
 
 

Kennsluáætlun haustið 2017-2018 
 

Fag: Íslenska 

Bekkur: 2. bekkur  

Kennarar: Anna Lilja, Sigurborg, Sirrý og Steinunn 

 
Vika  Tenging við hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Kennsluaðferðir Námsmat 

Vika 1 

21.-25. ágúst 
Geti lesið ævintýri, sögur og 
ljóð ætluð börnum. 

Ritun- Hvernig nemandi vil ég vera? 

Ljóð – Í túninu heima 

 

Verkefni frá kennara 

Efni á vef 

Lesið fyrir nemendur,   

Vika 2 

28. ágúst – 1. sept 

Raðað í stafrófsröð og gert sér 

grein fyrir notagildi þess við leit 

og skipulag. 

 

Leikið sér með orð og merkingu, 

s.s. með því að ríma og fara í 

orðaleiki. 

 

Dregið rétt til stafs og skrifað 

skýrt og læsilega. 

 

Geti samið texta frá eigin 

brjósti, s.s. sögu, frásögn, ljóð 

eða skilaboð. 

 

Beiti aðferðum við umskráningu 

hljóða og stafa þannig að lestur 

verði lipur og skýr. 

 

Lesið ævintýri, sögur og ljóð 

ætluð börnum. 

 

Nýtt góðan orðaforða við að skilja 

texta og ráða í merkingu orðs út 

frá samhengi. 

Málfræði – Upprifjun 

Ritun – Sumarfríið mitt 

Skrift – skriftarhreyfing 

Ljóð – Í túninu heima 

Lestur – Heimalestur hefst 

 

Ljósrit frá kennara 

Sögubókin 

Ítalíuskrift 

Stílabók 

Efni af vef 

Lesið fyrir nemendur, 

stöðvavinna, 

þjálfunaræfingar og 

sýnikennsla 

Námsleikir og spil 

Raddlestur mældur 

reglulega yfir önnina 

Leiðsagnarmat í lok 

annar. 



 
 

Vika 3 

4. – 8. September 

Dagur læsis 8.sept 

Raðað í stafrófsröð og gert sér 

grein fyrir notagildi þess við leit 

og skipulag. 

 

Leikið sér með orð og merkingu, 

s.s. með því að ríma og fara í 

orðaleiki. 

 

Dregið rétt til stafs og skrifað 

skýrt og læsilega. 

Geti samið texta frá eigin 

brjósti, s.s. sögu, frásögn, ljóð 

eða skilaboð. 

 

Beiti aðferðum við umskráningu 

hljóða og stafa þannig að lestur 

verði lipur og skýr. 

 

Lesið ævintýri, sögur og ljóð 

ætluð börnum. 

 

Nýtt góðan orðaforða við að skilja 

texta og ráða í merkingu orðs út 

frá samhengi. 

Málfræði – Stafrófið 

Ritun – Fyrirmyndarmálsgreinar 

Skrift – Nemendur þjálfa að skrá 

fyrirmyndarmálsgreinar eftir settum 

reglum.  

Ljóð – Rím 

Lestur – Dagur læsis tekinn fyrir og 

yndislestur. Sagan af Núma lesin.  

 

Ritrún bls 2-3,  

Teningaleikur með 

fyrirmyndarmálsgreinum.  

Ítalíuskrift 

Rímnaleikir 

Lestrarbækur við hæfi og 

getu hvers og eins 

Sagan af Núma 

Yndislestur, 

stöðvavinna, 

þjálfunaræfingar og 

sýnikennsla 

Námsleikir og spil 

 

Vika 4 

11. – 15. September 

Dagur íslenskrar 

náttúru 16. sept. 

Raðað í stafrófsröð og gert sér 

grein fyrir notagildi þess við leit 

og skipulag. 

 

Leikið sér með orð og merkingu, 

s.s. með því að ríma og fara í 

orðaleiki. 

 

Dregið rétt til stafs og skrifað 

skýrt og læsilega. 

