
 
 
 
 

Kennsluáætlun  

Vor 2019 

Bekkur: 2.bekkur 

Námsgrein: Íslenska 

Fjöldi kennslustunda: 7 kennslustundir á viku 

Kennari/kennarar: Herdís Hermannsdóttir, Ingveldur Karlsdóttir, Jóhanna E. Magnúsdóttir 

Áfangalýsing 
 

 
Kennsluaðferðir: Bein kennsla og verklegt nám 
Námsmat: Símat yfir allan veturinn auk þess eru kannanir lagðar fyrir reglulega.  
Námsgögn: Lestrarlandið, Ritrún 1-2, Skrift 2 – 3, ýmsar lestrarbækur og önnur verkefni frá kennara. 
 

Kennari áskilur sér rétt til að breyta kennsluáætlun án fyrirvara. 
 

 

Hæfniviðmið 

Markmið að nemandi: 
Talað mál, hlustun og áhorf: 

 Fái æfingu í framsögn, geti endursagt sögur og leiki fyrir hóp. 

 Fái æfingu og hafi tileinkað sér reglur sem gilda í samræðum og færi rök fyrir máli sínu.  

 Fái þjálfun í að hlusta á sögur, leikrit og ljóð. 

 Noti talað mál og hlustun. 

 Hafi lesið, endursagt, leikið eða sungið texta af ýmsum gerðum. 



 
 
 
 

 Sé fær um að tjá sig skýrt og áheyrilega fyrir framan hóp t.d. í leiksýningu. 
.  
Lestur og bókmenntir  

 Kynnist undirstöðuatriðum lestrar. 

 Kynnist fjölbreyttum textum, sögum, ljóðum og þulum. 

 Kynnist skólasafni og þjálfist í að fá gögn að láni. 

 Auki lestrarhraða og lesskilning. 

 Efli orðaforða og málskilning. 

 Kynnist notkun margmiðlunarefnis. 
 
Ritun  

 Þjálfi fínhreyfingar, þekki skriftaráttina og læri að draga til stafs. 

 Æfist í sögugerð með einfaldri atburðarrás (ýmist sjálfur eða með aðstoð). 

 Geri greinarmun á  há- og lágstöfum. 

 Þjálfist í undirstöðuatriðum stafsetningar s.s. lítill /stór stafur. 

 Fái tækifæri til að semja léttan texta. 
 

Málfræði  

 Fái tækifæri til að nota tungumálið á fjölbreyttan hátt. 

 Öðlist jákvætt viðhorf til móðurmálsins með því að leika sér með það á margvíslegan hátt. 

 Vinni með hugtakið setning og vinna með rímorð.  

 Vinni með stafrófið og átti sig á mun sérhljóða og samhljóða. 

 Kynnist hugtökunum samheiti, andheiti, sérnöfn og samnöfn. 

   
 

 

 



 
 
 
 

Dagsetning Viðfangsefni Dæmi Námsmat Annað 

 
3.- 4. jan 

Lestur og lesskilningur Lestur, ritrún, skrift. 
  

  
 
 
 
 
 
 
Lestrarátak 
Sjálandsskóla 14. 
– 25. janúar 

 
7.-11.jan. 

Lestur og lesskilningur. 
Málfræði og ritun. 
Talað mál, hlustun og áhorf 

Lestur, ritrún, skrift. 
Stafrófið. 
Skrifa sögu.   

 

 
14.-18.jan 

Lestur og lesskilningur.  
Málfræði og ritun. 
Talað mál, hlustun og áhorf. 
Rím, andheiti og samheiti. 

Lestur. 
Íslenskuhringekja. 
Ritun.   
 
Æfingar fyrir leikrit. 

 

 
21.-25.jan. 

Lestur og lesskilningur. 
Talað mál, hlustun og áhorf. 
Stafrófið, rím, andheiti og samheiti. 

Lestur,ritrún, skrift. 
 
