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Fag: Íslenska  

Bekkur:  1. bekkur 
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Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

15.-19.janúar 
 Beitt aðferðum við umskráningu hljóða og stafa 

þannig að lestur verði lipur og skýr 

 Geti nýtt fjölbreyttan orðaforða sem hæfir aldri og 

þroska og bætt við hann  

 Valið sér lesefni eftir áhuga og þörf og lesið sögur, 

ljóð og fræðandi efni, sem hæfir lestrargetu sér til 

ánægju og skilnings 

 Lesið ævintýri, sögur og ljóð ætluð börnum 

 Beitt hugtökum eins og persónu, söguþræði, umhverfi 

og boðskap 

 Dragi rétt til stafs og skrifað skrift læsilega 

 Samið texta frá eigin brjósti svo sem sögu, frásögn, 

ljóð eða skilaboð 

 Þekkt og fundið helstu einingar málsins svo sem 

bókstafi, hljóð, orð samsett orð og málsgrein 

 Geti beitt töluðu máli og ráðið yfir orðaforða og 

málskilningi sem hæfir þroska 

 Leikið sér með orð og merkingu svo sem með því að 

ríma og fara í orðaleiki 

 Sagt frá eftirminnilegum atburði og lýst ákveðnu 

fyrirbæri, endursagt efni sem hlustað hefur verið á 

eða lesið 

 Beitt skýrum og áheyrilegum framburði 

 Hlustað og horft með athygli á upplestur, leikið efni, 

ljóð og söngva og greint frá upplifun sinni 

 Átt góð samskipti, hlustað og sýnt kurteisi 

Stafirnir Nn og Ææ 

Stafavísur 

Stafdráttur kenndur og 

þjálfaður  

Lestur  

Ritun  

Skrift 

 

Gæðatextar/bækur ljóð, 

riḿur og þulur 

léttlestrarbækur 

Ítalíuskrift 1A  

Lestrarlandið  

Við lesum  

Ýmsar vinnubækur 

Efni frá kennara 

Námsspil 

Lagt fyrir 

orðleysulestur, 

sjónrænn 

orðaforði, 

nefnuhraði og 

lesfimipróf 

 

 

 

 



 
 

Vika 2 

22.-26.janúar 
 Beitt aðferðum við umskráningu hljóða og stafa 

þannig að lestur verði lipur og skýr 

 Geti nýtt fjölbreyttan orðaforða sem hæfir aldri og 

þroska og bætt við hann  

 Valið sér lesefni eftir áhuga og þörf og lesið sögur, 

ljóð og fræðandi efni, sem hæfir lestrargetu sér til 

ánægju og skilnings 

 Nýtt góðan orðaforða við að skilja texta og ráðið í 

merkinu orðs út frá samhengi 

 Lesið ævintýri, sögur og ljóð ætluð börnum 

 Beitt hugtökum eins og persónu, söguþræði, umhverfi 

og boðskap  

 Dragi rétt til stafs og skrifað skrift læsilega 

 Samið texta frá eigin brjósti svo sem sögu, frásögn, 

ljóð eða skilaboð 

 Þekkt og fundið helstu einingar málsins svo sem 

bókstafi, hljóð, orð samsett orð og málsgrein 

 Geti beitt töluðu máli og ráðið yfir orðaforða og 

málskilningi sem hæfir þroska 

 Leikið sér með orð og merkingu svo sem með því að 

ríma og fara í orðaleiki 

 Sagt frá eftirminnilegum atburði og lýst ákveðnu 

fyrirbæri, endursagt efni sem hlustað hefur verið á 

eða lesið 

 Beitt skýrum og áheyrilegum framburði 

 Hlustað og horft með athygli á upplestur, leikið efni, 

ljóð og söngva og greint frá upplifun sinni 

 Átt góð samskipti, hlustað og sýnt kurteisi 

Stafurinn Ff  

Stafavísur  

Stafdráttur kenndur og 

þjálfaður  

Lestur  

Ritun  

Skrift 

 

Gæðatextar/bækur ljóð, 

riḿur og þulur 

léttlestrarbækur 

Ítalíuskrift 1A 

Lestrarlandið 

Við lesum 

Ýmsar vinnubækur 

Efni frá kennara 

Námsspil 

Símat: vinnusemi, 

vinnubrögð og 

sjálfstæði 

Vika 3 

29.jan-2.feb 

31.jan 

Foreldraviðtöl 

 Beitt aðferðum við umskráningu hljóða og stafa 

þannig að lestur verði lipur og skýr 

 Geti nýtt fjölbreyttan orðaforða sem hæfir aldri og 

þroska og bætt við hann  

 Valið sér lesefni eftir áhuga og þörf og lesið sögur, 

ljóð og fræðandi efni, sem hæfir lestrargetu sér til 

ánægju og skilnings 

Stafurinn Éé  

Stafavísur  

Stafdráttur kenndur og 

þjálfaður  

Lestur  

Ritun  

Skrift 

Gæðatextar/bækur ljóð, 

riḿur og þulur 

léttlestrarbækur 

Ítalíuskrift 1A  

Lestrarlandið 

Við lesum  

Ýmsar vinnubækur 

Símat: vinnusemi, 

vinnubrögð og 

sjálfstæði 



 
 

