
Málfræði: Rím, stafróf, sérhljóðar/samhljóðar, stafaþrautir 
(krossgátur),töluorð, samnöfn/sérnöfn (fugla- og fiskaheiti), 
hugtakaþjálfun, leikur að orðum, hvað gerum við/dýrin (sagnorð), 
samsett orð 

 
Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók – sóknarskrift – 
töfluskrift.  Farið í einfaldar ritreglur 

 
Skrift: góður betri bestur 

 
Ritun: Æfð í hringekju, nemendur draga mynd úr 
málörvunarkassa og skrifa sögu um persónuna, sem þeir draga. 
Ritrún.  
Farið í uppbyggingu sögu. 

 
Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru ýmist unnar 
heima eða í skólanum. 

 
Ýmis ljóð valin eftir viðfangsefni hvers tíma 

Heimalestur 
alla virka daga. 
  

 
1.-5. feb. 
 

 

Lestur: Yndislestur og lestur æfður 
 
Lesskilningur: Lesskilningshefti (m.a. sem fylgja lestrarbókum) – 
orðaleit, Við lesum A og B (fyrirmæli, satt/ósatt) 

 
Málfræði: Rím, stafróf, sérhljóðar/samhljóðar, stafaþrautir 
(krossgátur),töluorð, samnöfn/sérnöfn (fugla- og fiskaheiti), 
hugtakaþjálfun, leikur að orðum, hvað gerum við/dýrin (sagnorð), 
samsett orð 

 
Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók – sóknarskrift – 
töfluskrift.  Farið í einfaldar ritreglur 

 
Skrift: góður betri bestur 

 
Ritun: Æfð í hringekju, nemendur draga mynd úr 
málörvunarkassa og skrifa sögu um persónuna, sem þeir draga. 
Ritrún.  
Farið í uppbyggingu sögu. 

 
Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru ýmist unnar 
heima eða í skólanum. 

 
Ýmis ljóð valin eftir viðfangsefni hvers tíma 

Heimalestur 
alla virka daga. 



 
8.-12.feb. 

 

 

Lestur: Yndislestur og lestur æfður 
 
Lesskilningur: Lesskilningshefti (m.a. sem fylgja lestrarbókum) – 
orðaleit, Við lesum A og B (fyrirmæli, satt/ósatt) 

 
Málfræði: Rím, stafróf, sérhljóðar/samhljóðar, stafaþrautir 
(krossgátur),töluorð, samnöfn/sérnöfn (fugla- og fiskaheiti), 
hugtakaþjálfun, leikur að orðum, hvað gerum við/dýrin (sagnorð), 
samsett orð 

 
Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók – sóknarskrift – 
töfluskrift.  Farið í einfaldar ritreglur 

 
Skrift: góður betri bestur 

 
Ritun: Æfð í hringekju, nemendur draga mynd úr 
málörvunarkassa og skrifa sögu um persónuna, sem þeir 
draga.  Ritrún.  
Farið í uppbyggingu sögu. 

 
Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru ýmist unnar 
heima eða í skólanum. 

 
Ýmis ljóð valin eftir viðfangsefni hvers tíma 

Heimalestur 
alla virka daga. 
  

 
15.-19. 
feb. 

 

 

Lestur: Yndislestur og lestur æfður 
 
Lesskilningur: Lesskilningshefti (m.a. sem fylgja lestrarbókum) – 
orðaleit, Við lesum A og B (fyrirmæli, satt/ósatt), Ljósritað úr 
bókinni Sín ögnin af hverju. 

 
Málfræði: Rím, stafróf, sérhljóðar/samhljóðar, stafaþrautir 
(krossgátur),töluorð, samnöfn/sérnöfn (fugla- og fiskaheiti), 
hugtakaþjálfun, leikur að orðum, hvað gerum við/dýrin (sagnorð), 
samsett orð 

 
Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók – sóknarskrift – 
töfluskrift.  Farið í einfaldar ritreglur 

 
Skrift: góður betri bestur 

 
Ritun: Æfð í hringekju, nemendur draga mynd úr 
málörvunarkassa og skrifa sögu um persónuna, sem þeir draga, 
Ritrún.  
Farið í uppbyggingu sögu. 

 
Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru ýmist unnar 
heima eða í skólanum. 

 
Ýmis ljóð valin eftir viðfangsefni hvers tíma 

Heimalestur 
alla virka daga. 



 
22.-26. 
feb. 