 
Æfingar fyrir leikrit. 

Lesfimipróf. 
Íslenskukönnun. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Vika mannréttinda 
og jafnréttis. 
 

28.jan -1.feb. Lestur og lesskilningur. 
Talað mál, hlustun og áhorf 
Málfræði og ritun. 
Stafsetning. 

Lestur, ritrún, skrift.    
Stafsetningaræfingar. 
Ritun. 
 
Æfingar fyrir leikrit. 

 

 
4.- 8.feb. 

Lestur og lesskilningur 
Talað mál, hlustun og áhorf. 
Stafsetning. 
 
 

Lestur, ritrún, skrift. 
Stafsetningaræfingar.   
 
Æfingar fyrir leikrit. 

  
Nemenda- og 
foreldraviðtöl 
 
Leiksýningar fyrir 
foreldra og 
samnemendur. 
 

11.- 15.feb Lestur og lesskilningur. 
Málfræði og ritun. 

Lestur, ritrún, skrift og 
lestrarlandið. 
Ritun. 

  



 
 
 
 
18.- 22. feb Vetrarleyfi.     

25.feb - 1.mars Lestur og lesskilningur. 
Málfræði, ritun og bókmenntir.  
 
 

Lestur, ritrún, skrift. 
Ritun. 
 

  
 
 

4.-8.mars Lestur og lesskilningur 
Bókmenntir, ritun, stafsetning, rím, 
stafrófsröð og samsett orð. 
Talað mál, hlustun og áhorf. 

Lestur.  
Íslenskuhringekja.   
 

 Bolludagur, 
spengidagur og 
öskudagur.  

11.-15.mars Lestur og lesskilningur 
Málfræði, ritun, stafsetning og bókmenntir. 

Lestur. 
Íslenskuhringekja.  
 

  

18.-22.mars Lestur og lesskilningur 
Málfræði, ritun, stafsetning og bókmenntir. 

Lestur. 
Íslenskuhringekja.  
 

  

25.-29.mars Lestur og lesskilningur. 
Málfræði, ritun, stafsetning og bókmenntir. 

Lestur, ritrún, skrift. 
Stafsetningaræfingar. 
Ritun. 

  

1.-5.apríl Lestur og lesskilningur. 
Ritun og bókmenntir. 
 

Lestur. 
Ljóð.  

  

8.-12.apríl Lestur, ritun, lesskilningur og málfræði. Lestur, ritrún, skrift. 
Ritun.  
Stór stafur og lítill stafur.  
 

  
 

15. -19. apríl Páskaleyfi    

22. -26. apríl Lestur og lesskilningur 
Málfræði, ritun, stafsetning 

Lestur, ritrún, skrift. 
Ritun.  
Upphaf, miðja, endir 
 
 

 Umhverfisvika 23.- 
30. apríl. 



 
 
 
 
29. apríl – 3. maí Lestur og lesskilningur. 

Málfræði, ritun, stafsetning og bókmenntir. 
Lestur, ritrún, skrift. 
Ritun. 
Upphaf, miðja, endir. 
 

  

6. -10. maí Lestur og lesskilningur. 
Málfræði, ritun, stafsetning og bókmenntir. 

Lestur. 
Íslenskuhringekja.  
 

  

13. -17. maí Lestur og lesskilningur. 
Málfræði, ritun, stafsetning og bókmenntir. 

Lestur. 
Íslenskuhringekja. 
 
 

  

20. -24. maí Lestur og lesskilningur. 
Upprifjun.  

Lestur. 
Upprifjun. 
 

Lesfimipróf. 
Íslenskukönnun. 
 

 

27. -31. maí Lestur og lesskilningur.  
Upprifjun.  

Lestur. 
Upprifjun. 

  

3. -7. júní Lestur og lesskilningur. 
Upprifjun.  

Upprifjun og útiverkefni.  
 
 

 Fjallganga, innilega 
og skólaslit.  

     

 


