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Íslenska 1.-2. bekkur 
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. 

 Læri bókstafina, hljóð þeirra og tengingar. 

 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 hugtökin bókstafur, hljóð ,orð og setning. 

 Vinni með stafrófið og átti sig á mun sérhljóða og samhljóða. 
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 Kynnist hugtökunum samheiti, andheiti, sérnöfn og samnöfn. 

  

Kennsluhættir  

Með 1. og 2. bekk er unnið með markvissa málörvun. Í upphafi dags eru teknar 
málörvunaræfingar sem byggjast á því að efla hljóðvitund og málþroska. Unnið er með 
rím, hlustun, samstöfur, forhljóð, hljóð, setningar og orð.  

Fjölbreytt verkefni eru unnin í lestrarkennslunni þar sem nemendur skrifa stafi, orð og 
stutta texta af ýmsu tagi eftir getu í skriftarbækur, vinnubækur eða á laus blöð. Einnig 
eru notuð ýmiskonar spil, listsköpun og þrautir. Þeir sem ekki þekkja bókstafi byrja í 
stafainnlögn og er þá stuðst við hljóðaaðferð. Mikil áhersla er lögð á að nemendur dragi 
rétt til stafs, að þeir haldi rétt á skriffærum og temji sér vönduð vinnubrögð. 
Sjálandsskóli hefur tekið upp lestrarkennsluaðferðina Pals og er henni beitt í bæði 1 og 
2.bekk. Pals byggir á paralestri þar sem pör lesa saman, leiðrétta hvert annað, gefa stig 
og auka lesskilning. 

Nemendur skrifa texta frá eigin brjósti eða eftir mynd/fyrirmælum í stílabók/á blað eða í 
tölvu. Nemendur lesa á hverjum degi í kennslustund. 

 

Námsefni: 

Handbók um Pals og K-Pals, Markviss málörvun, Leggðu við hlustir, Ljáðu mér eyra, 
Við lesum A og B, Það er leikur að læra 1 og 2, Lestrarlandið, Sitt af hverju 1, Ritrún  og 
byrjenda lestrarbækur ,námsspil, ýmsir leikir og námsforrit í I-pad. Þegar nemendur hafa 
náð undirstöðum í lestrarfærni mega þeir fara á bókasafnið og velja sér lestrarbók í 
samráði við kennara. 

 

Námsmat: 

Læsispróf er lagt fyrir alla nemendur að hausti auk þess eru nemendur 
hraðlestrarprófaðir 4 sinnum á ári. Í lok hverrar annar eru stuttar stöðukannanir lagðar 
fyrir nemendur og niðurstöður birtar foreldrum í Mentor. 

 

Stærðfræði 1.-2. bekkur 
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Markmið að nemandi:  
 

Að geta spurt og svarað með stærðfræði 

 Semji sögur um stærðfræðileg verkefni.  

 Lesi (með aðstoð) texta um stærðfræðileg viðfangsefni og greini um hvað 
það fjallar.  

 Útskýri fyrir kennara og bekkjarfélögum hvernig hann leysir verkefni.  

 Geti beitt skipulegðum aðferðum við lausnir verkefna og þrauta  

 Vinni með tölvuforrit þar sem leysa þarf þrautir.  

Að kunna að fara með tungumál og verkfæri stærðfræðinnar 

 Noti vasareikni til að sjá hvernig tölur breytast.  

 Áætli fjölda hluta með aðstoð talnagrindar og sætisgildiskubba og 
sannreyni ágiskun sína. 

 Vinni með talnalínu 

 Þjálfist í að nota mismunandi hjálpargögn.  

Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar 

 Noti ýmis spil og leiki sem reyna m.a á talnavinnu, rúmfræði, rökhugsun 
og hugkvæmni.  

 Vinni með peninga/kennslupeninga.  

 Ræði um tímatal, klukku, vikur, mánuðir og ár.  

 Geri tilraunir með skálavog og lesi hitastig af hitamæli.  

Tölur og reikningur 

 Sýni skilning á tölum frá 1 og upp í 100.  

 Vinni með talnalínu.  

 Raði tölum í flokka, s.s tugtölur og oddatölur.  

 Þjálfist í að nota þekkingu sína á tölum við hugarreikning 

 Noti talnalínu til að skoða eðli reikniaðgerða.  

 Kynnist deilingu bæði með því að helminga og tvöfalda. 

Algebra 

 Skoði og myndi talnamynstur s.s sléttar tölur og odda tölur.  

 Æfi talnarunur og mynstur, t.d. með að klappa og telja s.s 2,4,6 eða með 
því að nota t.d. líkön eða hluti. 
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Rúmfræði og mælingar  

 Geti framkvæmt einfaldar mælingar 

 Skoði lögun hluta og ræði um eiginleika og notagildi.  

