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Víðistaðaskóli 

 

 

Kennsluáætlun 

 

 Spil, læsi og stærðfræði – smiðja 

1. og 2. bekkur 

4 tímar á viku í  6-
7 vikur 

 

 Kennari: Heiða Einardóttir Veturinn 2019 - 2020 

 

Tegund Námsgögn 

Bækur  Markviss málörvun; leikir.  

Sögustund – Pétur og Halla við hliðina, fjöruferðin og Nonni og Selma, fjör í fyrsta bekk 

Spil Handspil, Svarti Pétur, Junior Alias, ýmis lottospil, bingo, samstæðuspil, slönguspil, 
kappaksturspil og ýmis önnur. 

Ljósrit  Stærðfræði og íslensku verkefni. 

 

Annað Leið til læsis verkefni. 

Kennslu- 
fyrirkomulag 

Kennt er fjóra tíma á viku í 5-6 vikur í senn. Tímar hefjast á sögustund og 
stundum er farið í leiki úr Markviss málörvun. Síðan er hópnum skipt í smærri 
hópa í vinnu (hringekjur). Farið er yfir heiti spilanna sem á að spila og reglurnar 
kynntar. Nemendur læra að takast á við sigur og ósigur. Ýmis íslensku og 
stærðfræði verkefni eru einnig unnin. 

 

 

 

Vika/ 

dagar 

Námsefni - viðfangsefni  

Vika 1 Sögustund eða leikir úr ”Markviss málörvun”, handspil; 

veiðimaður og Ólsen, ólsen. 

Leikir í lokin. 

 

Vika 2 Sögustund eða leikir úr ”Markviss málörvun”, Hringekja: 

Junior Alias, handspil; Ólsen ólsen eða Svarti Pétur. 

Lotto eða stafa bingo 

 

Vika 3 Sögustund eða leikir úr ”Markviss málörvun”, Hringekja: 

Junior Alias, handspil; Ólsen ólsen eða Svarti Pétur. 

Lotto eða stafa lotto 

 

Vika 4 Sögustund og vinna verkefni úr sögunni sem var lesin.  

Hringekja: orða lotto  og stærðfræði lotto. Leikir í lokin 

 

Vika 5 Sögustund eða leikir úr ”Markviss málörvun”,  

Hringekja: stafa samstæðuspil, slönguspil og 

Kappaksturspil.  
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Vika 6 Sögustund eða leikir úr ”Markviss málörvun”. Hálfur hópur 

kemur með spil að heiman í fyrri tímanum og kynnir fyrir 

hinum hópnum og hinn helmingurinn í seinni tímanum. 

Eftir kynninguna eru spilin spiluð. 

 

Vika 7 Sögustund eða leikir úr ”Markviss málörvun”. Slönguspil, 

samstæðuspil, stærðfr. Verkefni. 

Tvenna og Uno. 

 

 

 

Kennsluáætlun er sett fram með fyrirvara um breytingar 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Markmið sem metin eru; 

 átt góð samskipti, hlustað og sýnt 
kurteisi 

 gengið frá eftir vinnu sína 

 unnið einföld verkefni í hópi 

 sýnt tillitsemi og virðingu í 
samskiptum og samvinnu við aðra 

 túlkað og notað einföld 
stærðfræðitákn, þar með talið tölur 
og aðgerðamerki og tengt þau við 
daglegt mál 

 
 