 Nýtt góðan orðaforða við að skilja texta og ráðið í 

merkinu orðs út frá samhengi 

 Lesið ævintýri, sögur og ljóð ætluð börnum 

 Beitt hugtökum eins og persónu, söguþræði, umhverfi 

og boðskap 

 Dragi rétt til stafs og skrifað skrift læsilega 

 Samið texta frá eigin brjósti svo sem sögu, frásögn, 

ljóð eða skilaboð 

 Þekkt og fundið helstu einingar málsins svo sem 

bókstafi, hljóð, orð samsett orð og málsgrein 

 Geti beitt töluðu máli og ráðið yfir orðaforða og 

málskilningi sem hæfir þroska 

 Leikið sér með orð og merkingu svo sem með því að 

ríma og fara í orðaleiki 

 Sagt frá eftirminnilegum atburði og lýst ákveðnu 

fyrirbæri, endursagt efni sem hlustað hefur verið á 

eða lesið 

 Beitt skýrum og áheyrilegum framburði 

 Hlustað og horft með athygli á upplestur, leikið efni, 

ljóð og söngva og greint frá upplifun sinni 

 Átt góð samskipti, hlustað og sýnt kurteisi 

 Efni frá kennara 

Námsspil 

Vika 4 

5.-9.febrúar 
 Geti nýtt fjölbreyttan orðaforða sem hæfir aldri og 

þroska og bætt við hann  

 Beitt aðferðum við umskráningu hljóða og stafa 

þannig að lestur verði lipur og skýr 

 Valið sér lesefni eftir áhuga og þörf og lesið sögur, 

ljóð og fræðandi efni, sem hæfir lestrargetu sér til 

ánægju og skilnings 

 Nýtt góðan orðaforða við að skilja texta og ráðið í 

merkinu orðs út frá samhengi 

 Lesið ævintýri, sögur og ljóð ætluð börnum 

 Beitt hugtökum eins og persónu, söguþræði, umhverfi 

og boðskap 

 Dragi rétt til stafs og skrifað skrift læsilega 

Stafirnir Hh og Tt 

Stafavísur  

Stafdráttur kenndur og 

þjálfaður  

Lestur  

Ritun  

Skrift 

Framsögn 

 

Gæðatextar/bækur ljóð, 

riḿur og þulur 

léttlestrarbækur 

Ítalíuskrift 1A  

Lestrarlandið 

Við lesum  

Ýmsar vinnubækur 

Efni frá kennara 

Námsspil 

Símat: vinnusemi, 

vinnubrögð og 

sjálfstæði 



 
 

 Samið texta frá eigin brjósti svo sem sögu, frásögn, 

ljóð eða skilaboð 

 Þekkt og fundið helstu einingar málsins svo sem 

bókstafi, hljóð, orð samsett orð og málsgrein 

 Leikið sér með orð og merkingu svo sem með því að 

ríma og fara í orðaleiki 

 Sagt frá eftirminnilegum atburði og lýst ákveðnu 

fyrirbæri, endursagt efni sem hlustað hefur verið á 

eða lesið 

 Beitt skýrum og áheyrilegum framburði 

 Hlustað og horft með athygli á upplestur, leikið efni, 

ljóð og söngva og greint frá upplifun sinni 

 Átt góð samskipti, hlustað og sýnt kurteisi 
Vika 5 

12.-16.febrúar 
 Geti nýtt fjölbreyttan orðaforða sem hæfir aldri og 

þroska og bætt við hann  

 Beitt aðferðum við umskráningu hljóða og stafa 

þannig að lestur verði lipur og skýr 

 Valið sér lesefni eftir áhuga og þörf og lesið sögur, 

ljóð og fræðandi efni, sem hæfir lestrargetu sér til 

ánægju og skilnings 

 Nýtt góðan orðaforða við að skilja texta og ráðið í 

merkinu orðs út frá samhengi 

 Lesið ævintýri, sögur og ljóð ætluð börnum 

 Beitt hugtökum eins og persónu, söguþræði, umhverfi 

og boðskap 

 Dragi rétt til stafs og skrifað skrift læsilega 

 Samið texta frá eigin brjósti svo sem sögu, frásögn, 

ljóð eða skilaboð 

 Þekkt og fundið helstu einingar málsins svo sem 

bókstafi, hljóð, orð samsett orð og málsgrein 

 Leikið sér með orð og merkingu svo sem með því að 

ríma og fara í orðaleiki 

 Sagt frá eftirminnilegum atburði og lýst ákveðnu 

fyrirbæri, endursagt efni sem hlustað hefur verið á 

eða lesið 

Stafirnir Gg og Öö 

Stafavísur  

Stafdráttur kenndur og 

þjálfaður  

Lestur  

Ritun  

Skrift 

Pals 

Gæðatextar/bækur ljóð, 

riḿur og þulur 

léttlestrarbækur 

Ítalíuskrift 1A  

Lestrarlandið 

Við lesum 

 Ýmsar vinnubækur 

Efni frá kennara 

Námsspil 

Símat: vinnusemi, 

vinnubrögð og 

sjálfstæði 



 
 