 Kanni rúmmál vökva. 

 Átti sig á mun flatarmáls og ummáls. 

 Þekki tví og þrívíð form 

 Vinni með samhverfur og finni speglunarása 

 

Tölfræði og líkindi 

 Geri töflur og einföld súlurit um eitthvað sem tengist daglegu lífi.  

 Geti talið , flokkað og skráð niðurstöður. 

 Ræði um niðurstöður útreikninga súlurita.  

 

Kennsluhættir:  

Reynt er að hafa stærðfræðikennsluna sem fjölbreyttasta þar sem hugsmíðahyggja er 
höfð að leiðarljósi, það er að nemendur læri af eigin upplifunum (útikennsla, kubbar, 
mælingar, námsspil, leikir o.fl). Vinna í kennslubókum fer fram á heimasvæðinu með 
aldursskiptum innlögnum. Nemendur nota hjálpargögn eftir þörfum eins og talnagrindur, 
steina, kennslupeninga, vasareikna, spegla o.fl.  

Hver nemandi fer á sínum hraða yfir námsefnið.  

Námsefni:  

 Sproti 1A og 1B, 2A og 2B  

 Viltu reyna? gulur, grænn,blár og rauður  

 Orðadæmi  

 Önnur fjölfölduð verkefni.  

 

Námsmat:  

Nemendur eru metnir jafnt og þétt yfir veturinn og í lok hverrar annar eru stuttar 
stöðukannanir lagðar fyrir nemendur og niðurstöður birtar foreldrum í Mentor. 
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Enska 1.-2. bekkur  
 

Markmið að nemandi: 

 Öðlist jákvætt viðhorf til tungumálsins.  

 Byggji upp einfaldan orðaforða.  

 Þjálfist í hlustun og skilningi.  

 Þjálfist í samvinnu 

  

Leiðir:  

Notast við leik og söng til að styðja orðaforða nemenda.  

Þjálfist í meðhöndlun spjaldtölva og læri á einföld kennsluforrit.  

  

Helstu námsþættir:  

Tölustafir, litir, líkamspartar, fjölskyldan, dýr, föt o.fl.  

 

Þemu 1.-2. bekkur  
 

Við skipulagningu þema er tekið mið af markmiðum úr aðalnámskrá og þau tvinnuð 
saman og þannig reynt að samþætta námsgreinar.  Á milli þema er  „grá“ vika sem 
nýtist til að gera upp þemu og undirbúa næsta. Lykilhæfni er lögð til grundvallar við 
námsmat á þema. Lykilhæfni tekur mið af vinnumarkmiðum nemanda og eru skráð í 
Mentor. 

 

Skólabyrjun 5 vikur 

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 

 skilji mikilvægi reglna í skólanum, í umferðinni og í samskiptum fólks 

 taki þátt í að setja reglur og samskiptum nemenda  

 þjálfist í að hlýða reglum í leik og starfi  
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 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 

 

Kennsluhættir: 

Í upphafi spjalla kennarar og nemendur um upphaf skólagöngunnar, væntingar og fleira. 
Kennari segir nemendum frá upphafi sinnar skólagöngu og hvað mikið hefur breyst. Við 
vinnum með skólareglurnar sjö. Nemendur vinna tveir og tveir saman með eina reglu 
sem þeir skrifa upp og myndskreyta. Nemendur fara yfir hluti sem þarf að hafa 
meðferðis í skólatöskunni, pennaveski, nesti og fleira. Í útikennslu göngum við um 
skólalóðina, skiptum okkur í hópa og förum yfir hvað þurfi að varast eins og lækinn og 
sjóinn og hvað má og hvað ekki má. Við tökum lengri göngutúra um nágrenni skólans 
skoðum gangbrautir, göngu og hjólastíga og vinnum með umferðarmerkin.  

 

Námsefni: Komdu og skoðaðu umhverfið, www.ellaumferdatroll.is og fleiri námsvefir 

 

Ég sjálfur 6 vikur 

Markmið að nemandi: 

 þjálfist í að beita heitum og hugtökum yfir sjáanlega líkamshluta 

 átti sig á því hvernig við verðum til  

 skoði muninn á stærð sinni við fæðingu og í dag 

 þjálfist í að beita heitum og hugtökum yfir sjáanlega líkamshluta  

 þjálfist í að beita heitum og hugtökum yfir helstu innyflin okkar 

 skilji hvað sé fjölskylda og að fjölskyldur búi í misjöfnum híbýlum 

 leysi verkefni úr daglegu umhverfi sínu  

 að nemendur átti sig á margbreytileikanum í hópnum, engir tveir eru eins. Allir 
eru góðir í einhverju 

 

Kennsluhættir: 

Unnið verður með líkamann á fjölbreyttan hátt. Verkefnum er safnað saman sem í lok 
þemans mynda skemmtilega innbundna þemabók. Verkefnin tengjast gerð líkamans, 

http://www.ellaumferdatroll.is/
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starfsemi hans og þörfum. Eitt verkefni er lagt fyrir í hverri viku sem miðast við eina 
blaðsíðu í þemabókina. Í útikennslu vinnum við með mælingar þar sem líkaminn er 
krítaður á skólalóðina og mældur. Auk þess leggjum við mikla áherslu á mikilvægi 
hreyfingar fyrir líkamann og munum því fara í gönguferðir. 

