
 
 

Kennsluáætlun haustið 2018-2019 
Fag: Íslenska         

Bekkur: 1. bekkur 

Kennarar: Edda Rún, Hjördís, Sigurborg Svala 

 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

24. ágúst 
 Leikið sér með orð og merkingu, s.s. með 

því að ríma og fara í orðaleiki. 

Málörvun Markviss málörvun 

Ýmis gögn frá kennara 

 

Vika 2 

27.– 31.ágúst 
 Leikið sér með orð og merkingu, s.s. með 

því að ríma og fara í orðaleiki. 

 Beitt skýrum og áheyrilegum framburði. 

 Tjáð sig frammi fyrir hópi og greint frá 

upplifun sinni. 

 Sagt frá eftirminnilegum atburði og lýst 

ákveðnu fyrirbæri.  

 Hlustað og horft með athygli á 

upplestur. 

 Ráðið yfir fjölbreyttum orðaforða sem 

hæfir aldri og þroska. 

 Beitt aðferðum við umskráningu hljóða 

og stafa og tileinkað sér hljóðaaðferð. 

 Dregið rétt til stafs. 

Málörvun 

Stafurinn Áá 

Stafadráttur kenndur og 

þjálfaður 

Hljóðaaðferð í lestri 

þjálfuð 

Orðmyndin „og“æfð 

 

Markviss málörvun 

Lestrarlandið, sögubók, 

lestrarbók og vinnubók 1 

Efni frá kennara 

Símat með áherslu á 

frammistöðumat: virkni, 

vinnubrögð, færni, 

skilningur og einbeiting.  

 

Vika 3 

3.-7. september 

 

Dagur læsis 8.sept 

 Sama Leikið sér með orð og merkingu, 

s.s. með því að ríma og fara í orðaleiki. 

 Beitt skýrum og áheyrilegum framburði. 

 Tjáð sig frammi fyrir hópi og greint frá 

upplifun sinni. 

 Sagt frá eftirminnilegum atburði og lýst 

ákveðnu fyrirbæri.  

 Hlustað og horft með athygli á 

upplestur. 

 Ráðið yfir fjölbreyttum orðaforða sem 

hæfir aldri og þroska. 

Málörvun 

Stafurinn Ss 

Stafadráttur kenndur og 

þjálfaður 

Hljóðaaðferð í lestri 

þjálfuð 

Orðmyndin „ekki“ æfð. 

Markviss málörvun 

Lestrarlandið, sögubók, 

lestrarbók og vinnubók 1 

Ýmsar lestrarbækur 

Efni frá kennara 

Símat með áherslu á 

frammistöðumat: virkni, 

vinnubrögð, færni, 

skilningur og einbeiting.  

 



 
 

 Beitt aðferðum við umskráningu hljóða 

og stafa og tileinkað sér hljóðaaðferð. 

 Dregið rétt til stafs 

Vika 4 

10.-14. september 
 Leikið sér með orð og merkingu, s.s. með 

því að ríma og fara í orðaleiki. 

 Beitt skýrum og áheyrilegum framburði. 

 Tjáð sig frammi fyrir hópi og greint frá 

upplifun sinni. 

 Sagt frá eftirminnilegum atburði og lýst 

ákveðnu fyrirbæri.  

 Hlustað og horft með athygli á 

upplestur. 

 Ráðið yfir fjölbreyttum orðaforða sem 

hæfir aldri og þroska. 

 Beitt aðferðum við umskráningu hljóða 

og stafa og tileinkað sér hljóðaaðferð. 

 Dregið rétt til stafs 

Málörvun 

Stafurinn Íí 

Stafadráttur kenndur og 

þjálfaður 

Hljóðaaðferð í lestri 

þjálfuð 

 

Markviss málörvun 

Lestrarlandið, sögubók, 

lestrarbók og vinnubók 1 

Við lesum A 

Ýmsar lestrarbækur 

Efni frá kennara 

Símat með áherslu á 

frammistöðumat: virkni, 

vinnubrögð, færni, 

skilningur og einbeiting.  

Lestrarskimun 

 

Vika 5 

17.-21. september 
 Leikið sér með orð og merkingu, s.s. með 

því að ríma og fara í orðaleiki. 

 Beitt skýrum og áheyrilegum framburði. 

 Tjáð sig frammi fyrir hópi og greint frá 

upplifun sinni. 

 Sagt frá eftirminnilegum atburði og lýst 

ákveðnu fyrirbæri.  

 Hlustað og horft með athygli á 

upplestur. 

 Ráðið yfir fjölbreyttum orðaforða sem 

hæfir aldri og þroska. 