 Beitt skýrum og áheyrilegum framburði 

 Hlustað og horft með athygli á upplestur, leikið efni, 

ljóð og söngva og greint frá upplifun sinni 

 Átt góð samskipti, hlustað og sýnt kurteisi 

Vika 6 

19.-23.febrúar 

23.feb Vetrarleyfi 

 Geti nýtt fjölbreyttan orðaforða sem hæfir aldri og 

þroska og bætt við hann  

 Beitt aðferðum við umskráningu hljóða og stafa 

þannig að lestur verði lipur og skýr 

 Valið sér lesefni eftir áhuga og þörf og lesið sögur, 

ljóð og fræðandi efni, sem hæfir lestrargetu sér til 

ánægju og skilnings 

 Nýtt góðan orðaforða við að skilja texta og ráðið í 

merkinu orðs út frá samhengi 

 Lesið ævintýri, sögur og ljóð ætluð börnum 

 Beitt hugtökum eins og persónu, söguþræði, umhverfi 

og boðskap 

 Dragi rétt til stafs og skrifað skrift læsilega 

 Samið texta frá eigin brjósti svo sem sögu, frásögn, 

ljóð eða skilaboð 

 Þekkt og fundið helstu einingar málsins svo sem 

bókstafi, hljóð, orð samsett orð og málsgrein 

 Leikið sér með orð og merkingu svo sem með því að 

ríma og fara í orðaleiki 

 Sagt frá eftirminnilegum atburði og lýst ákveðnu 

fyrirbæri, endursagt efni sem hlustað hefur verið á 

eða lesið 

 Beitt skýrum og áheyrilegum framburði 

 Hlustað og horft með athygli á upplestur, leikið efni, 

ljóð og söngva og greint frá upplifun sinni 

 Átt góð samskipti, hlustað og sýnt kurteisi 

Stafirnir sem komnir eru 

rifjaðir upp 

Stafdráttur kenndur og 

þjálfaður  

Lestur  

Ritun  

Skrift 

Framsögn 

Pals 

Gæðatextar/bækur ljóð, 

rímur og þulur 

léttlestrarbækur 

Ítalíuskrift 1A  

Lestrarlandið  

Við lesum  

Ýmsar vinnubækur 

Efni frá kennara 

Námsspil 

Símat: vinnusemi, 

vinnubrögð og 

sjálfstæði 

Vika 7 

26.feb-2.mars 

26.feb Vetrarleyfi 

 Geti nýtt fjölbreyttan orðaforða sem hæfir aldri og 

þroska og bætt við hann  

 Beitt aðferðum við umskráningu hljóða og stafa 

þannig að lestur verði lipur og skýr 

Stafirnir Bb og Þþ 

Stafavísur  

Stafdráttur kenndur og 

þjálfaður  

Lestur  

Gæðatextar/bækur ljóð, 

riḿur og þulur 

léttlestrarbækur 

Ítalíuskrift 1A  

Lestrarlandið 

Símat: vinnusemi, 

vinnubrögð og 

sjálfstæði 



 
 

 Valið sér lesefni eftir áhuga og þörf og lesið sögur, 

ljóð og fræðandi efni, sem hæfir lestrargetu sér til 

ánægju og skilnings 

 Nýtt góðan orðaforða við að skilja texta og ráðið í 

merkinu orðs út frá samhengi 

 Lesið ævintýri, sögur og ljóð ætluð börnum 

 Beitt hugtökum eins og persónu, söguþræði, umhverfi 

og boðskap 

 Dragi rétt til stafs og skrifað skrift læsilega 

 Samið texta frá eigin brjósti svo sem sögu, frásögn, 

ljóð eða skilaboð 

 Þekkt og fundið helstu einingar málsins svo sem 

bókstafi, hljóð, orð samsett orð og málsgrein 

 Leikið sér með orð og merkingu svo sem með því að 

ríma og fara í orðaleiki 

 Sagt frá eftirminnilegum atburði og lýst ákveðnu 

fyrirbæri, endursagt efni sem hlustað hefur verið á 

eða lesið 

 Beitt skýrum og áheyrilegum framburði 

 Hlustað og horft með athygli á upplestur, leikið efni, 

ljóð og söngva og greint frá upplifun sinni 

 Átt góð samskipti, hlustað og sýnt kurteisi 

 