 

Námsefni: 

 Komdu og skoðaðu líkamann 

 

Námsmat:  

Miðað er við vandvirkni, vinnusemi, sjálfstæði í vinnubrögðum og samvinnu nemenda 

 

Tröll 4 vikur 

Markmið að nemandi : 

 Þekki mismunandi tröllasögur 

 Myndskreyti söguna um Búkollu með bekknum sínum 

 Þjálfist í að vinna í hóp 

 Skrifi sína eigin tröllasögu 

 Læri að meðhöndla jarðleir 

 

Kennsluhættir: 

Lesnar eru ýmsar tröllasögur s.s Ástarsaga úr fjöllunum, Hlunkur, Dinkur ofl. Í gegnum 
þemað eru svo lesnar fleiri sögur úr ýmsum áttum og unnin verkefni. Krakkarnir semja 
tröllasögu og myndskreyta, þau myndskreyta og búa til persónurnar úr bókinni Tröllin í 
Esjufjalli  á maskínupappír og hengja upp á vegg.  Allir gera einnig leirtröllkalla sem 
síðar eru brenndir og málaðir. Í útikennslu förum við í gönguferð með vasaljós í 
Gálgahraun og leitum að tröllum í hrauninu. 

 

Námsefni: Tröllasögur úr ýmsum áttum 

 

Námsmat: Miðað er við vandvirkni, vinnusemi, sjálfstæði í vinnubrögðum og samvinnu 
nemenda 
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Leikrit  6 vikur 

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 

 kynnist margbreytileika mannlífsins 

 syngi fjölbreytt sönglög 

 leiki á einfalt skólahljóðfæri 

 vinni með grunnform og náttúruleg form við gerð sviðsmyndar 

 útbúi leikbúninga og sviðsmuni 

Kennsluhættir: 

Unnið verður að uppsetningu á leikriti sem allir nemendur  í  1.-2. bekk taka þátt í.  Við 
munum vinna margvísleg verkefni í þemanu tengslum við íslensku, textílmennt, 
myndmennt, tónmennt og lífsleikni  og í lokin munum við bjóða foreldrum á leiksýningu. 
Nemendur syngja, útbúa leikmynd og búninga, ásamt því að æfa og sýna leikrit.  

 

Námsefni:  

Handrit að leikriti 

 

Námsmat:  

Við mat á þemanu munum við taka mið af virkni, vinnusemi, samvinnu og frammistöðu á 
sviði. 

 

Land og þjóð 4. vikur 

Markmið að nemandinn: 

 þekkir þjóðhátíðardaginn, þjóðsönginn, fánann, skjaldarmerkið og landvættina 

 hlusti á upplestur á sögum 

 fræðist um Alþingi og um lýðræði 

 Þekki forseta Íslands og viti hvar hann býr 

 Hafi heyrt sögu Jóns Sigurðssonar 
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Kennsluhættir: 

Verkefni þemans munu tengjast íslensku, náttúrufræði, myndmennt og samfélagsfræði.   
Við munum fræðast um íslenska fánann og skjaldarmerkið, forseta Íslands og 
Bessastaði.  Einnig ætlum við læra eitt og annað um þjóðhátíðardag Íslendinga og 
þjóðsönginn, Alþingi og Jón Sigurðsson.  Börnin munu útbúa  vinnubók með 
námsefninu. Í útikennslu munum við  heimsækja nokkra staði sem tengjast þemanu. 

 

Námsefni: Komdu og skoðaðu land og Þjóð 

 

Námsmat:  Miðað er við vandvirkni, vinnusemi, sjálfstæði í vinnubrögðum og samvinnu 
nemenda 

 

Náttúran  4. vikur 

Markmið að nemandi: 

 skoði og ræði afleiðingar árstíðabreytinga í íslenskri náttúru 

 skoði og fjalli um strandlengju, m.a. með tilliti til munar á flóði og fjöru 

 þekki algengustu húsdýrin á Íslandi 

 geri athuganir þar sem fylgst er með einföldum lífsferlum, s.s. sáningu fræja 

 fræðist um plöntur  

 kynnist mikilvægi náttúruverndar t.d. flokkun sorps, endurnýtingu 

 þjálfist í að flokka lífverur eftir ytri einkennum 

 ræði um hvernig umhverfi lífvera og mismunandi lífsskilyrði mótar einkenni þeirra  

 

Kennsluhættir: 

Við munum fylgjast með vexti trjáa sem verða gróðursett á skólalóðinni. Einnig munum 
við skoða lífríkið í fjörunni ásamt fulgalífinu við sjóinn.  Í útikennslu munum við fara í 
vettvangsferðir og skoða plöntur og dýr í okkar nánasta umhverfi. Jafnframt munum við 
týna rusl við skólann og flokka það. 