Geti samið texta frá eigin 

brjósti, s.s. sögu, frásögn, ljóð 

eða skilaboð. 

 

Beiti aðferðum við umskráningu 

hljóða og stafa þannig að lestur 

verði lipur og skýr. 

Málfræði – Stafrófið 

Ritun – Hvalasaga 

Skrift - Stafdráttur 

Ljóð – Stafrófslagið 

Lestur – Heimalestur og yndislestur í 

krók.  

 

 

 

 

 

Ritrún bls 4-5,  

Nemendur skrifa sögu 

um hval.  

 

Efni af vef.  

Lestrarbækur við hæfi og 

getu hvers og eins 

Lesið fyrir nemendur, 

stöðvavinna, 

þjálfunaræfingar og 

sýnikennsla 

Námsleikir og spil 

 



 
 

Vika 5 

18.-22. September 

Raðað í stafrófsröð og gert sér 

grein fyrir notagildi þess við leit 

og skipulag. 

 

Leikið sér með orð og merkingu, 

s.s. með því að ríma og fara í 

orðaleiki. 

 

Dregið rétt til stafs og skrifað 

skýrt og læsilega. 

Geti samið texta frá eigin 

brjósti, s.s. sögu, frásögn, ljóð 

eða skilaboð. 

 

Beiti aðferðum við umskráningu 

hljóða og stafa þannig að lestur 

verði lipur og skýr. 

 

Lesið ævintýri, sögur og ljóð 

ætluð börnum. 

 

Nýtt góðan orðaforða við að skilja 

texta og ráða í merkingu orðs út 

frá samhengi. 

Málfræði –sérhljóðar og samhljóðar 

Ritun – frásögn af heimsókn 

Skrift – krákustígar 

Ljóð – Haustrigningar Þórarinn 
Eldjárn 

Lestur – Við lesum B 

 

Ritrún bls. 6-7,  

Ljósrituð verkefni, 

Verkefni af vef 

Sögubók 

Ítalíuskrift 

Lestrarbækur við hæfi og 

getu hvers og eins 

Lesið fyrir nemendur, 

stöðvavinna, 

þjálfunaræfingar og 

sýnikennsla 

Námsleikir og spil 

 

Vika 6 

25. sept – 29. Sept 

Starfsdagur 25. Sept 

Evrópski 

tungumáladagurinn 

26.sept. 

 Málfræði – rím 

Ritun – afmæli Mosfellsbæjar 

Skrift – hringform 

Ljóð – Vem kan segla förutan vind 

Lestur – Við lesum B 

 

Ritrún 8-,  

Ljósrituð verkefni, 

Verkefni af vef 

Sögubók 

Ítalíuskrift 

Lestrarbækur við hæfi og 

getu hvers og eins 

Lesið fyrir nemendur, 

stöðvavinna, 

þjálfunaræfingar og 

sýnikennsla 

Námsleikir og spil 

 

Vika 7 

2. okt – 6. Okt 

Beiti aðferðum við umskráningu 

hljóða og stafa þannig að lestur 

verði lipur og skýr. 

 

Geti lesið ævintýri, sögur og ljóð 

ætluð börnum. 

 

Dregið rétt til stafs og skrifað 

skýrt og læsilega. 

Málfræði – tölur og töluorð 

Ritun – Tröllasaga 

Skrift – a-fjölskyldan 

Ljóð – Steinn Bollason 

Lestur – Steinn Bollason 

Við lesum B 

 

Ritrún bls. 8-9,  

Ljósrituð verkefni, 

Verkefni af vef 

Sögubók 

Ítalíuskrift 

Lestrarbækur við hæfi og 

getu hvers og eins 

Lesið fyrir nemendur, 

stöðvavinna, 

þjálfunaræfingar og 

sýnikennsla 

Námsleikir og spil 

 



 
 

Geti samið texta frá eigin 

brjósti, s.s. sögu, frásögn, ljóð 

eða skilaboð. 