Ritun  

Skrift 

Pals 

Við lesum  

Ýmsar vinnubækur 

Efni frá kennara 

Námsspil 

Vika 8 

5.-9.mars 

7.-9.mars Samræmd 

könnunarpróf 9.b 

 Geti nýtt fjölbreyttan orðaforða sem hæfir aldri og 

þroska og bætt við hann  

 Beitt aðferðum við umskráningu hljóða og stafa 

þannig að lestur verði lipur og skýr 

 Valið sér lesefni eftir áhuga og þörf og lesið sögur, 

ljóð og fræðandi efni, sem hæfir lestrargetu sér til 

ánægju og skilnings 

 Nýtt góðan orðaforða við að skilja texta og ráðið í 

merkinu orðs út frá samhengi 

 Lesið ævintýri, sögur og ljóð ætluð börnum 

Stafirnir Kk og Dd 

Stafavísur 

Stafdráttur kenndur og 

þjálfaður  

Lestur  

Ritun  

Skrift 

Framsögn 

Pals 

Gæðatextar/bækur ljóð, 

riḿur og þulur 

léttlestrarbækur 

Ítalíuskrift 1A  

Lestrarlandið  

Við lesum  

Ýmsar vinnubækur 

Efni frá kennara 

Námsspil 

Símat: vinnusemi, 

vinnubrögð og 

sjálfstæði 



 
 

 Beitt hugtökum eins og persónu, söguþræði, umhverfi 

og boðskap 

 Dragi rétt til stafs og skrifað skrift læsilega 

 Samið texta frá eigin brjósti svo sem sögu, frásögn, 

ljóð eða skilaboð 

 Þekkt og fundið helstu einingar málsins svo sem 

bókstafi, hljóð, orð samsett orð og málsgrein 

 Leikið sér með orð og merkingu svo sem með því að 

ríma og fara í orðaleiki 

 Sagt frá eftirminnilegum atburði og lýst ákveðnu 

fyrirbæri, endursagt efni sem hlustað hefur verið á 

eða lesið 

 Beitt skýrum og áheyrilegum framburði 

 Hlustað og horft með athygli á upplestur, leikið efni, 

ljóð og söngva og greint frá upplifun sinni 

 Átt góð samskipti, hlustað og sýnt kurteisi 
Vika 9 

12.-16.mars 

12.mars Vorhátíð/ 

tvöfaldur dagur 

 Geti nýtt fjölbreyttan orðaforða sem hæfir aldri og 

þroska og bætt við hann  

 Beitt aðferðum við umskráningu hljóða og stafa 

þannig að lestur verði lipur og skýr 

 Valið sér lesefni eftir áhuga og þörf og lesið sögur, 

ljóð og fræðandi efni, sem hæfir lestrargetu sér til 

ánægju og skilnings 

 Nýtt góðan orðaforða við að skilja texta og ráðið í 

merkinu orðs út frá samhengi 

 Lesið ævintýri, sögur og ljóð ætluð börnum 

 Beitt hugtökum eins og persónu, söguþræði, umhverfi 

og boðskap  

 Dragi rétt til stafs og skrifað skrift læsilega 

 Samið texta frá eigin brjósti svo sem sögu, frásögn, 

ljóð eða skilaboð  

 Þekkt og fundið helstu einingar málsins svo sem 

bókstafi, hljóð, orð samsett orð og málsgrein 

 Leikið sér með orð og merkingu svo sem með því að 

ríma og fara í orðaleiki 

Stafirnir Au au og Pp 

Stafavísur  

Stafdráttur kenndur og 

þjálfaður  

Lestur  

Ritun  

Skrift 

Pals 

 

Gæðatextar/bækur ljóð, 

riḿur og þulur 

léttlestrarbækur 

Ítalíuskrift 1A  

Lestrarlandið  

Við lesum  

Ýmsar vinnubækur 

Efni frá kennara 

Námsspil 

Símat: vinnusemi, 

vinnubrögð og 

sjálfstæði 



 
 