 

Námsefni: 
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Komdu og skoðaðu hringrásir, Komdu og skoðaðu hafið, http://vefir.nams.is/komdu/  , 
www.sorpa.is   

 

Námsmat: Miðað er við vandvirkni, vinnusemi, sjálfstæði í vinnubrögðum og samvinnu 
nemenda 

 

Íþróttir 1.-2. bekkur 
 

Hæfniviðmið 

 Að kynna nemendum fyrir hollri og góðri hreyfingu. 

 Að auka þol, áræðni, þrek og styrk. 

 Að nemendur vinni saman og beri virðingu fyrir getu hvers annars. 

 Að nemendur læri að fara eftir reglum sem gilda í íþróttum og tekist á við sigra og 
töp. 

 Að nemendur fari eftir fyrirmælum. 

 Að nemendur fái æfingu í að skipta um föt, fara í íþróttaföt fyrir tíma og aftur í 
fötin sín eftir tíma án aðstoðar. 

 Að nemendur fari eftir öryggis-, skipulags- og umgengnisreglum íþróttahúsa. 

 Að nemendur geti notað einföld hugtök sem tengjast íþróttum og líkamlegri 
áreynslu. 

 Að nemendur geti tileinkað sér einfaldar mælingar og talningar í leikjum. 

 Að nemendur prófi gamlar íslenskar æfingar og leiki. 

 Að nemendur geti tekið þátt í útiíþróttum og búið sig undir útiveru með tilliti til 
veðurs. 

 Að nemendur geti nýtt sér skólalóðina og nánasta umhverfi til útivistar og leikja. 

 

 

Kennsluhættir 

Kennslan fer fram m.a. í formi samvirks náms, stöðvaþjálfunar, hreyfistöðva, 
þrautabrauta, hlaupaleikja, boltaleikja, íþróttagreina, dans og hreyfitjáningar. Farið er 
eftir hæfniviðmiðum í skólaíþróttum í Aðalnámskrá grunnskóla 2013.  Nemendur í 1. 
bekk fara í hreyfiþroskapróf MOT 4-6. 

Heimsókn er einu sinni á ári, á vorönn, frá elsta hópi á leikskólanum Sjálandi. 

http://vefir.nams.is/komdu/
http://www.sorpa.is/
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Skíðaferð er farin árlega í febrúar/mars í Bláfjöll. 

Að vori er áætlað að ganga á ákveðið fjall með nemendur. 

 

Áhöld/kennsluaðstaða 

Nýtt eru öll þau áhöld/tæki (inni og úti ) sem eru til í skólanum og á skólalóðinni.  Á 
haustin er kennt sem mest úti og farið inn þegar veður fer að versna. Á vorin þegar 
snjóa leysir er farið aftur út með kennsluna. 

Innitímarnir fara fram  í  íþróttahúsi í Sjálandsskóla eða í danssal Sjálandsskóla. 

 

Námsmarkmið 

Í nóvember gera nemendur sjálfsmat sem sent er heim í mentor eða á blaði.  Í júní fá 
nemendur birt námsmat í mentor.  Lykilhæfni er metin og birt í mentor fyrir foreldraviðtöl 
á vorönn. 

 

Eftirfarandi atriði sem varða  hæfniviðmið í líkamsvitund, leikni og afkastagetu eru metin 
á vorönn í 1. og 2.  bekk: 

 Sprettur (60metrar) 

 Þol – viðstöðulaust hlaup í 2,30 mín (1. bekkur) og 5 mín (2. bekkur) 

 Sipp - fyrsti bekkur sippar 10 sinnum á 30 sek, annar bekkur sippar 20 sinnum á 
30 sek. 

 Liðleiki (teygja sig í tær og halda í 20 sek) 

 Kraftur – fyrsti bekkur heldur sér í planka í 30 sek, annar bekkur í 60 sek. 

