
 

Kennsluáætlun vor 2018-2019 
Fag: Íslenska  

Bekkur:  2.bekkur 

Kennarar: Guðmunda, Guðrún, Jóhanna og Lára 

 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
 

Vika 1 - 3 

Janúar  

Starfsdagur 23.jan 

Foreldraviðtöl 31.jan. 

 

Talað mál, hlustun og áhorf  

 

 Getur sagt frá eftirminnilegum 

atburði. 

 Á góð samskipti, hlustar og 

sýnir kurteisi. 

 Hlustar á fyrirmæli kennara og 

fer eftir þeim. 

 Getur endursagt efni með eigin 

orðum. 

Lestur og bókmenntir 

 

 Les lipurt og skýrt 

 Velur bók eða annað lesefni og 

les sér til ánægju. 

 Getur svarað spurningum úr 

léttum texta. 

Ritun  

 Dregur rétt til stafs og skrifar 

skýrt og læsilega. 

 Getur nýtt sér reglur um stóran 

og lítinn bókstaf í ritun texta.  

 

 

Lestur 

Málfræði og ritun: ritháttur og 

skrift, nafnorð, lýsingarorð og 

safnorð, sérhljóðar, 

samhljóðar, tvöfaldur 

samhljóði, andheiti, samheiti, 

stafrófið, eintala og fleirtala,. 

Orð, setning, málsgrein, 

orðabil, punktur, 

spurningarmerki, 

upphrópunarmerki, há- og 

lágstafir, samsett orð og 

uppbygging sögu.  

Ljóð 

Rím  

 

 

 

Ýmsar lestrarbækur og 

fræðibækur 

Ritrún 1 

Orð og setningar 1 

Við lesum B, lesbók 

Við lesum B, vinnubók  

Valin ljóð, vísur og kvæði 

Ítalíuskrift 

Efni frá kennara 

 

 

Lesfimi 

Lesskilningur og þekking á 

málfræðiatriðum könnuð  

Virkni og vinnubrögð  

 

 

Vika 4 - 7 

Febrúar 

Vetrarleyfi 25-26.feb. 
 

 

 

Lestur 

Málfræði og ritun: ritháttur, 

nafnorð, sérhljóðar, 

samhljóðar, tvöfaldur 

samhljóði. Orð, setning, 

málsgrein, orðabil, punktur, 

komma, spurningarmerki, 

upphrópunarmerki, há- og 

lágstafir, samsett orð og 

uppbygging sögu.  

 

Ýmsar lestrarbækur og 

fræðibækur 

Ritrún 1 

Orð og setningar 1 

Við lesum B, lesbók 

Við lesum B, vinnubók  

Valin ljóð, vísur og kvæði 

Ítalíuskrift 

Efni frá kennara 

 

 

Virkni og vinnubrögð 



 
 

 Skrifar einfaldar setningar eftir 

hlustun. 

 Getur notað greinarmerkin 

punktur og spurningarmerki þar 

sem það á við. 

 Getur samið texta frá eigin 

brjósti, svo sem sögu, frásögn, 

ljóð eða skilaboð. 

 Þekkir hugtökin upphaf, miðja 

og endir í sögugerð. 
   

Málfræði  

 Þekkir samsett orð. 

 Þekkir rím. 

 Þekkir sérhljóða og getur bætt 

þeim inn í orð. 

 Þekkir samhljóða og getur bætt 

þeim inn í orð. 

 Þekkir samheiti og andheiti. 

 Þekkir eintölu og fleirtölu. 

 Þekkir stafrófið. 

 Getur raðað orðum í 

stafrófsröð.  

 Þekkir hugtökin nafnorð, 

sagnorð og lýsingarorð. 

 

 

 

Ljóð 

Rím  

Framsögn. 

 
  

Vika 8 - 11 

Mars 

Öskudagur 6.mars 

 

Lestur 

Málfræði og ritun: ritháttur, 

nafnorð, sérhljóðar, 

samhljóðar, tvöfaldur 

samhljóði. Orð, setning, 

málsgrein, orðabil, punktur, 

komma, spurningarmerki, 

upphrópunarmerki, há- og 

lágstafir, samsett orð og 

uppbygging sögu.  

Ljóð 

Rím  

Framsögn. 

 

 

 

Ýmsar lestrarbækur og 

fræðibækur 

Ritrún 1 

Orð og setningar 1 

Við lesum B, lesbók 

Við lesum B, vinnubók  

Valin ljóð, vísur og kvæði 

Ítalíuskrift 

Efni frá kennara 

 

Virkni og vinnubrögð 

 

Vika 12 – 16 

Apríl 

 

páskaleyfi 15. – 22. apríl 

 

Annar í páskum 22.ap. 

Sumard. fyrsti 25.ap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lestur 

Málfræði og ritun: ritháttur, 

nafnorð, sérhljóðar, 

samhljóðar, tvöfaldur 

samhljóði. Orð, setning, 

málsgrein, orðabil, punktur, 

komma, spurningarmerki, 

upphrópunarmerki, há- og 

lágstafir, samsett orð og 

uppbygging sögu.  

Ljóð 

Rím  

Framsögn 

 

Ýmsar lestrarbækur og 

fræðibækur 

Ritrún 1 

Orð og setningar 1 

Við lesum B, lesbók 

Við lesum B, vinnubók  

Valin ljóð, vísur og kvæði 

Ítalíuskrift 

Efni frá kennara 

 

Virkni og vinnubrögð 



 
 

Vika 16 -20 

Maí 

Verkalýðsdagurinn 

1.maí 

Starfsdagur 

17.maí 

Uppstigningardagur  

30. maí 

 

 

 

 

Lestur 

Málfræði og ritun: ritháttur, 

nafnorð, sérhljóðar, 

samhljóðar, tvöfaldur 

samhljóði. Orð, setning, 

málsgrein, orðabil, punktur, 

komma, spurningarmerki, 

upphrópunarmerki, há- og 

lágstafir, samsett orð og 

uppbygging sögu.  

Ljóð 

Rím  

Framsögn. 

 

 

Ýmsar lestrarbækur og 

fræðibækur 

Ritrún 1 

Orð og setningar 1 

Við lesum B, lesbók 

Við lesum B, vinnubók  

Valin ljóð, vísur og kvæði 

Ítalíuskrift 

Efni frá kennara 

 

 
Lesfimi mæld,  

könnun í málfræði,  

könnun í lesskilningi, 

virkni og vinnubrögð í tímum. 

Vika 21 

Júní  

Lágafellsleikar 3.-4.júní 

Skólaslit 5.júní 1.-9.b. 

 

Útivist og leikir   

 