 Sagt frá eftirminnilegum atburði og lýst ákveðnu 

fyrirbæri, endursagt efni sem hlustað hefur verið á 

eða lesið 

 Beitt skýrum og áheyrilegum framburði 

 Hlustað og horft með athygli á upplestur, leikið efni, 

ljóð og söngva og greint frá upplifun sinni 

 Átt góð samskipti, hlustað og sýnt kurteisi 
Vika 10 

19.-23.mars 
 Geti nýtt fjölbreyttan orðaforða sem hæfir aldri og 

þroska og bætt við hann  

 Beitt aðferðum við umskráningu hljóða og stafa 

þannig að lestur verði lipur og skýr 

 Valið sér lesefni eftir áhuga og þörf og lesið sögur, 

ljóð og fræðandi efni, sem hæfir lestrargetu sér til 

ánægju og skilnings 

 Nýtt góðan orðaforða við að skilja texta og ráðið í 

merkinu orðs út frá samhengi 

 Lesið ævintýri, sögur og ljóð ætluð börnum 

 Geti beitt töluðu máli og ráðið yfir orðaforða og 

málskilningi sem hæfir þroska 

 Beitt hugtökum eins og persónu, söguþræði, umhverfi 

og boðskap 

 Dragi rétt til stafs og skrifað skrift læsilega 

 Samið texta frá eigin brjósti svo sem sögu, frásögn, 

ljóð eða skilaboð 

 Þekkt og fundið helstu einingar málsins svo sem 

bókstafi, hljóð, orð samsett orð og málsgrein 

 Leikið sér með orð og merkingu svo sem með því að 

ríma og fara í orðaleiki 

 Sagt frá eftirminnilegum atburði og lýst ákveðnu 

fyrirbæri, endursagt efni sem hlustað hefur verið á 

eða lesið 

 Beitt skýrum og áheyrilegum framburði 

 Hlustað og horft með athygli á upplestur, leikið efni, 

ljóð og söngva og greint frá upplifun sinni 

 Átt góð samskipti, hlustað og sýnt kurteisi 

Stafirnir Ey, ei og Xx 

Stafdráttur þjálfaður  

Lestur  

Ritun  

Skrift 

Framsögn 

Pals 

 

Gæðatextar/bækur ljóð, 

riḿur og þulur 

léttlestrarbækur 

Ítalíuskrift 1A  

Lestrarlandið  

Við lesum  

Ýmsar vinnubækur 

Efni frá kennara 

Námsspil 

Símat: vinnusemi, 

vinnubrögð og 

sjálfstæði 



 
 

Vika 11 

26.-30.mars 

Páskaleyfi 

    

Vika 12 

2.-6.apríl 

2.apríl Annar í 

páskum 

 Geti nýtt fjölbreyttan orðaforða sem hæfir aldri og 

þroska og bætt við hann  

 Beitt aðferðum við umskráningu hljóða og stafa 

þannig að lestur verði lipur og skýr 

 Valið sér lesefni eftir áhuga og þörf og lesið sögur, 

ljóð og fræðandi efni, sem hæfir lestrargetu sér til 

ánægju og skilnings 

 Nýtt góðan orðaforða við að skilja texta og ráðið í 

merkinu orðs út frá samhengi 

 Lesið ævintýri, sögur og ljóð ætluð börnum 

 Beitt hugtökum eins og persónu, söguþræði, umhverfi 

og boðskap 

 Dragi rétt til stafs og skrifað skrift læsilega 

 Samið texta frá eigin brjósti svo sem sögu, frásögn, 

ljóð eða skilaboð 

 Þekkt og fundið helstu einingar málsins svo sem 

bókstafi, hljóð, orð samsett orð og málsgrein 

 Leikið sér með orð og merkingu svo sem með því að 

ríma og fara í orðaleiki 

 Sagt frá eftirminnilegum atburði og lýst ákveðnu 

fyrirbæri, endursagt efni sem hlustað hefur verið á 

eða lesið 

 Beitt skýrum og áheyrilegum framburði 

 Hlustað og horft með athygli á upplestur, leikið efni, 

ljóð og söngva og greint frá upplifun sinni 

 Átt góð samskipti, hlustað og sýnt kurteisi 

Stafdráttur áfram 

þjálfaður  

Lestur  

Ritun  

Skrift 

Framsögn 

Pals 

 

Gæðatextar/bækur ljóð, 

rímur og þulur 

léttlestrarbækur 

Ítalíuskrift 1A  

Lestrarlandið  

Við lesum  

Ýmsar vinnubækur 

Efni frá kennara 

Námsspil 

Símat: vinnusemi, 

vinnubrögð og 

sjálfstæði 

Vika 13 

9.-13.apríl 
 Geti nýtt fjölbreyttan orðaforða sem hæfir aldri og 

þroska og bætt við hann  

 Beitt aðferðum við umskráningu hljóða og stafa 

þannig að lestur verði lipur og skýr 

Stafdráttur áfram 

þjálfaður  

Lestur  

Ritun  

Skrift 

Pals 

Gæðatextar/bækur ljóð 

riḿur og þulur 

léttlestrarbækur 

Ítalíuskrift 1A 

Lestrarlandið  

Við lesum 

Símat: vinnusemi, 

vinnubrögð og 

sjálfstæði 



 
 