 Boltafærni 

 

Eftirfarandi atriði sem varða félagslegaþætti eru metin í 1. og 2. bekk og birt í lykilhæfni í 
mentor fyrir foreldraviðtal á vorönn: 

 Samvinna 

 Fara eftir leikreglum 

 Hegðun/framkoma 

 fara eftir fyrirmælum 

 áhugi/virkni 
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Heimavinna 

Ef  nemendur eiga í erfiðleikum með að framkvæma ákveðna hluti eða koma illa út úr 
hreyfiþroskaprófi þá er haft samband við foreldra og sameiginleg lausn fundin á málinu. 

 

Skólasund 1.-2. bekkur 
  

Hæfniviðmið 

 Að nemendum líði vel í vatni og öðlist öryggi í því í gegnum æfingar og leiki. 

 Að nemendur læri og tileinki sér þær reglur sem gilda fyrir, eftir og í 
sundtímanum. 

 Að nemendur fari eftir þeim öryggis-, skipulags- og umgengnisreglum sem gilda á 
sundstað. 

 Að nemendur geti flotið, nái tökum á öndun, skriðsundi, baksundsfótatökum,  
bringusundsfótatökum og skólabaksundsfótatökum. 

 Að nemendur geti velt sér af kvið á bak og öfugt. 

 Að nemendur læri að vinna saman og beri virðingu fyrir getu hvers annars. 

 Að nemendur geti tileinkað sér einföld hugtök sem tengjast sundi og líkamlegri 
áreynslu. 

 Að nemendur geti farið eftir reglum í leikjum og geti tekist á við sigra og töp. 

 

Kennsluhættir 

Nemendur læra mikið í gegnum leiki og æfingar.  Lögð er áhersla á kurteisi, góða 
hegðun og samvinnu.  Sundið er kennt einu sinni í viku 40  mínútur  í senn allt skólaárið. 

 

Kennsluaðstaða / áhöld 

Sundið er kennt í 12,5 m innisundlaug  í Sjálandsskóla.  Þau áhöld sem notuð eru við 
kennslu eru: Sundflár, sundblöðkur, sunduggar, sundnúðlur, hringir, ýmsar tegundir 
bolta og dót bæði til að kafa eftir og ekki. 

 

Námsmarkmið 

Í nóvember gera nemendur sjálfsmat sem sent er heim í mentor eða á blaði.  Í júní fá 
nemendur birt námsmat í mentor. 
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Eftirfarandi atriði sem varða  hæfniviðmið í líkamsvitund, leikni og afkastagetu eru metin 
á vorönn í 1. bekk: 

 staðið í botni í grynnri hluta laugar og andað að sér, andlitið fært í kaf og  andað 
frá sér. Endurtekið 10 sinnum.  

 flotið á bringu eða baki með eða án hjálpartækja 

 gengið með andlit í kafi 2,5 metra eða lengra.  

 bringusundsfótatök við bakka með eða án hjálpartækja.  

 skriðsundsfætur með eða án hjálpartækja. 

 Flot á bringu 

 Flot á baki 

 Velta sér af kvið á bak og öfugt. 

Nemendur hafa lokið 1. sundstigi nái þeir öllum fyrrgreindum atriðum. 

Eftirfarandi atriði sem varða hæfniviðmið í líkamsvitund, leikni og afkastagetu eru metin 
á vorönn í 2. bekk: 

 marglyttuflot með því að rétta úr sér. 

 10 metra bringusund með eða án hjálpartækja.  

 10 metra skólabaksundsfótatök með eða án hjálpartækja. 

 spyrnt frá bakka og rennt með andlitið í kafi, að lágmarki 2,5 metra  

 Skriðsundsfótatök 

 Baksundsfótatök 

 Flot á baki 

 hoppað af bakka í laug  

 Velta sér af kvið á bak og öfugt 

Nemendur hafa lokið 2. sundstigi nái þeir öllum fyrrgreindum atriðum. 

Eftirfarandi atriði sem varða félagslegaþætti  eru metin í 1. og 2. bekk og birt í lykilhæfni 
í mentor fyrir foreldraviðtöl á vorönn: 

 samvinna 

 áhugi/virkni 

 framkoma/hegðun 

 fara eftir fyrirmælum 

Heimavinna 

Þeir sem þurfa meiri æfingu í sundi fá leiðbeiningar um það eða ráðleggingar um að 
fara á sundnámskeið. 
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Textílmennt 1. -2. bekkur 
 

Hæfniviðmið  

Að nemendur geti:  

 klippt efni 

 þrætt grófa nál 

 hnýtt einfaldan og margfaldan hnút 

 saumað þræðispor 

 vefað á spjald 

 fingraprjónað 

 saumað einfalt verkefni í saumavél 

 þæft ull 

 snúið band 

 notað hugtök og heiti sem tengjast greininni 

 notað fjölbreyttar mælieiningar svo sem faðmur 

 

Kennsluhættir:  

Reynt er að hafa verkefnin fjölbreytt og þannig úr garði gerð að þau bjóði upp á 
fjölbreyttar útfærslur. Verkefnunum er ætlað að mæta hverjum nemanda þar sem hann 
er staddur og styðja hann í að auka færni sína í greininni.  