 

 

Lestur: Yndislestur og lestur æfður 
 
Lesskilningur: Lesskilningshefti (m.a. sem fylgja lestrarbókum) – 
orðaleit, Við lesum A og B (fyrirmæli, satt/ósatt), Ljósritað úr 
bókinni Sín ögnin af hverju. 

 
Málfræði: Rím, stafróf, sérhljóðar/samhljóðar, stafaþrautir 
(krossgátur),töluorð, samnöfn/sérnöfn (fugla- og fiskaheiti), 
hugtakaþjálfun, leikur að orðum, hvað gerum við/dýrin (sagnorð), 
samsett orð 

 
Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók - sóknarskrift – 
töfluskrift.  Farið í einfaldar ritreglur 

 
Skrift: góður betri bestur 

 
Ritun: Æfð í hringekju, nemendur draga mynd úr 
málörvunarkassa og skrifa sögu um persónuna, sem þeir 
draga.  Ritrún.  
Farið í uppbyggingu sögu. 

 
Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru ýmist unnar 
heima eða í skólanum. 

 
Ýmis ljóð valin eftir viðfangsefni hvers tíma 

Heimalestur 
alla virka daga. 
  

 
1.-5. 
mars 

Lestur: Yndislestur og lestur æfður 
 
Lesskilningur: Lesskilningshefti (m.a. sem fylgja lestrarbókum) – 
orðaleit, Við lesum A og B (fyrirmæli, satt/ósatt) 

 
Málfræði: Rím, stafróf, sérhljóðar/samhljóðar, stafaþrautir 
(krossgátur),töluorð, samnöfn/sérnöfn (fugla- og fiskaheiti), 
hugtakaþjálfun, leikur að orðum, hvað gerum við/dýrin (sagnorð), 
samsett orð 

 
Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók – orðasaafnið mitt - 
sóknarskrift – töfluskrift.  Farið í einfaldar ritreglur 

 
Skrift: góður betri bestur 

 
Ritun: Æfð í hringekju, nemendur draga mynd úr 
málörvunarkassa og skrifa sögu um persónuna, sem þeir draga. 
Ritrún.  
Farið í uppbyggingu sögu. 

 
Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru ýmist unnar 
heima eða í skólanum. 

 
Ýmis ljóð valin eftir viðfangsefni hvers tíma 

Heimalestur 
alla virka daga. 
  



 
8.-
12.mars 

Lestur: Yndislestur og lestur æfður 
 
Lesskilningur: Lesskilningshefti (m.a. sem fylgja lestrarbókum) – 
orðaleit, Við lesum A og B (fyrirmæli, satt/ósatt) 

 
Málfræði: Rím, stafróf, sérhljóðar/samhljóðar, stafaþrautir 
(krossgátur),töluorð, samnöfn/sérnöfn (fugla- og fiskaheiti), 
hugtakaþjálfun, leikur að orðum, hvað gerum við/dýrin (sagnorð), 
samsett orð 

 
Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók – sóknarskrift – 
töfluskrift.  Farið í einfaldar ritreglur 

 
Skrift: góður betri bestur 

 
Ritun: Æfð í hringekju, nemendur draga mynd úr 
málörvunarkassa og skrifa sögu um persónuna, sem þeir 
draga.  Blái blýanturinn, Ritrún.  
Farið í ruppbyggingu sögu. 

 
Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru ýmist unnar 
heima eða í skólanum. 

 
Ýmis ljóð valin eftir viðfangsefni hvers tíma 

Heimalestur 
alla virka daga. 
  

 
15.-19. 
Mars 

 

Lestur: Yndislestur og lestur æfður 
 
Lesskilningur: Lesskilningshefti (m.a. sem fylgja lestrarbókum) – 
orðaleit, Við lesum A og B (fyrirmæli, satt/ósatt), Ljósritað úr 
bókinni Sín ögnin af hverju. 

 
Málfræði: Rím, stafróf, sérhljóðar/samhljóðar, stafaþrautir 
(krossgátur),töluorð, samnöfn/sérnöfn (fugla- og fiskaheiti), 
hugtakaþjálfun, leikur að orðum, hvað gerum við/dýrin (sagnorð), 
samsett orð 

 
Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók – sóknarskrift – 
töfluskrift.  Farið í einfaldar ritreglur 

 
Skrift: góður betri bestur 

 
Ritun: Æfð í hringekju, nemendur draga mynd úr 
málörvunarkassa og skrifa sögu um persónuna, sem þeir 
draga.  Blái blýanturinn, Ritrún.  
Farið í uppbyggingu sögu. 

