
 
 

 
 

Kennsluáætlun  

Haust 2017 

Bekkur: 1. bekkur  

Námsgrein: Þema  

Fjöldi kennslustunda:   2 

Kennari/kennarar:  Svanhildur Ingvarsdóttir og Jóhanna Elísa Magnúsdóttir.  

Áfangalýsing 
 

 
Kennsluaðferðir  
Sýnikennsla, bein kennsla, útikennsla, hópvinna og verkleg kennsla.  
Námsmat:  
Eftir hvert þema er metið áhugi, samvinna og vandvirkni. 
 
 
 

Kennari áskilur sér rétt til að breyta kennsluáætlun án fyrirvara. 
 

 

Dagsetning Viðfangsefni Hæfniviðmið Námsmat 

Lota 1  
29. ágúst – 1. 
október 

Skólinn og 
umhverfið 
Farið verður yfir 
skólareglur, 
reglur á skólalóð 

Markmið að nemandi: 
• fái þjálfun í að flytja mál sitt skýrt og 
skipulega og hlusta á aðra 
• skilji mikilvægi fjölskyldu, vina og 
skólafélaga og gildi þess að vera hluti af hópi 

 
 
 
  



 
 

 
 

og reglur í 
samskiptum og 
farið verður í 
vettfangsferðir í 
tengslum við 
þemað 

• skilji mikilvægi reglna í skólanum, í 
umferðinni og í samskiptum fólks 
• taki þátt í að setja reglur um samskipti 
nemenda  
• þjálfist í að hlýða reglum í leik og starfi  
• kynnist skólabyggingunni, skólalóðinni og 
nánasta umhverfi skólans  
• viti hvaða breytingar árstíðaskipti hafa í för 
með sér fyrir daglegt líf hans, s.s. á klæðnaði 
og leik 
• þekki staði í nágrenni heimilis síns, s.s. 
heiti gatna 
• Kynnist umferð í nágrenni skólans og læri 
öruggar gönguleiðir í skólann  
• leiti að mynstrum í umhverfinu, beri saman 
og flokki eftir eiginleikum 

Lota 2  
2. – 6. október 

Heimilisfræðivika 
 

Markmið að nemandi:  

 geri sér grein fyrir að vinna þarf ýmis störf á 
heimilinu og hvað hann getur aðstoðað við 

 kynnast einföldum eldhúsáhöldum 

 fari eftir einföldum leiðbeiningum um 
hreinlæti og þrif  

 

Lota 3  
9. október – 3. 
nóvember  

 Fjöllin  
Farið verður í 
ýmis verkefni, 
unnið verður með 
2. bekk 

Markmið að nemandi: 

 geti aflað sér upplýsinga um fjöll  

 þjálfist í að lýsa hlutum og athöfnum í rituðu 
máli og skrái sjálfur eða með aðstoð 

 geti komið fram og haldið kynningu 

 þekki mismunandi fjöll á Íslandi 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 geti unnið saman í hóp og virt skoðanir 
annarra 

 

 
 
 
 
 

Lota 4  
6. – 10. 
nóvember 

Jólaleikrit og 
jólaundirbúningur 
Elstu börnin úr 
leikskólanum 
Sjálandi koma í 
heimsókn og 
unnið verður með 
jólasveinavísur 
Jóhannesar úr 
Kötlum  
Leiksýning sett 
upp í lok þema  

Markmið að nemandi: 

 noti leikræna tjáningu 

 kynni vinnu sína fyrir bekkjarfélögum og 
foreldrum 

 taki þátt í stuttum leikþætti og/eða 
söngþætti 

 geri verkefni sem geri kröfur um munnlega 
tjáningu 

 útbúi leikbúninga og sviðsmuni 

 heimsæki kirkju  

 viti hvað aðventa merki og hafi kynnst 
siðum og tónlist sem tengjast henni  

 kynnist íslenskum jólasiðum 

 kynnist frásögnum um fæðingu Jesú  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

Kennsluáætlun  

Vor 2018 

Bekkur:  1. bekkur  

Námsgrein:  Þema  

Fjöldi kennslustunda:  2 

Kennari/kennarar:  Svanhildur Ingvarsdóttir og Jóhanna Elísa Magnúsdóttir 

Áfangalýsing 
 

 
Kennsluaðferðir: 
Sýnikennsla, bein kennsla, útikennsla, hópvinna og verkleg kennsla.  
Námsmat:  
Eftir hvert þema er metið áhugi, samvinna og vandvirkni. 
 
 
 

Kennari áskilur sér rétt til að breyta kennsluáætlun án fyrirvara. 
 

 

 



 
 

 
 

Dagsetning Viðfangsefni Dæmi Hæfniviðmið Námsmat 

3. janúar – 9. 
febrúar  

Leikritið 
Skilaboðaskjóðan  

Markmið að nemandi: 

 noti leikræna 
tjáningu 

 kynni vinnu 
sína fyrir 
bekkjarfélögum 
og foreldrum 

 taki þátt í 
stuttum 
leikþætti 
og/eða 
söngþætti 

 geri verkefni 
sem geri kröfur 
um munnlega 
tjáningu 

 útbúi 
leikbúninga og 
sviðsmuni 

 

   
 
 
  

12. – 16. 
febrúar  

 
Heimilsifræðivika  
 
 
 

Markmið að nemandi:  

 geri sér grein 
fyrir að vinna 
þarf ýmis störf 
á heimilinu og 
hvað hann 
getur aðstoðað 
við 

  

  

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 kynnast 
einföldum 
eldhúsáhöldum 

 fari eftir 
einföldum 
leiðbeiningum 
um hreinlæti 
og þrif  

 

26. febrúar – 
13. apríl  

 
Líkaminn  
Farið verður í 
ýmis verkefni og 
unnið verður með 
2. bekk 
 

Markmið að nemandi: 

 geti nafngreint 
flesta 
sjáanlega 
líkamshluta 
mannsins 

 geri sér grein 

fyrir að 

líkaminn er 

gerður úr 

líffærum sem 

gegna 

ákveðnum 

hlutverkum 

 geri sér grein 
fyrir mikilvægi 
ákveðinna 
þátta fyrir 
heilbrigði og 

 
 
 
  

 
 
 



 
 

 
 

líðan, svo sem 
heilsu, 
hreinlætis, 
fæðu, 
tannverndar, 
hreyfingar og 
svefns 

 Skilji mikilvægi 
fjölskyldu, vina 
og skólafélaga 
og gildi þess 
að vera hluti af 
hópi 

  
 

17. apríl – 1. 
júní  

Hvalir og fjaran  
Fjölbreytt 
verkefni verða 
unnin.  

 Markmið að 
nemandi:  

 að nemandi 
kynnist og læri 
um lífríki 
fjörunnar  

 geri sér grein 
fyrir 
mismunandi 
gerð fjara 

fræðist um muninn á 
flóði og fjöru 

  

     

 