 

Nýtt góðan orðaforða við að skilja 

texta og ráðið í merkingu orðs út 

frá samhengi. 

 

Vika 8 

9. okt – 13. okt 

Beiti aðferðum við umskráningu 

hljóða og stafa þannig að lestur 

verði lipur og skýr. 

 

Geti lesið ævintýri, sögur og ljóð 

ætluð börnum. 

 

Dregið rétt til stafs og skrifað 

skýrt og læsilega. 

Geti samið texta frá eigin 

brjósti, s.s. sögu, frásögn, ljóð 

eða skilaboð. 

 

Nýtt góðan orðaforða við að skilja 

texta og ráðið í merkingu orðs út 

frá samhengi. 

 

Málfræði – atkvæði 

Ritun – börnin skrifa flöskukseyti 

Skrift – b- fjölskyldan 

Ljóð – Steinn Bollason 

Lestur – Steinn Bollason 

Við lesum B 

 

Ritrún bls. 10-11,  

Ljósrituð verkefni, 

Verkefni af vef 

Sögubók 

Ítalíuskrift 

Lestrarbækur við hæfi og 

getu hvers og eins 

Lesið fyrir nemendur, 

stöðvavinna, 

þjálfunaræfingar og 

sýnikennsla 

Námsleikir og spil 

 

Vika 9 

16. okt – 20 okt 

Starfsdagar 16.-

17.okt 

Vetrarleyfi 18.-20. 

okt 

     

Vika 10 

23. okt – 27. okt 

24. okt starfsdagur 

Beiti aðferðum við umskráningu 

hljóða og stafa þannig að lestur 

verði lipur og skýr. 

 

Geti lesið ævintýri, sögur og ljóð 

ætluð börnum. 

 

Dregið rétt til stafs og skrifað 

skýrt og læsilega. 

Málfræði – Sérnöfn 

Ritun – Teiknimyndasaga um eldgos 

Skrift –i-fjölskyldan  

Ljóð – Sérnafnaljóð e. Þórarinn 

Eldjárn 

Lestur – Ástarsaga úr fjöllunum 

Við lesum B 

 

Ritrún bls. 12-13,  

Ljósrituð verkefni, 

Verkefni af vef 

Sögubók 

Ítalíuskrift 

Lestrarbækur við hæfi og 

getu hvers og eins 

Lesið fyrir nemendur, 

stöðvavinna, 

þjálfunaræfingar og 

sýnikennsla 

Námsleikir og spil 

 



 
 

Geti samið texta frá eigin 

brjósti, s.s. sögu, frásögn, ljóð 

eða skilaboð. 

 

Nýtt góðan orðaforða við að skilja 

texta og ráðið í merkingu orðs út 

frá samhengi. 

 

Vika 11 

30. okt – 3. nóv 

3.nóv foreldraviðtöl 

Dregið rétt til stafs og skrifað 

skýrt og læsilega. 

Geti samið texta frá eigin 

brjósti, s.s. sögu, frásögn, ljóð 

eða skilaboð. 

 

Beiti aðferðum við umskráningu 

hljóða og stafa þannig að lestur 

verði lipur og skýr. 

 

Nýtt góðan orðaforða við að skilja 

texta og ráðið í merkingu orðs út 

frá samhengi. 

 

Málfræði – nafnorð 

Ritun – Draugasaga 

Skrift – x-fjölskyldan 

Ljóð – Semja ljóð hrekkjavökuljóð 

Lestur – Ástarsaga úr fjöllunum 

Við lesum B 

 

Ritrún bls. 14-15,  

Ljósrituð verkefni, 

Verkefni af vef 

Sögubók 

Ítalíuskrift 

Lestrarbækur við hæfi og 

getu hvers og eins 

Lesið fyrir nemendur, 

stöðvavinna, 

þjálfunaræfingar og 

sýnikennsla 

Námsleikir og spil 

 

Vika 12 

6. nóv-10. Nóv 

Baráttudagur gegn 

einelti 8.nóv 

Dregið rétt til stafs og skrifað 

skýrt og læsilega. 