 
Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru ýmist unnar 
heima eða í skólanum. 

 
Ýmis ljóð valin eftir viðfangsefni hvers tíma 

Heimalestur 
alla virka daga. 
  



 
22.-
26.mars 

Lestur: Yndislestur og lestur æfður 
 
Lesskilningur: Lesskilningshefti (m.a. sem fylgja lestrarbókum) – 
orðaleit, Við lesum A og B (fyrirmæli, satt/ósatt),  

 
Málfræði: Rím, stafróf, sérhljóðar/samhljóðar, stafaþrautir 
(krossgátur),töluorð, samnöfn/sérnöfn (fugla- og fiskaheiti), 
hugtakaþjálfun, leikur að orðum, hvað gerum við/dýrin (sagnorð), 
samsett orð 

 
Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók –  sóknarskrift – 
töfluskrift.  Farið í einfaldar ritreglur 

 
Skrift: góður betri bestur 

 
Ritun: Æfð í hringekju, nemendur draga mynd úr 
málörvunarkassa og skrifa sögu um persónuna, sem þeir draga., 
Ritrún.  
Farið í uppbyggingu sögu. 

 
Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru ýmist unnar 
heima eða í skólanum. 

 
Ýmis ljóð valin eftir viðfangsefni hvers tíma 

  

 
29.mars – 
 2. apríl  

Lestur: Yndislestur og lestur æfður 
 
Lesskilningur: Lesskilningshefti (m.a. sem fylgja lestrarbókum) – 
orðaleit, Við lesum A og B (fyrirmæli, satt/ósatt) 

 
Málfræði: Rím, stafróf, sérhljóðar/samhljóðar, stafaþrautir 
(krossgátur),töluorð, samnöfn/sérnöfn (fugla- og fiskaheiti), 
hugtakaþjálfun, leikur að orðum, hvað gerum við/dýrin (sagnorð), 
samsett orð 

 
Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók  - sóknarskrift – 
töfluskrift.  Farið í einfaldar ritreglur 

 
Skrift: góður betri bestur 

 
Ritun: Æfð í hringekju, nemendur draga mynd úr 
málörvunarkassa og skrifa sögu um persónuna, sem þeir 
draga.  Ritrún.  
Farið í uppbyggingu sögu. 

 
Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru ýmist unnar 
heima eða í skólanum. 

 
Ýmis ljóð valin eftir viðfangsefni hvers tíma 

  



 
5-9.apríl 

 

Lestur: Yndislestur og lestur æfður 
 
Lesskilningur: Lesskilningshefti (m.a. sem fylgja lestrarbókum) – 
orðaleit, Við lesum A og B (fyrirmæli, satt/ósatt) 

 
Málfræði: Rím, stafróf, sérhljóðar/samhljóðar, stafaþrautir 
(krossgátur),töluorð, samnöfn/sérnöfn (fugla- og fiskaheiti), 
hugtakaþjálfun, leikur að orðum, hvað gerum við/dýrin (sagnorð), 
samsett orð 

 
Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók –  sóknarskrift – 
töfluskrift.  Farið í einfaldar ritreglur 

 
Skrift: góður betri bestur 

 
Ritun: Æfð í hringekju, nemendur draga mynd úr 
málörvunarkassa og skrifa sögu um persónuna, sem þeir draga, 
Ritrún.  
Farið í ruppbyggingu sögu. 

 
Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru ýmist unnar 
heima eða í skólanum. 

 
Ýmis ljóð valin eftir viðfangsefni hvers tíma 

Heimalestur 
alla virka daga. 
  

 
12.-
16.apríl 

Lestur: Yndislestur og lestur æfður 
 
Lesskilningur: Lesskilningshefti (m.a. sem fylgja lestrarbókum) – 
orðaleit, Við lesum A og B (fyrirmæli, satt/ósatt) 

 
Málfræði: Rím, stafróf, sérhljóðar/samhljóðar, stafaþrautir 
(krossgátur),töluorð, samnöfn/sérnöfn (fugla- og fiskaheiti), 
hugtakaþjálfun, leikur að orðum, hvað gerum við/dýrin (sagnorð), 
samsett orð 

 
Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók – sóknarskrift – 
töfluskrift.  Farið í einfaldar ritreglur 

 
Skrift: góður betri bestur 

 
Ritun: Æfð í hringekju, nemendur draga mynd úr 
málörvunarkassa og skrifa sögu um persónuna, sem þeir 
draga.  Blái blýanturinn, Ritrún.  
Farið í uppbyggingu sögu. 