Verkefnin eru gjarnan kynnt nemendum með sögum og/eða myndum, þá er stutt 
sýnikennsla og loks gengur kennari á milli og aðstoðar nemendur. Nemendur eru einnig 
hvattir til að hjálpa hvorum öðrum.  

Rík áhersla er á að nemendur fái jákvæða upplifun af greininni, þroski og efli 
sköpunargleði sína og verði jafnvel forvitnari um heiminn í kringum sig. 

 

Námsmat:  

Hæfni nemandans er metin jafnt og þétt yfir skólaárið og skiptist í lykilhæfni 
(námshæfni) og hæfniviðmið tengd markmiðum textílmenntar og er hvoru tveggja er birt 
á Mentor. 

Hæfniviðmiðin eru unnin út frá hæfniviðmiðum í Aðalnámsskrá grunnskólanna. Þau eru 
áþekk hjá öllum nemendum á yngsta stigi, en þó liggja aðrir þættir á bak við hvert 
viðmið.  
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Nemendur eru metnir á fjögurra bila kvarða líkt og í öðrum námsgreinum skólans. Þau 
eru: 

 Framúrskarandi hæfni 

 Góð hæfni 

 Sæmileg hæfni 

 Ófullnægjandi hæfni  

 

 

Tímafjöldi:  

Kennt er 2 í viku, í 3-5 vikna lotum þar sem nemendur fá tvær lotur í hverri listgrein 2 á 
vetri. Hópnum er skipt í 5 minni hópa, um 12 nemendur í hóp. 

Hæfniviðmið 1. – 2. bekkur 

1. – 4. þrep 

 

 Getur notað einfaldar aðferðir greinarinnar 

 Getur beitt viðeigandi áhöldum 

 Getur unnið úr nokkrum gerðum textílefna 

 Getur unnið eftir einföldum leiðbeiningum 

 Getur tjáð hugmyndir sínar með einföldum skissum 

 Getur notað helstu hugtök greinarinnar 

 Getur leitað sér frekari upplýsinga og hugmynda 

 Getur greint á milli helstu tegunda textílefna 

 

Hönnun og smíði 1. -2. bekkur 
 

Hæfniviðmið  

Að nemendur:  

 Þekki og virði öryggisatriði og öryggisbúnað í smíðastofunni  

 Temji sér góðar umgengnis- og vinnureglur  

 Þjálfist í samvinnu og mikilvægi góðrar umgengni um verkfæri, áhöld, verkefni sín 
og annara 
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 Þekki hefilbekk og þjálfist í notkun hans og nokkurra verkfæra s.s. útsögunarsög, 
úsögunarklofa, hamar, þjöl, sandpappír og yfirborðsmeðhöndlun 

 Geti gert grein fyrir því efni sem þeir fá í hendur og nýtt það vel 

 Þjálfi fínhreyfingar  

 Efli frumkvæði og skapandi starf  

 

Kennsluhættir:  

Reynt er að hafa verkefnin fjölbreytt og þannig úr garði gerð að þau bjóði upp á 
fjölbreyttar útfærslur. Verkefnunum er ætlað að mæta hverjum nemanda þar sem hann 
er staddur og styðja hann í að auka færni sína í greininni.  

Verkefnin eru gjarnan kynnt nemendum með sögum og/eða myndum, tilbúnum hlutum 
og spjalli, þá er stutt sýnikennsla og loks gengur kennari á milli og aðstoðar nemendur. 
Nemendur eru einnig hvattir til að hjálpa hvorum öðrum.  

Rík áhersla er lögð á að nemendur fái jákvæða upplifun af greininni, þroski og efli 
sköpunargleði sína og verði jafnvel forvitnari um heiminn í kringum sig. 

 

Námsmat:  

Hæfni nemandans er metin jafnt og þétt yfir skólaárið og skiptist í lykilhæfni 
(námshæfni) og hæfniviðmið tengd markmiðum hönnunar og smíði og er hvoru tveggja 
birt á Mentor. 

Hæfniviðmiðin eru unnin út frá hæfniviðmiðum í Aðalnámsskrá grunnskólanna. Þau eru 
áþekk hjá öllum nemendum á yngsta stigi, en þó liggja aðrir þættir á bak við hvert 
viðmið.  