 Beitt aðferðum við umskráningu hljóða 

og stafa og tileinkað sér hljóðaaðferð. 

 Dregið rétt til stafs 

Málörvun 

Stafurinn Aa 

Stafadráttur kenndur og 

þjálfaður 

Hljóðaaðferð í lestri 

þjálfuð 

Orðmyndin „sagði“ æfð. 

Markviss málörvun 

Lestrarlandið, sögubók, 

lestrarbók og vinnubók 1 

Við lesum A 

Ýmsar lestrarbækur 

Efni frá kennara 

Símat með áherslu á 

frammistöðumat: virkni, 

vinnubrögð, færni, 

skilningur og einbeiting.  

 

Vika 6 

24.-28. september 

 

Starfsdagur 24. sept 

 Leikið sér með orð og merkingu, s.s. með 

því að ríma og fara í orðaleiki. 

 Beitt skýrum og áheyrilegum framburði. 

Málörvun 

Stafurinn Ll 

Stafadráttur kenndur og 

þjálfaður 

Markviss málörvun 

Lestrarlandið, sögubók, 

lestrarbók og vinnubók 1 

Við lesum A 

Símat með áherslu á 

frammistöðumat: virkni, 

vinnubrögð, færni, 

skilningur og einbeiting.  



 
 

Evrópski 

tungumáladagurinn 

26.sept. 

 Tjáð sig frammi fyrir hópi og greint frá 

upplifun sinni. 

 Sagt frá eftirminnilegum atburði og lýst 

ákveðnu fyrirbæri.  

 Hlustað og horft með athygli á 

upplestur. 

 Ráðið yfir fjölbreyttum orðaforða sem 

hæfir aldri og þroska. 

 Beitt aðferðum við umskráningu hljóða 

og stafa og tileinkað sér hljóðaaðferð. 

 Dregið rétt til stafs 

Hljóðaaðferð í lestri 

þjálfuð 

 

Ýmsar lestrarbækur 

Efni frá kennara 

 

Vika 7 

1.-5. október 
 Leikið sér með orð og merkingu, s.s. með 

því að ríma og fara í orðaleiki. 

 Beitt skýrum og áheyrilegum framburði. 

 Tjáð sig frammi fyrir hópi og greint frá 

upplifun sinni. 

 Sagt frá eftirminnilegum atburði og lýst 

ákveðnu fyrirbæri.  

 Hlustað og horft með athygli á 

upplestur. 

 Ráðið yfir fjölbreyttum orðaforða sem 

hæfir aldri og þroska. 

 Beitt aðferðum við umskráningu hljóða 

og stafa og tileinkað sér hljóðaaðferð. 

 Dregið rétt til stafs 

Málörvun 

Stafurinn Óó 

Stafadráttur kenndur og 

þjálfaður 

Hljóðaaðferð í lestri 

þjálfuð 

Markviss málörvun 

Lestrarlandið, sögubók, 

lestrarbók og vinnubók 1 

Við lesum A 

Ýmsar lestrarbækur 

Efni frá kennara 

Símat með áherslu á 

frammistöðumat: virkni, 

vinnubrögð, færni, 

skilningur og einbeiting.  

 

Vika 8 

8.-12. október 
 Leikið sér með orð og merkingu, s.s. með 

því að ríma og fara í orðaleiki. 

 Beitt skýrum og áheyrilegum framburði. 

 Tjáð sig frammi fyrir hópi og greint frá 

upplifun sinni. 

 Sagt frá eftirminnilegum atburði og lýst 

ákveðnu fyrirbæri.  

 Hlustað og horft með athygli á 

upplestur. 

Málörvun 

Stafurinn Rr 

Stafadráttur kenndur og 

þjálfaður 

Hljóðaaðferð í lestri 

þjálfuð 

Markviss málörvun 

Lestrarlandið, sögubók, 

lestrarbók og vinnubók 1 

Við lesum A 

Ýmsar lestrarbækur 

Efni frá kennara 

Símat með áherslu á 

frammistöðumat: virkni, 

vinnubrögð, færni, 

skilningur og einbeiting.  

 



 
 

 Ráðið yfir fjölbreyttum orðaforða sem 

hæfir aldri og þroska. 

 Beitt aðferðum við umskráningu hljóða 

og stafa og tileinkað sér hljóðaaðferð. 

 Dregið rétt til stafs   

Vika 9 

15.-19. október 

 

 

 

 

18.-19. október 

vetrarleyfi 

Fjölgreindaleikarnir í 1.-7. Bekk 

16.-17. október 

   

Vika 10 

22.-26. október 

 

 

 

 

22. október starfsdagur 

 

 

 

 Leikið sér með orð og merkingu, s.s. með 

því að ríma og fara í orðaleiki. 