 Valið sér lesefni eftir áhuga og þörf og lesið sögur, 

ljóð og fræðandi efni, sem hæfir lestrargetu sér til 

ánægju og skilnings 

 Nýtt góðan orðaforða við að skilja texta og ráðið í 

merkinu orðs út frá samhengi 

 Lesið ævintýri, sögur og ljóð ætluð börnum 

 Beitt hugtökum eins og persónu, söguþræði, umhverfi 

og boðskap 

 Dragi rétt til stafs og skrifað skrift læsilega 

 Samið texta frá eigin brjósti svo sem sögu, frásögn, 

ljóð eða skilaboð 

 Þekkt og fundið helstu einingar málsins svo sem 

bókstafi, hljóð, orð samsett orð og málsgrein 

 Leikið sér með orð og merkingu svo sem með því að 

ríma og fara í orðaleiki 

 Sagt frá eftirminnilegum atburði og lýst ákveðnu 

fyrirbæri, endursagt efni sem hlustað hefur verið á 

eða lesið 

 Beitt skýrum og áheyrilegum framburði 

 Hlustað og horft með athygli á upplestur, leikið efni, 

ljóð og söngva og greint frá upplifun sinni 

 Átt góð samskipti, hlustað og sýnt kurteisi 

 Ýmsar vinnubækur 

Efni frá kennara 

Vika 14 

16.-20.apríl 

19.apríl  

Sumardagurinn 

fyrsti 

 Geti nýtt fjölbreyttan orðaforða sem hæfir aldri og 

þroska og bætt við hann  

 Beitt aðferðum við umskráningu hljóða og stafa 

þannig að lestur verði lipur og skýr 

 Valið sér lesefni eftir áhuga og þörf og lesið sögur, 

ljóð og fræðandi efni, sem hæfir lestrargetu sér til 

ánægju og skilnings 

 Nýtt góðan orðaforða við að skilja texta og ráðið í 

merkinu orðs út frá samhengi 

 Lesið ævintýri, sögur og ljóð ætluð börnum 

 Beitt hugtökum eins og persónu, söguþræði, umhverfi 

og boðskap 

 Dragi rétt til stafs og skrifað skrift læsilega 

Stafdráttur áfram 

þjálfaður  

Lestur 

Ritun 

Skrift 

Framsögn 

 Símat: vinnusemi, 

vinnubrögð og 

sjálfstæði 



 
 

 Samið texta frá eigin brjósti svo sem sögu, frásögn, 

ljóð eða skilaboð 

 Þekkt og fundið helstu einingar málsins svo sem 

bókstafi, hljóð, orð samsett orð og málsgrein 

 Leikið sér með orð og merkingu svo sem með því að 

ríma og fara í orðaleiki 

 Sagt frá eftirminnilegum atburði og lýst ákveðnu 

fyrirbæri, endursagt efni sem hlustað hefur verið á 

eða lesið 

 Beitt skýrum og áheyrilegum framburði 

 Hlustað og horft með athygli á upplestur, leikið efni, 

ljóð og söngva og greint frá upplifun sinni 

 Átt góð samskipti, hlustað og sýnt kurteisi 
Vika 15 

23.-27.apríl 
 Geti nýtt fjölbreyttan orðaforða sem hæfir aldri og 

þroska og bætt við hann  

 Beitt aðferðum við umskráningu hljóða og stafa 

þannig að lestur verði lipur og skýr 

 Valið sér lesefni eftir áhuga og þörf og lesið sögur, 

ljóð og fræðandi efni, sem hæfir lestrargetu sér til 

ánægju og skilnings 

 Nýtt góðan orðaforða við að skilja texta og ráðið í 

merkinu orðs út frá samhengi 

 Lesið ævintýri, sögur og ljóð ætluð börnum 

 Beitt hugtökum eins og persónu, söguþræði, umhverfi 

og boðskap 

 Dragi rétt til stafs og skrifað skrift læsilega 

 Samið texta frá eigin brjósti svo sem sögu, frásögn, 

ljóð eða skilaboð 

 Þekkt og fundið helstu einingar málsins svo sem 

bókstafi, hljóð, orð samsett orð og málsgrein 

 Leikið sér með orð og merkingu svo sem með því að 

ríma og fara í orðaleiki 

 Sagt frá eftirminnilegum atburði og lýst ákveðnu 

fyrirbæri, endursagt efni sem hlustað hefur verið á 

eða lesið 

Stafdráttur áfram 

þjálfaður  

Lestur  

Ritun  

Skrift 

 

Gæðatextar/bækur ljóð, 

riḿur og þulur 

léttlestrarbækur 

Ítalíuskrift 1A  

Lestrarlandið  

Við lesum  

Ýmsar vinnubækur 

Efni frá kennara 

Námsspil 

Símat: vinnusemi, 

vinnubrögð og 

sjálfstæði 



 
 