Nemendur eru metnir á fjögurra bila kvarða líkt og í öðrum námsgreinum skólans. Þau 
eru: 

 Framúrskarandi hæfni 

 Góð hæfni 

 Sæmileg hæfni 

 Ófullnægjandi hæfni  

Tímafjöldi:  

Kennt er 2 í viku, í 3-5 vikna lotum þar sem nemendur fá tvær lotur í hverri listgrein á 
vetri. Hópnum er skipt í 5 minni hópa, um 12 nemendur í hóp. 
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Myndmennt 1.-2.bekkur 
 

Hæfniviðmið: 

Að nemendur geti: 

 unnið með frumlitina og búið til einfaldar litablöndur  

 notað kunnáttu sína í  formfræði 

 unnið með þrívídd og tvívídd og þekki muninn þar á 

 gert tilraunir með ólíkan efnivið í myndverk sín 

 unnið verkefni með einfaldri myndbyggingu 

 unnið myndverk út frá eigin upplifun 

 unnið skapandi vinnu sem tengist þemum 

Kennsluhættir:  
Reynt er að hafa verkefnin fjölbreytt og þannig úr garði gerð að þau bjóði upp á 
fjölbreyttar útfærslur. Verkefnunum er ætlað að mæta hverjum nemanda þar sem hann 
er staddur og styðja hann í að auka færni sína í greininni. Verkefnin eru kynnt 
nemendum með myndum, spjalli og stuttri sýnikennslu. Kennari gengur svo á milli og 
aðstoðar nemendur. Nemendur eru einnig hvattir til að hjálpa hvorum öðrum. Rík 
áhersla er á að nemendur fái jákvæða upplifun af greininni, þroski og efli sköpunargleði 
sína og verði jafnvel forvitnari um heiminn í kringum sig. 

Námsmat:  

Hæfni nemandans er metin jafnt og þétt yfir skólaárið og skiptist í lykilhæfni 
(námshæfni) og hæfniviðmið tengd markmiðum myndmenntar og er hvoru tveggja er 
birt á Mentor. 

Hæfniviðmiðin eru unnin út frá hæfniviðmiðum í Aðalnámsskrá grunnskólanna. Þau eru 
áþekk hjá öllum nemendum á yngsta stigi, en þó liggja aðrir þættir á bak við hvert 
viðmið.  

Nemendur eru metnir á fjögurra bila kvarða líkt og í öðrum námsgreinum skólans. Þau 
eru: 

 Framúrskarandi hæfni 

 Góð hæfni 

 Sæmileg hæfni 

 Ófullnægjandi hæfni  

 
Tímafjöldi:  
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Kennt er 2 í viku, í 3-5 vikna lotum þar sem nemendur fá tvær lotur í hverri listgrein 2 á 
vetri. Hópnum er skipt í 5 minni hópa, um 12 nemendur í hóp. 

 

Tónmennt í 1. – 2. bekk  
 

Hæfniviðmið 

 

Að nemandinn geti:  

 þekkt útlit og hljóð hljóðfæra tónmenntastofunnar og nokkur hljóðfæri 
sinfóníuhljómsveitar 

 sungið eða leikið á skólahljóðfæri eftir einföldum styrkleikamerkjum 

 greint á milli þrí- og fjórskipts takts 

 sungið í hópi með skýrum framburði fjölbreytt sönglög og þulur 

 beitt rödd sinni í einföldum spuna 

 leikið einfaldan rytma og þrástef eftir nótum á slaverkslhljóðfæri og önnur 
skólahljóðfæri 

 geti leikið einfalt stef eftir heyrn á laglínuhljóðfæri 

 leikið á skólahljóðfæri í takt við tónlist 

 notað algengustu nótnagerðir við að skrá rytma  

 spunnið einfaldan spuna á skólahljóðfæri 

 notað grafíska nótnaskrift við flutning og skráningu tónlistar 

 samið hljóðverk í hóp 

 útskýrt hvað þjóðlag er og kunni nokkur íslensk þjóðlög 

 rætt um eigin tónlist og annarra út frá smekk og upplifun 

 

Kennsluhættir 

 

Mikil áhersla er lögð á að nemendur læri fjölbreytt sönglög og þulur í tengslum við 
morgunsönginn. Hlustun er þjálfuð hjá nemendum með því að hlusta eftir fyrirfram 
ákveðnum þáttum eins og hraða, styrk, takti, hljóðfærum eða röddum. Unnið er með 
hryn bæði með ýmiskonar hreyfileikjum og beinni hljóðfæravinnu. Mikið er unnið með 
spuna þar sem nemendur fá að spynna frjálst yfir undirspil á sílafón eða annað 
skólahljóðfæri. Nemendur semja saman í hóp hljóðverk við sögu sem er svo æfð og 
tekin upp en einnig með því að búa til eigin þulu sem svo er samin laglína við.  
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Tónmennt tengist mikið þeim þemum sem nemendur eru í hverju sinni hjá 
umsjónarkennurum og er unnið markvisst með hæfniviðmið tónmenntar í tengslum við 
þemun.  