Geti samið texta frá eigin 

brjósti, s.s. sögu, frásögn, ljóð 

eða skilaboð. 

 

Beiti aðferðum við umskráningu 

hljóða og stafa þannig að lestur 

verði lipur og skýr. 

 

Nýtt góðan orðaforða við að skilja 

texta og ráðið í merkingu orðs út 

frá samhengi. 

 

Málfræði – nafnorð 

Ritun – Að vera góður vinur 

Skrift – broddstafir 

Ljóð – Semja ljóð um vináttu 

Lestur – Klípusögur og verkefni 

Við lesum B 

 

Ritrún bls.16-17,  

Ljósrituð verkefni, 

Verkefni af vef 

Sögubók 

Ítalíuskrift 

Lestrarbækur við hæfi og 

getu hvers og eins 

Lesið fyrir nemendur, 

stöðvavinna, 

þjálfunaræfingar og 

sýnikennsla 

Námsleikir og spil 

 

Vika 13 

13.  nóv – 17. Nóv 

Dregið rétt til stafs og skrifað 

skýrt og læsilega. 
Málfræði – nafnorð 

Ritun – Verkefni í tengslum við dag 

íslenkrar tungu 

Ritrún bls. 18-19,  

Ljósrituð verkefni, 

Verkefni af vef 

Lesið fyrir nemendur, 

stöðvavinna, 

 



 
 

Dagur íslenskrar 

tungu 16.nóv 

Geti samið texta frá eigin 

brjósti, s.s. sögu, frásögn, ljóð 

eða skilaboð. 

 

Beiti aðferðum við umskráningu 

hljóða og stafa þannig að lestur 

verði lipur og skýr. 

 

Nýtt góðan orðaforða við að skilja 

texta og ráðið í merkingu orðs út 

frá samhengi. 

 

Skrift – deplastafir 

Ljóð – Að botna fyrri part 

Lestur – Verkefni í tengslum við dag 

íslenkrar tungu 

Við lesum B 

 

Sögubók 

Ítalíuskrift 

Lestrarbækur við hæfi og 

getu hvers og eins 

þjálfunaræfingar og 

sýnikennsla 

Námsleikir og spil 

Vika 14 

20. nóv – 24. nóv 

Dregið rétt til stafs og skrifað 

skýrt og læsilega. 

Geti samið texta frá eigin 

brjósti, s.s. sögu, frásögn, ljóð 

eða skilaboð. 

 

Beiti aðferðum við umskráningu 

hljóða og stafa þannig að lestur 

verði lipur og skýr. 

 

Nýtt góðan orðaforða við að skilja 

texta og ráðið í merkingu orðs út 

frá samhengi. 

 

Málfræði – nafnorð/sagnorð 

Ritun – Smáhlutasaga 

Skrift – ítalíuskrift 

Ljóð – Grannmeti og átvextir e. 

Þórarinn Eldjárn 

Lestur – Við lesum B 

 

Ritrún bls. 20-21,  

Ljósrituð verkefni, 

Verkefni af vef 

Sögubók 

Ítalíuskrift 

Lestrarbækur við hæfi og 

getu hvers og eins 

Lesið fyrir nemendur, 

stöðvavinna, 

þjálfunaræfingar og 

sýnikennsla 

Námsleikir og spil 

 

Vika 15 

27. nóv – 1. Des 

Fullveldisdagurinn 

1.des 

Dregið rétt til stafs og skrifað 

skýrt og læsilega. 

 

Geti samið texta frá eigin 

brjósti, s.s. sögu, frásögn, ljóð 

eða skilaboð. 

 

Beiti aðferðum við umskráningu 

hljóða og stafa þannig að lestur 

verði lipur og skýr. 

 

Geti lesið ævintýri, sögur og ljóð 

ætluð börnum. 