 Beitt skýrum og áheyrilegum framburði. 

 Tjáð sig frammi fyrir hópi og greint frá 

upplifun sinni. 

 Sagt frá eftirminnilegum atburði og lýst 

ákveðnu fyrirbæri.  

 Hlustað og horft með athygli á 

upplestur. 

 Ráðið yfir fjölbreyttum orðaforða sem 

hæfir aldri og þroska. 

 Beitt aðferðum við umskráningu hljóða 

og stafa og tileinkað sér hljóðaaðferð. 

 Dregið rétt til stafs  

Málörvun 

Stafurinn Ii 

Orðmyndin “ég” æfð 

Stafadráttur kenndur og 

þjálfaður 

Hljóðaaðferð í lestri 

þjálfuð 

Markviss málörvun 

Lestrarlandið, sögubók, 

lestrarbók og vinnubók 1 

Við lesum A 

Ýmsar lestrarbækur 

Efni frá kennara 

Símat með áherslu á 

frammistöðumat: virkni, 

vinnubrögð, færni, 

skilningur og einbeiting.  

 

Vika 11 

29. okt – 2. nóv 

 

 

 Leikið sér með orð og merkingu, s.s. með 

því að ríma og fara í orðaleiki. 

 Beitt skýrum og áheyrilegum framburði. 

 Tjáð sig frammi fyrir hópi og greint frá 

upplifun sinni. 

 Sagt frá eftirminnilegum atburði og lýst 

ákveðnu fyrirbæri.  

 Hlustað og horft með athygli á 

upplestur. 

Málörvun 

Stafurinn Úú 

Stafadráttur kenndur og 

þjálfaður 

Hljóðaaðferð í lestri 

þjálfuð 

Markviss málörvun 

Lestrarlandið, sögubók, 

lestrarbók og vinnubók 1 

Við lesum A 

Ýmsar lestrarbækur 

Efni frá kennara 

Símat með áherslu á 

frammistöðumat: virkni, 

vinnubrögð, færni, 

skilningur og einbeiting.  

 



 
 

 Ráðið yfir fjölbreyttum orðaforða sem 

hæfir aldri og þroska. 

 Beitt aðferðum við umskráningu hljóða 

og stafa og tileinkað sér hljóðaaðferð. 

 Dregið rétt til stafs   

Vika 12 

5. – 9. nóvember 

 

Foreldraviðtöl 

5.nóvember 

 

 

 

 

Baráttudagur gegn 

einelti 8.nóv 

 Leikið sér með orð og merkingu, s.s. með 

því að ríma og fara í orðaleiki. 

 Beitt skýrum og áheyrilegum framburði. 

 Tjáð sig frammi fyrir hópi og greint frá 

upplifun sinni. 

 Sagt frá eftirminnilegum atburði og lýst 

ákveðnu fyrirbæri.  

 Hlustað og horft með athygli á 

upplestur. 

 Ráðið yfir fjölbreyttum orðaforða sem 

hæfir aldri og þroska. 

 Beitt aðferðum við umskráningu hljóða 

og stafa og tileinkað sér hljóðaaðferð. 

 Dregið rétt til stafs  

Málörvun 

Stafurinn Mm 

Stafadráttur kenndur og 

þjálfaður 

Hljóðaaðferð í lestri 

þjálfuð 

Markviss málörvun 

Lestrarlandið, sögubók, 

lestrarbók og vinnubók 1 

Við lesum A 

Ýmsar lestrarbækur 

Efni frá kennara 

Símat með áherslu á 

frammistöðumat: virkni, 

vinnubrögð, færni, 

skilningur og einbeiting.  

 

Vika 13 

12.-16. nóvember 

 

Dagur íslenskrar tungu 

16.nóv 

 Leikið sér með orð og merkingu, s.s. með 

því að ríma og fara í orðaleiki. 

 Beitt skýrum og áheyrilegum framburði. 

 Tjáð sig frammi fyrir hópi og greint frá 

upplifun sinni. 

 Sagt frá eftirminnilegum atburði og lýst 

ákveðnu fyrirbæri.  

 Hlustað og horft með athygli á 

upplestur. 

 Ráðið yfir fjölbreyttum orðaforða sem 

hæfir aldri og þroska. 

 Beitt aðferðum við umskráningu hljóða 

og stafa og tileinkað sér hljóðaaðferð. 