 
Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru ýmist unnar 
heima eða í skólanum. 

 
Ýmis ljóð valin eftir viðfangsefni hvers tíma 

Heimalestur 
alla virka daga. 



 
19.– 23. 
apríl 

 

Lestur: Yndislestur og lestur æfður 
 
Lesskilningur: Lesskilningshefti (m.a. sem fylgja lestrarbókum) – 
orðaleit, Við lesum A og B (fyrirmæli, satt/ósatt) 

 
Málfræði: Rím, stafróf, sérhljóðar/samhljóðar, stafaþrautir 
(krossgátur),töluorð, samnöfn/sérnöfn (fugla- og fiskaheiti), 
hugtakaþjálfun, leikur að orðum, hvað gerum við/dýrin (sagnorð), 
samsett orð 

 
Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók – orðasaafnið mitt - 
sóknarskrift – töfluskrift.  Farið í einfaldar ritreglur 

 
Skrift: góður betri bestur 

 
Ritun: Æfð í hringekju, nemendur draga mynd úr 
málörvunarkassa og skrifa sögu um persónuna, sem þeir 
draga.  Blái blýanturinn, Ritrún.  
Farið í uppbyggingu sögu. 

 
Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru ýmist unnar 
heima eða í skólanum. 

 
Ýmis ljóð valin eftir viðfangsefni hvers tíma 

Heimalestur 
alla virka daga. 
  

 
26.-
30.apríl 

 

Lestur: Yndislestur og lestur æfður 
 
Lesskilningur: Lesskilningshefti (m.a. sem fylgja lestrarbókum) – 
orðaleit, Við lesum A og B (fyrirmæli, satt/ósatt) 

 
Málfræði: Rím, stafróf, sérhljóðar/samhljóðar, stafaþrautir 
(krossgátur),töluorð, samnöfn/sérnöfn (fugla- og fiskaheiti), 
hugtakaþjálfun, leikur að orðum, hvað gerum við/dýrin (sagnorð), 
samsett orð 

 
Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók –  sóknarskrift – 
töfluskrift.  Farið í einfaldar ritreglur 

 
Skrift: góður betri bestur 

 
Ritun: Æfð í hringekju, nemendur draga mynd úr 
málörvunarkassa og skrifa sögu um persónuna, sem þeir 
draga.  Blái blýanturinn, Ritrún.  
Farið í uppbyggingu sögu. 

 
Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru ýmist unnar 
heima eða í skólanum. 

 
Ýmis ljóð valin eftir viðfangsefni hvers tíma 

Heimalestur 
alla virka daga. 



 
3.-7.maí  

 

Lestur: Yndislestur og lestur æfður 
 
Lesskilningur: Lesskilningshefti (m.a. sem fylgja lestrarbókum) – 
orðaleit, Við lesum A og B (fyrirmæli, satt/ósatt) 

 
Málfræði: Rím, stafróf, sérhljóðar/samhljóðar, stafaþrautir 
(krossgátur),töluorð, samnöfn/sérnöfn (fugla- og fiskaheiti), 
hugtakaþjálfun, leikur að orðum, hvað gerum við/dýrin (sagnorð), 
samsett orð 

 
Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók – sóknarskrift – 
töfluskrift.  Farið í einfaldar ritreglur 

 
Skrift: góðu betri bestur 

 
Ritun: Æfð í hringekju, nemendur draga mynd úr 
málörvunarkassa og skrifa sögu um persónuna, sem þeir draga. 
Ritrún.  
Farið í uppbyggingu sögu. 

 
Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru ýmist unnar 
heima eða í skólanum. 

 
Ýmis ljóð valin eftir viðfangsefni hvers tíma 

Heimalestur 
alla virka daga. 
  