Málfræði – nafnorð/sagnorð 

Ritun – Aðventan 

Skrift – tölustafirnir 

Ljóð – Jólasveinavísur Jóhannesar úr 

Kötlum 

Lestur – Við lesum B 

 

Ritrún bls. 22-23,  

Ljósrituð verkefni, 

Verkefni af vef 

Sögubók 

Ítalíuskrift 

Lestrarbækur við hæfi og 

getu hvers og eins. 

Lesið fyrir nemendur, 

stöðvavinna, 

þjálfunaræfingar og 

sýnikennsla 

Námsleikir og spil 

 



 
 

 

Vika 16 

4. des – 8. des 

Dregið rétt til stafs og skrifað 

skýrt og læsilega. 

 

Geti samið texta frá eigin 

brjósti, s.s. sögu, frásögn, ljóð 

eða skilaboð. 

 

Beiti aðferðum við umskráningu 

hljóða og stafa þannig að lestur 

verði lipur og skýr. 

 

Geti lesið ævintýri, sögur og ljóð 

ætluð börnum. 

 

Málfræði – sagnorð 

Ritun – Jólasveinarnir 

Skrift – stærð og hlutföll 

Ljóð – Jólasveinavísur Jóhannesar úr 

Kötlum 

Lestur – Við lesum B 

 

Ritrún bls. 24-25,  

Ljósrituð verkefni, 

Verkefni af vef 

Sögubók 

Ítalíuskrift 

Lestrarbækur við hæfi og 

getu hvers og eins 

Lesið fyrir nemendur, 

stöðvavinna, 

þjálfunaræfingar og 

sýnikennsla 

Námsleikir og spil 

 

Vika 17 

11. des – 15. des 

Dregið rétt til stafs og skrifað 

skýrt og læsilega. 

 

Geti samið texta frá eigin 

brjósti, s.s. sögu, frásögn, ljóð 

eða skilaboð. 

 

Beiti aðferðum við umskráningu 

hljóða og stafa þannig að lestur 

verði lipur og skýr. 

 

Geti lesið ævintýri, sögur og ljóð 

ætluð börnum. 

 

Málfræði – unnin í tengslum við 

önnur verkefni 

Ritun – Jólakort 

Skrift – æfð eftir forskrift 

Ljóð – Jólasveinavísur Jóhannesar úr 

Kötlum 

Lestur – Við lesum B 

 

Ritrún bls.26-27,  

Ljósrituð verkefni, 

Verkefni af vef 

Sögubók 

Ítalíuskrift 

Lestrarbækur við hæfi og 

getu hvers og eins 

Lesið fyrir nemendur, 

stöðvavinna, 

þjálfunaræfingar og 

sýnikennsla 

Námsleikir og spil 

 

Vika 18 

18. des – 22. des 

20.des jólaball 

 Málfræði – Jólaverkefni 

Ritun – Jólaverkefni 

Skrift – æfð eftir forskrift 

Ljóð – Jólasveinavísur Jóhannesar úr 

Kötlum 

Lestur – Við lesum B 

 

Ritrún bls. 28-29,  

Ljósrituð verkefni, 

Verkefni af vef 

Sögubók 

Ítalíuskrift 

Lestrarbækur við hæfi og 

getu hvers og eins 

Lesið fyrir nemendur, 

stöðvavinna, 

þjálfunaræfingar og 

sýnikennsla 

Námsleikir og spil 

 

 

 

  

 

   



 
 

Vika 19 

1. jan - 5. jan 

3. jan starfsdagur 

Málfræði – samheiti 

Ritun –  

Skrift – æfð eftir forskrift 

Ljóð – Stóð ég út í tunglsljósi.  

Lestur – Við lesum B 

 

Vika 20 

8. jan – 12. jan 

 Málfræði – samheiti 

Ritun – Jólafríið mitt 

Skrift – æfð eftir forskrift 

Ljóð – Stóð ég út í tunglsljósi. 

Lestur – Við lesum B 

 

   

 

 

 

 