 Dregið rétt til stafs  

Málörvun 

Stafurinn Uu 

Stafadráttur kenndur og 

þjálfaður 

Hljóðaaðferð í lestri 

þjálfuð 

Markviss málörvun 

Lestrarlandið, sögubók, 

lestrarbók og vinnubók 1 

Við lesum A 

Ýmsar lestrarbækur 

Efni frá kennara 

Símat með áherslu á 

frammistöðumat: virkni, 

vinnubrögð, færni, 

skilningur og einbeiting.  

 



 
 

Vika 14 

19. -23. nóvember 
 Leikið sér með orð og merkingu, s.s. með 

því að ríma og fara í orðaleiki. 

 Beitt skýrum og áheyrilegum framburði. 

 Tjáð sig frammi fyrir hópi og greint frá 

upplifun sinni. 

 Sagt frá eftirminnilegum atburði og lýst 

ákveðnu fyrirbæri.  

 Hlustað og horft með athygli á 

upplestur. 

 Ráðið yfir fjölbreyttum orðaforða sem 

hæfir aldri og þroska. 

 Beitt aðferðum við umskráningu hljóða 

og stafa og tileinkað sér hljóðaaðferð. 

 Dregið rétt til stafs 

Málörvun 

Stafurinn Ee 

Stafadráttur kenndur og 

þjálfaður 

Hljóðaaðferð í lestri 

þjálfuð 

Markviss málörvun 

Lestrarlandið, sögubók, 

lestrarbók og vinnubók 1 

Við lesum A 

Ýmsar lestrarbækur 

Efni frá kennara 

Símat með áherslu á 

frammistöðumat: virkni, 

vinnubrögð, færni, 

skilningur og einbeiting.  

 

Vika 15 

26.-30. nóvember 

 

 

Skreytingadagur 30. 

 

 

 

Fullveldisdagurinn  

1.des 

 Leikið sér með orð og merkingu, s.s. með 

því að ríma og fara í orðaleiki. 

 Beitt skýrum og áheyrilegum framburði. 

 Tjáð sig frammi fyrir hópi og greint frá 

upplifun sinni. 

 Sagt frá eftirminnilegum atburði og lýst 

ákveðnu fyrirbæri.  

 Hlustað og horft með athygli á 

upplestur. 

 Ráðið yfir fjölbreyttum orðaforða sem 

hæfir aldri og þroska. 

 Beitt aðferðum við umskráningu hljóða 

og stafa og tileinkað sér hljóðaaðferð. 

 Dregið rétt til stafs 

Málörvun 

Stafurinn Vv 

Stafadráttur kenndur og 

þjálfaður 

Hljóðaaðferð í lestri 

þjálfuð 

Markviss málörvun 

Lestrarlandið, sögubók, 

lestrarbók og vinnubók 1 

Við lesum A 

Ýmsar lestrarbækur 

Efni frá kennara 

Símat með áherslu á 

frammistöðumat: virkni, 

vinnubrögð, færni, 

skilningur og einbeiting.  

 

Vika 16 

3.-7. desember 
 Leikið sér með orð og merkingu, s.s. með 

því að ríma og fara í orðaleiki. 

 Beitt skýrum og áheyrilegum framburði. 

 Tjáð sig frammi fyrir hópi og greint frá 

upplifun sinni. 

 Sagt frá eftirminnilegum atburði og lýst 

ákveðnu fyrirbæri.  

Málörvun 

Stafurinn Jj 

Stafadráttur kenndur og 

þjálfaður 

Hljóðaaðferð í lestri 

þjálfuð 

 

Markviss málörvun 

Lestrarlandið, sögubók, 

lestrarbók og vinnubók 1 

og 2 

Við lesum A 

Ýmsar lestrarbækur 

Efni frá kennara 

Símat með áherslu á 

frammistöðumat: virkni, 

vinnubrögð, færni, 

skilningur og einbeiting.  

 



 
 

 Hlustað og horft með athygli á 

upplestur. 

 Ráðið yfir fjölbreyttum orðaforða sem 

hæfir aldri og þroska. 

 Beitt aðferðum við umskráningu hljóða 

og stafa og tileinkað sér hljóðaaðferð. 

 Dregið rétt til stafs  
Vika 17 

10.-14. desember 
 Leikið sér með orð og merkingu, s.s. með 

því að ríma og fara í orðaleiki. 

 Beitt skýrum og áheyrilegum framburði. 

 Tjáð sig frammi fyrir hópi og greint frá 

upplifun sinni. 

 Sagt frá eftirminnilegum atburði og lýst 

ákveðnu fyrirbæri.  