 

Námsgögn 

 skólahljóðfæri og aðrir hljóðgjafar s.s. líkaminn og hlutir úr náttúrunni 

 námsefnið: Það var lagið 

 námsefnið: Tónmennt 1. hefti og Tónmennt 2. hefti 

 námsefnið: Hring eftir hring 

 myndbönd 

 geisladiskar og tónlist af netinu  

 einfaldar hljóðfæraútsetningar  

 annað námsefni útbúið af kennara 

 

 

Námsmat 

Nám nemenda er metið með símati, skriflegum könnunum og verkefnum auk sjálfsmats. 
Video- og hljóðupptökur eru reglulega gerðar til að fylgjast með framförum og getu 
nemenda í söng og hljóðfæravinnu. Tónsköpun og spuni nemenda eru tekin upp og 
metin. Þekkingaratriði eru metin með skriflegum könnunum og verkefnum unnum í 
tímum. Tvisvar á vetri fá nemendur afhent námsmat í tónmennt þar sem hæfniviðmiðin 
eru útlistuð með eftirfarandi skala:  

 

 A - Framúrskarandi hæfni 

 B - Góð hæfni 

 C – Sæmileg hæfni 

 D – Ófullnægjandi hæfni 

 

Upplýsinga-og tæknimennt 1.-2. bekkur  
 

Markmið að nemandi:  

 Noti fartölvur skólans og jaðartæki.  
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 Temji sér ákveðnar umgengisreglur í tölvustofum.  

 Geti kveikt á tölvum og jaðartækjum og náð í forrit sem notuð eru.  

 Geti gengið rétt frá forritum og öðrum jaðartækjum.   

 Geti notað kennsluforrit sem hæfa þessum aldurshópi  

 Hafi lært staðsetningu stafa og talna á lyklaborði samhliða færni í lestri og 
stærðfræði.  

 Geti notað teikniforrit.  

 Tileinki sér rétta líkamsbeitingu við innslátt á texta.  

 Átti sig á hvernig lyklaborð skiptist í hægri og vinstri hluta.  

 Geti ritað texta í ritvinnslu.  

 Kunni að nota ákveðna sérlykla á lyklaborði, s.s. að eyða texta, leiðrétta texta og 
rita stóra stafi.  

 Geti nýtt sér efni af Neti sem hæfir þessum aldurshópi.  

 

  

Leiðir  

Nemendur fá 30 mínútna tölvutíma í hverri viku. Megináhersla er lögð á fingrasetningu 
og umgengni við tölvur. Jafnframt er unnið með fjölbreytt kennsluforrit sem hæfa þessu 
aldri.  

 

Námsefni  

 Forrit frá Námsgagnastofnun s.s:  

 Glói geimvera á lestrareyju, Glói geimvera í stærðfræði, Glói geimvera  

 lærir að lesa, Bogi blýantur, Hellulögn, Leikver, Frá A – Ö,  

 Minnisleikur,Lestur og stafsetning 1 og 2, Veröldin mín, Ritsmiðjan, Villi í  

 villuleit, Snót og Snáði, Töfraflísar, Talnaveiðar, Reiknibíllinn, Reiknum  

 meira, Jatsí, Slönguspilið, Bútarnir.  

 Forrit á vef Námsgagnastofnunar: Æfingardæmi, Orðakistur Krillu,  

 Stafaleikir Búa, Tölustafirnir, Klukkan, Fingrafimi,  

 Office forritin Word og Paint.  

 Teikniforrit s.s. Kidpix, 2creatastory  

  

Námsmat:  

Metið er hvort nemandi hafi náð markmiðum í lok skólaárs. 
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Heimilisfræði 1.-2. bekkur  
 

Markmið að nemandi: 

• Læri um hollar og óhollar fæðutegundir  
• Læri nöfn algengra fæðutegunda  
• Kynnist fæðuhringnum  
• Kynnist dl-máli, msk og tsk ásamt öðrum áhöldum  
• Fái verklega þjálfun við matreiðslu einfaldra rétta  
• Bragði matvæli sem unnið er með  
• Temji sér handþvott áður en starf hefst í eldhúsinu  
• Hjálpi til við tiltekt og frágang í eldhúsinu  

 

Leiðir:  

Nemendur matreiða eftir einföldum og myndrænum uppskriftum. Mikil áhersla er lögð á 
að nemendur hjálpist að og að allir taki þátt, bæði í matreiðslunni og frágangi.  

 

Námsefni:  

Hollt og gott 1 og 2, ásamt öðru efni  

 

Námsmat:  

Metin er vinnusemi, hjálpsemi, hegðun og hvernig nemandum gengur að fara eftir 
einföldum myndrænum uppskriftum.  
 

 