 Beitt skýrum og áheyrilegum framburði 

 Hlustað og horft með athygli á upplestur, leikið efni, 

ljóð og söngva og greint frá upplifun sinni 

 Átt góð samskipti, hlustað og sýnt kurteisi 

Vika 16 

30.apríl-4.maí 

1.maí 

Verkalýðsdagurinn 

 Geti nýtt fjölbreyttan orðaforða sem hæfir aldri og 

þroska og bætt við hann  

 Beitt aðferðum við umskráningu hljóða og stafa 

þannig að lestur verði lipur og skýr 

 Valið sér lesefni eftir áhuga og þörf og lesið sögur, 

ljóð og fræðandi efni, sem hæfir lestrargetu sér til 

ánægju og skilnings 

 Nýtt góðan orðaforða við að skilja texta og ráðið í 

merkinu orðs út frá samhengi 

 Lesið ævintýri, sögur og ljóð ætluð börnum 

 Beitt hugtökum eins og persónu, söguþræði, umhverfi 

og boðskap 

 Dragi rétt til stafs og skrifað skrift læsilega 

 Samið texta frá eigin brjósti svo sem sögu, frásögn, 

ljóð eða skilaboð 

 Þekkt og fundið helstu einingar málsins svo sem 

bókstafi, hljóð, orð samsett orð og málsgrein 

 Leikið sér með orð og merkingu svo sem með því að 

ríma og fara í orðaleiki 

 Sagt frá eftirminnilegum atburði og lýst ákveðnu 

fyrirbæri, endursagt efni sem hlustað hefur verið á 

eða lesið 

 Beitt skýrum og áheyrilegum framburði 

 Hlustað og horft með athygli á upplestur, leikið efni, 

ljóð og söngva og greint frá upplifun sinni 

 Átt góð samskipti, hlustað og sýnt kurteisi 

Stafdráttur áfram 

þjálfaður  

Lestur  

Ritun  

Skrift 

Framsögn 

Gæðatextar/bækur ljóð, 

riḿur og þulur 

léttlestrarbækur 

Ítalíuskrift 1A  

Lestrarlandið  

Við lesum  

Ýmsar vinnubækur 

Efni frá kennara 

Námsspil 

Símat: vinnusemi, 

vinnubrögð og 

sjálfstæði 

Vika 17 

7.-11.maí 

10.maí 

Uppstigningardagur 

 Geti nýtt fjölbreyttan orðaforða sem hæfir aldri og 

þroska og bætt við hann  

 Beitt aðferðum við umskráningu hljóða og stafa 

þannig að lestur verði lipur og skýr 

Stafdráttur áfram 

þjálfaður  

Lestur  

Ritun  

Skrift 

Gæðatextar/bækur ljóð, 

riḿur og þulur 

léttlestrarbækur 

Ítalíuskrift 1A  

Lestrarlandið  

Símat: vinnusemi, 

vinnubrögð og 

sjálfstæði 



 
 

 Valið sér lesefni eftir áhuga og þörf og lesið sögur, 

ljóð og fræðandi efni, sem hæfir lestrargetu sér til 

ánægju og skilnings 

 Nýtt góðan orðaforða við að skilja texta og ráðið í 

merkinu orðs út frá samhengi 

 Lesið ævintýri, sögur og ljóð ætluð börnum 

 Beitt hugtökum eins og persónu, söguþræði, umhverfi 

og boðskap 

 Dragi rétt til stafs og skrifað skrift læsilega 

 Samið texta frá eigin brjósti svo sem sögu, frásögn, 

ljóð eða skilaboð 

 Þekkt og fundið helstu einingar málsins svo sem 

bókstafi, hljóð, orð samsett orð og málsgrein 

 Leikið sér með orð og merkingu svo sem með því að 

ríma og fara í orðaleiki 

 Sagt frá eftirminnilegum atburði og lýst ákveðnu 

fyrirbæri, endursagt efni sem hlustað hefur verið á 

eða lesið 

 Beitt skýrum og áheyrilegum framburði 

 Hlustað og horft með athygli á upplestur, leikið efni, 

ljóð og söngva og greint frá upplifun sinni 

 Átt góð samskipti, hlustað og sýnt kurteisi 

Framsögn Við lesum  

Ýmsar vinnubækur 

Efni frá kennara 

Námsspil 

Vika 18 

14.-18.maí 
 Geti nýtt fjölbreyttan orðaforða sem hæfir aldri og 

þroska og bætt við hann  

 Beitt aðferðum við umskráningu hljóða og stafa 

þannig að lestur verði lipur og skýr 

 Valið sér lesefni eftir áhuga og þörf og lesið sögur, 

ljóð og fræðandi efni, sem hæfir lestrargetu sér til 

ánægju og skilnings 

 Nýtt góðan orðaforða við að skilja texta og ráðið í 

merkinu orðs út frá samhengi 

 Lesið ævintýri, sögur og ljóð ætluð börnum 

 Beitt hugtökum eins og persónu, söguþræði, umhverfi 

og boðskap 

 Dragi rétt til stafs og skrifað skrift læsilega 

Stafdráttur áfram 

þjálfaður  

Lestur  

Ritun  

Skrift 

Framsögn 

Gæðatextar/bækur ljóð, 

riḿur og þulur 

léttlestrarbækur 

Ítalíuskrift 1A 

Lestrarlandið  

Við lesum  

Ýmsar vinnubækur 

Efni frá kennara 

Námsspil 

Lagt fyrir 

orðleysulestur, 

sjónrænn 

orðaforði og 

lesfimipróf 



 
 

