
Kennsluáætlun  

Haust 2020 

Bekkur:  1. bekkur  

Námsgrein:  Íslenska  

Fjöldi kennslustunda:  6 

Kennari/kennarar:  Anna Jóna Sigurðardóttir og Þórey Íris Halldórsdóttir 

Áfangalýsing 
 

 
Kennsluaðferðir 
Sýnikennsla þar sem efnisþættir eru lagðir inn á töflu og ákveðin dæmi sýnd.  
Umræðu- og spurnaraðferð til að efla skilning á tilteknu viðfangsefni.  
Sjálfstæð vinnubrögð.  
Verklegar æfingar þar sem unnið er með spil, kubba, leir, ipad og tölvur.  
Hópvinnubrögð.  
Þrautalausnir.  
Samvinnuverkefni.  
 
Hæfniviðmið 
Markmið að nemandi: 
Talað mál, hlustun og áhorf: 

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

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

 Fái æfingu í að hlusta og horfa á upplestur, leikið efni, ljóð og söngva. 

 Fái æfingu og hafi tileinkað sér reglur sem gilda í samræðum. 

 
Lestur  

 Geti beitt aðferðum við umskráningu hljóða og stafa þannig að lestur verði 
lipur og skýr. 

 Efli orðaforða og málskilning. 

 Auki lestrarhraða og lesskilning. 

 Kynnist notkun margmiðlunarefnis í íslensku. 

 Geti lesið úr einföldum skýringamyndum. 

 
Málfræði  

 Fái tækifæri til að nota tungumálið á fjölbreyttan hátt. 

 Vinni með helstu einingar málsins svo sem bókstafi, hljóð, orð, og setningar. 

 Öðlist jákvætt viðhorf til móðurmálsins með því að leika sér með það á 
margvíslegan hátt svo sem að ríma og fara í orðaleiki. 

 
 

Kennari áskilur sér rétt til að breyta kennsluáætlun án fyrirvara. 
 

 



Dagsetning Viðfangsefni Dæmi Námsmat 

 
25. – 28. ágúst 

   
 
 
  

 
31. – 4. sept 

Stafainnlögn/ Lestur. 
K-PALS  
Rím og orðaleikir og ýmis verkefni.  

Markviss málörvun,  

 
7. – 11. sept. 

Stafainnlögn/  
K - PALS 
Lestur.  
Rím og orðaleikir og ýmis verkefni. 

Markviss málörvun,   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lesfimipróf 

 
14. – 18. sept. 

Stafainnlögn/ 
K-PALS 
Lestur og skrift  
Rím og orðaleikir og ýmis verkefni. 

Markviss málörvun,  

 
21. – 25. sept 

Stafainnlögn/  
K-PALS 
Lestur og skrift  
Rím og orðaleikir og ýmis verkefni. 

Markviss málörvun,  

 
28. – 2. okt 

Stafainnlögn/  
K-PALS 
Lestur og skrift  
Rím og orðaleikir og ýmis verkefni 

Markviss málörvun, 
Leggðu við hlustir  

 
5. – 9. okt. 

Stafainnlögn/  
K-PALS 
Lestur og skrift  
Rím og orðaleikir og ýmis verkefni 

Markviss málörvun, 
Leggðu við hlustir  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12. – 16. okt. 
Stafainnlögn/  
K-PALS 
Lestur og skrift  
Rím og orðaleikir og ýmis verkefni 

Markviss málörvun, 
Leggðu við hlustir  

 
19. – 23. okt. 

Stafainnlögn/  
K-PALS 
Lestur og skrift  
Rím og orðaleikir og ýmis verkefni 

Markviss málörvun, 
Leggðu við hlustir  

 
26. – 30. okt. 

Stafainnlögn/  
K-PALS 
Lestur og skrift 
Rím og orðaleikir og ýmis verkefni 

  

 
2.– 6 .nóv. 

Stafainnlögn/  
K-PALS 
Lestur og skrift 
Rím og orðaleikir og ýmis verkefni 

  

 
9. – 13. nóv. 

Stafainnlögn/  
K-PALS 
Lestur og skrift  
Rím og orðaleikir og ýmis verkefni 

  

 
16. – 20. nóv. 

Stafainnlögn/  
K-PALS 
Lestur og skrift  
Rím og orðaleikir og ýmis verkefni 

  

 
23. – 27. nóv. 

Stafainnlögn/  
K-PALS 
Lestur og skrift 
Rím og orðaleikir og ýmis verkefni 

  

 
30. – 4.des.  

Stafainnlögn/  
K-PALS 
Lestur og skrift 
Rím og orðaleikir og ýmis verkefni 

  



7. – 11. des. 
 

Stafainnlögn/  
K-PALS 
Lestur og skrift 
Rím og orðaleikir og ýmis verkefni 

  

14. – 18. des. 
 

Stafainnlögn/  
K-PALS 
Lestur og skrift 
Rím og orðaleikir og ýmis verkefni 

  

    

 