 Hlustað og horft með athygli á 

upplestur. 

 Ráðið yfir fjölbreyttum orðaforða sem 

hæfir aldri og þroska. 

 Beitt aðferðum við umskráningu hljóða 

og stafa og tileinkað sér hljóðaaðferð. 

 Dregið rétt til stafs 

Málörvun 

Stafurinn Oo 

Stafadráttur kenndur og 

þjálfaður 

Hljóðaaðferð í lestri 

þjálfuð 

Markviss málörvun 

Lestrarlandið, sögubók, 

lestrarbók og vinnubók 1 

og 2 

Við lesum A 

Ýmsar lestrarbækur 

Efni frá kennara 

Símat með áherslu á 

frammistöðumat: virkni, 

vinnubrögð, færni, 

skilningur og einbeiting.  

 

Vika 18 

17. – 20. Desember 

 

20.des Litlu jólin 

 Sama Leikið sér með orð og merkingu, 

s.s. með því að ríma og fara í orðaleiki. 

 Beitt skýrum og áheyrilegum framburði. 

 Tjáð sig frammi fyrir hópi og greint frá 

upplifun sinni. 

 Sagt frá eftirminnilegum atburði og lýst 

ákveðnu fyrirbæri.  

 Hlustað og horft með athygli á 

upplestur. 

 Ráðið yfir fjölbreyttum orðaforða sem 

hæfir aldri og þroska. 

 Beitt aðferðum við umskráningu hljóða 

og stafa og tileinkað sér hljóðaaðferð. 

 Dregið rétt til stafs 

Málörvun 

Upprifjun stafa og hljóða 

Stafadráttur kenndur og 

þjálfaður 

Hljóðaaðferð í lestri 

þjálfuð 

 

Markviss málörvun 

Lestrarlandið, sögubók, 

lestrarbók og vinnubók 1 

og 2 

Við lesum A 

Ýmsar lestrarbækur 

Efni frá kennara 

Símat með áherslu á 

frammistöðumat: virkni, 

vinnubrögð, færni, 

skilningur og einbeiting.  

 



 
 

Vika 19 

2.-4. janúar 

 

3. jan starfsdagur 

 Sama Leikið sér með orð og merkingu, 

s.s. með því að ríma og fara í orðaleiki. 

 Beitt skýrum og áheyrilegum framburði. 

 Tjáð sig frammi fyrir hópi og greint frá 

upplifun sinni. 

 Sagt frá eftirminnilegum atburði og lýst 

ákveðnu fyrirbæri.  

 Hlustað og horft með athygli á 

upplestur. 

 Ráðið yfir fjölbreyttum orðaforða sem 

hæfir aldri og þroska. 

 Beitt aðferðum við umskráningu hljóða 

og stafa og tileinkað sér hljóðaaðferð. 

 Dregið rétt til stafs 

Málörvun 

Upprifjun stafa og hljóða 

Stafadráttur kenndur og 

þjálfaður 

Hljóðaaðferð í lestri 

þjálfuð 

 

Markviss málörvun 

Lestrarlandið, sögubók, 

lestrarbók og vinnubók 1 

og 2 

Við lesum A 

Ýmsar lestrarbækur 

Efni frá kennara 

Símat með áherslu á 

frammistöðumat: virkni, 

vinnubrögð, færni, 

skilningur og einbeiting.  

 

Vika 20 

7.-11. janúar 
 Leikið sér með orð og merkingu, s.s. með 

því að ríma og fara í orðaleiki. 

 Beitt skýrum og áheyrilegum framburði. 

 Tjáð sig frammi fyrir hópi og greint frá 

upplifun sinni. 

 Sagt frá eftirminnilegum atburði og lýst 

ákveðnu fyrirbæri.  

 Hlustað og horft með athygli á 

upplestur. 

 Ráðið yfir fjölbreyttum orðaforða sem 

hæfir aldri og þroska. 

 Beitt aðferðum við umskráningu hljóða 

og stafa og tileinkað sér hljóðaaðferð. 

 Dregið rétt til stafs  

Málörvun 

Stafurinn Nn og Ææ 

Stafadráttur kenndur og 

þjálfaður 

Hljóðaaðferð í lestri 

þjálfuð 

 

Markviss málörvun 

Lestrarlandið, sögubók, 

lestrarbók og vinnubók 1 

og 2 

Við lesum A 

Ýmsar lestrarbækur 

Efni frá kennara 

Símat með áherslu á 

frammistöðumat: virkni, 

vinnubrögð, færni, 

skilningur og einbeiting.  

 

 
 

 

 