 
10.-14. 
maí 

Lestur: Yndislestur og lestur æfður 
 
Lesskilningur: Lesskilningshefti (m.a. sem fylgja lestrarbókum) – 
orðaleit, Við lesum A og B (fyrirmæli, satt/ósatt) 

 
Málfræði: Rím, stafróf, sérhljóðar/samhljóðar, stafaþrautir 
(krossgátur),töluorð, samnöfn/sérnöfn (fugla- og fiskaheiti), 
hugtakaþjálfun, leikur að orðum, hvað gerum við/dýrin (sagnorð), 
samsett orð 

 
Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók – sóknarskrift – 
töfluskrift.  Farið í einfaldar ritreglur 

 
Skrift: góður betribestur 

 
Ritun: Æfð í hringekju, nemendur draga mynd úr 
málörvunarkassa og skrifa sögu um persónuna, sem þeir 
draga.  Blái blýanturinn, Ritrún.  
Farið í uppbyggingu sögu. 

 
Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru ýmist unnar 
heima eða í skólanum. 

 
Ýmis ljóð valin eftir viðfangsefni hvers tíma 

 



 
17.-
21.maí 

 

Lestur: Yndislestur og lestur æfður 
 
Lesskilningur: Lesskilningshefti (m.a. sem fylgja lestrarbókum) – 
orðaleit, Við lesum A og B (fyrirmæli, satt/ósatt) 

 
Málfræði: Rím, stafróf, sérhljóðar/samhljóðar, stafaþrautir 
(krossgátur),töluorð, samnöfn/sérnöfn (fugla- og fiskaheiti), 
hugtakaþjálfun, leikur að orðum, hvað gerum við/dýrin (sagnorð), 
samsett orð 

 
Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók –  sóknarskrift – 
töfluskrift.  Farið í einfaldar ritreglur 

 
Skrift: góður betri bestur 

 
Ritun: Æfð í hringekju, nemendur draga mynd úr 
málörvunarkassa og skrifa sögu um persónuna, sem þeir draga. 
Ritrún.  
Farið í uppbyggingu sögu. 

 
Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru ýmist unnar 
heima eða í skólanum. 

 
Ýmis ljóð valin eftir viðfangsefni hvers tíma 

Heimalestur 
alla virka daga. 
  

 
24.-
28.maí  

Lestur: Yndislestur og lestur æfður 
 
Lesskilningur: Lesskilningshefti (m.a. sem fylgja lestrarbókum) – 
orðaleit, Við lesum A og B (fyrirmæli, satt/ósatt) 

 
Málfræði: Rím, stafróf, sérhljóðar/samhljóðar, stafaþrautir 
(krossgátur),töluorð, samnöfn/sérnöfn (fugla- og fiskaheiti), 
hugtakaþjálfun, leikur að orðum, hvað gerum við/dýrin (sagnorð), 
samsett orð 

 
Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók - sóknarskrift – 
töfluskrift.  Farið í einfaldar ritreglur 

 
Skrift: góður betri bestur 

 
Ritun: Æfð í hringekju, nemendur draga mynd úr 
málörvunarkassa og skrifa sögu um persónuna, sem þeir draga. 
Ritrún.  
Farið í uppbyggingu sögu. 

 
Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru ýmist unnar 
heima eða í skólanum. 

 
Ýmis ljóð valin eftir viðfangsefni hvers tíma 

Heimalestur 
alla virka daga. 

 

31. maí–  
 

Uppbrotsdagar/útikennsla 
 

  



10.júní 
skólaslit   
 

  

Kennsluáætlun er sett fram með fyrirvara um breytingar 
  
  
  

Námsmat Lýsing Vægi 

Símat Fylgst með framförum jafnt og þétt, námsframvinda. 
Verkefni, kannanir og hópavinnuverkefni.  

  

 Lestur  Lesferill – Lesfimipróf - í september, janúar og maí   

 Stafsetning 
námsframvinda 

 maí   

 Ritun 
námsframvinda 

 maí   

Málfræði 
námsframvinda 

maí 
 

Skrift 
námsframvinda 

maí 
 

   

Hæfniviðmið  Beytt skýrum og áheyrilegum framburð.i  
 Beytt aðferðum við umskráningu hljóða og stafa 

þannig að lestur verði lipur og skýr. 
 Valið sér lesefni, ljóð og myndefni út frá eigin áhuga. 
 Dregið rétt til stafs og skrifað skýrt og læsilega. 
 Samið og skrifað einfaldan texta, svo sem sögu eða 

frásögn. 
 Beitt einföldum stafsetningarreglum eins og notkun á 

stórum og litlum staf og punkti. 
 Greint mun á samnöfnum og sérnöfnum og m.a. bent 

á þau í eigin texta. 
 Gert greinarmun á sérhljóða og samhljóða. 

 

  
 