 Samið texta frá eigin brjósti svo sem sögu, frásögn, 

ljóð eða skilaboð 

 Þekkt og fundið helstu einingar málsins svo sem 

bókstafi, hljóð, orð samsett orð og málsgrein 

 Leikið sér með orð og merkingu svo sem með því að 

ríma og fara í orðaleiki 

 Sagt frá eftirminnilegum atburði og lýst ákveðnu 

fyrirbæri, endursagt efni sem hlustað hefur verið á 

eða lesið 

 Beitt skýrum og áheyrilegum framburði 

 Hlustað og horft með athygli á upplestur, leikið efni, 

ljóð og söngva og greint frá upplifun sinni 

 Átt góð samskipti, hlustað og sýnt kurteisi 
Vika 19 

21.-25.maí 

21.maí Annar í 

hvítasunnu 

 Geti nýtt fjölbreyttan orðaforða sem hæfir aldri og 

þroska og bætt við hann  

 Beitt aðferðum við umskráningu hljóða og stafa 

þannig að lestur verði lipur og skýr 

 Valið sér lesefni eftir áhuga og þörf og lesið sögur, 

ljóð og fræðandi efni, sem hæfir lestrargetu sér til 

ánægju og skilnings 

 Nýtt góðan orðaforða við að skilja texta og ráðið í 

merkinu orðs út frá samhengi 

 Lesið ævintýri, sögur og ljóð ætluð börnum 

 Beitt hugtökum eins og persónu, söguþræði, umhverfi 

og boðskap 

 Dragi rétt til stafs og skrifað skrift læsilega 

 Samið texta frá eigin brjósti svo sem sögu, frásögn, 

ljóð eða skilaboð 

 Þekkt og fundið helstu einingar málsins svo sem 

bókstafi, hljóð, orð samsett orð og málsgrein 

 Leikið sér með orð og merkingu svo sem með því að 

ríma og fara í orðaleiki 

 Sagt frá eftirminnilegum atburði og lýst ákveðnu 

fyrirbæri, endursagt efni sem hlustað hefur verið á 

eða lesið 

Stafdráttur áfram 

þjálfaður  

Lestur  

Ritun  

Skrift 

Gæðatextar/bækur ljóð, 

riḿur og þulur 

léttlestrarbækur 

Ítalíuskrift 1A 

Lestrarlandið  

Við lesum 

Ýmsar vinnubækur  

Efni frá kennara 

Námsspil 

Símat: vinnusemi, 

vinnubrögð og 

sjálfstæði 



 
 

 Beitt skýrum og áheyrilegum framburði 

 Hlustað og horft með athygli á upplestur, leikið efni, 

ljóð og söngva og greint frá upplifun sinni 

 Átt góð samskipti, hlustað og sýnt kurteisi 

Vika 20 

28.maí-1.júní 
 Geti nýtt fjölbreyttan orðaforða sem hæfir aldri og 

þroska og bætt við hann  

 Beitt aðferðum við umskráningu hljóða og stafa 

þannig að lestur verði lipur og skýr 

 Geti nýtt fjölbreyttan orðaforða sem hæfir aldri og 

þroska og bætt við hann  

 Valið sér lesefni eftir áhuga og þörf og lesið sögur, 

ljóð og fræðandi efni, sem hæfir lestrargetu sér til 

ánægju og skilnings 

 Nýtt góðan orðaforða við að skilja texta og ráðið í 

merkinu orðs út frá samhengi 

 Lesið ævintýri, sögur og ljóð ætluð börnum 

 Beitt hugtökum eins og persónu, söguþræði, umhverfi 

og boðskap 

 Dragi rétt til stafs og skrifað skrift læsilega 

 Samið texta frá eigin brjósti svo sem sögu, frásögn, 

ljóð eða skilaboð 

 Þekkt og fundið helstu einingar málsins svo sem 

bókstafi, hljóð, orð samsett orð og málsgrein 

 Leikið sér með orð og merkingu svo sem með því að 

ríma og fara í orðaleiki 

 Sagt frá eftirminnilegum atburði og lýst ákveðnu 

fyrirbæri, endursagt efni sem hlustað hefur verið á 

eða lesið 

 Beitt skýrum og áheyrilegum framburði 

 Hlustað og horft með athygli á upplestur, leikið efni, 

ljóð og söngva og greint frá upplifun sinni 

 Átt góð samskipti, hlustað og sýnt kurteisi 

Ýmis verkefni sem 

tengjast námsþáttum 

vetrarins. 

Gæðatextar/bækur ljóð, 

riḿur og þulur 

léttlestrarbækur 

Ítalíuskrift 1A 

Lestrarlandið  

Við lesum  

Ýmsar vinnubækur 

Efni frá kennara 

Námsspil 

Námsframvinda 

er skráð inn á 

MENTOR  

Vika 21 

4.-8.júní 
 Lesið ævintýri, sögur og ljóð ætluð börnum 

 Geti beitt töluðu máli og ráðið yfir orðaforða og 

málskilningi sem hæfir þroska 

Námsleikir og spil Ýmsir leikir og spil  



 
 

 

 

7.júní skólaslit 

10.bekkur 

8.júní skólaslit  

1.-9.bekkur 

 Leikið sér með orð og merkingu svo sem með því að 

ríma og fara í orðaleiki 

 Beitt skýrum og áheyrilegum framburði 

 Átt góð samskipti, hlustað og sýnt kurteisi 

Ýmis verkefni sem 

tengjast námsþáttum 

vetrarins. 

 


