
     
 

Árgangur:  2. bekkur    Tímafjöldi: 8 kest. á viku  

 

Kennarar: Ásta S Svavarsdóttir og Helga Magnúsdóttir 

 

Námsefni: Ritrún 1, Sín ögnin af hverju, Skriftarbækur og önnur verkefni frá kennara.  

 

Námsmat: Nemendur taka læsisskimunina Leið til læsis í janúar og maí, leiðsagnamat og sjálfsmat.  
 

Lykilhæfni: 

Íslenska kemur inn á alla þætti lykilhæfni sem unnið er út frá samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla:  

Tjáning og miðlun – Skapandi og gagnrýna hugsun – Sjálfstæði og samvinnu – Nýtingu miðla og upplýsinga – Ábyrgð og mat á eigin 

námi – Samskipti og virðing. 

Stöðugt er reynt að beita fjölbreyttum kennslu-, mats- og námsaðferðum svo þessi markmið náist.  

 

Grunnþættir:  

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex:  

Læsi – Sjálfbærni - Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti - Heilbrigði og velferð - Sköpun. 

Í íslensku er unnið með alla þessa þætti þó mismikið sé eftir árgöngum.  

 

 

 

 

 

 

 

Kennsluáætlun 

Fag: Íslenska 
 



Haustönn 
 

Hæfniviðmið 
 
Talað mál hlustun og áhorf. 
 beitt réttum framburði 

 sagt frá atburðum og upplifunum 

 sagt frá í samhengi, í eðlilegri tímaröð og geti 

spáð fyrir um framhald 

 lýst ákveðnu fyrirbæri 

 endursagt efni, á einfaldan hátt, sem hlustað 

hefur verið á og eða lesið 

 flutt efni t.d. sögur, ljóð eða leikrit fyrir hóp 

 tekið þátt í bekkjarsamkomum og samkomum á 

sal 

 hlustað á flutning annarra með virðingu og af 

áhuga 

 átt góð samskipti, hlustað og sýnt kurteisi 

 hlustað á og móttekið rökstuðning annarra 

metið góða framsögn og skýran málflutning 

 

Lestur og bókmenntir 
 náð tökum á umskráningu hljóða og stafa 

 nýtt orðaforða sinn við að skilja texta 

 nýtt þekkingu sína og reynslu við lestur í því 

skyni að skilja merkingu texta 

 orðið virkur og áhugasamur lesandi 

 rímað og samið einföld ljóð  

 lesið úr táknmyndum eins og einföldum 

skýringarmyndum, myndritum og kortum 

unnið hugtakakort sem byggir á einföldum texta 

 

Efnisþættir námsgögn  
Tími: ágúst-september 

Stafrófið, rím, stafaþrautir, 
lesskilningsverkefni, 
skriftaræfingar, ritun og lestur.  

 

 Sín ögnin af hverju 

 Ritrún 

 Skrift 

 Annað efni frá kennara.  

24. ágúst skólasetning  
8/9 Dagur læsis 
16/9 Dagur ísl. náttúru 
Samræmd próf 4.og 7.b:24/9-
25/9 
 
28/9  skipulagsd 

Tími: október 
Töluorð, unnið með fugla á 
ýmsan hátt t.d. ljóðum, sögum 
o.s.frv. Lesskilningsverkefni, 
skriftaræfingar, ritun og lestur. 

 
 Sín ögnin af hverju 

 Ritrún 

 Skrift 

 Annað efni frá kennara. 

6. foreldradagur 
16. Dagur ísl. tungu 
19. og 20.  vetrarfrí 

Tími: nóvember 
Unnið með fiska á ýmsan hátt 
t.d. ljóðum og sögum. Unnið 
með skólastofuna og hugtök 
sem fylgja skólanum. 
Lesskilningsverkefni, 
skriftaræfingar, ritun og lestur.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 Sín ögnin af hverju 

 Ritrún 

 Skrift 

 Annað efni frá kennara. 

2.-6. nóv. – vinavika 
 
20. skipulagsdagur 

 

Tími: desember 
 

 
 Sín ögnin af hverju 

 Ritrún 

Föstudagur 18. des. er síðasti 
dagur fyrir jólafrí – Litlu jólin  



Ritun 
 dregið rétt til stafs  

 geti skrifað orð og setningar og myndað úr 

þeim einfalda frásögn 

 skrifað einfaldan texta á tölvu 

 skrifað eftir forskrift 

 samið texta frá eigin brjósti svo sem sögu, 

frásögn, ljóð eða skilaboð 

 skrifað stóran staf í upphafi setninga og í 

sérnöfnum 

 skrifað texta og leyft öðrum að njóta hans 

með eigin upplestri eða  annarra 

 

Málfræði 

 

 beitt töluðu máli og rituðu af öryggi og ráðið 

við orðaforða og málskilning sem hæfir þroska 

 þekkt og fundið helstu einingar málsins, svo sem 

bókstafi, hljóð, orð, samsett orð og málsgrein 

 geti raðað einföldum orðum í stafrófsröð 

 gert sér grein fyrir mikilvægi þess að tala rétt 

mál 

 búið til málsgreinar 

 leikið sér með orð og merkingu svo sem með 

því að ríma og fara í orðaleiki 

 kynnst margræðni orða  

       þekkt sérnöfn 

Unnið með efni sem tengist 
jólum. Ritunarverkefni, 
lesskilningsverkefni og unnið 
með orðaforða. Skriftaræfingar 
og lestur. 

 Skrift 

 Annað efni frá kennara. 

 

 
 
Vorönn 

Hæfniviðmið Efnisþættir námsgögn  



 
Talað mál hlustun og áhorf. 
 beitt réttum framburði 

 sagt frá atburðum og upplifunum 

 sagt frá í samhengi, í eðlilegri tímaröð og geti 

spáð fyrir um framhald 

 lýst ákveðnu fyrirbæri 

 endursagt efni, á einfaldan hátt, sem hlustað 

hefur verið á og eða lesið 

 flutt efni t.d. sögur, ljóð eða leikrit fyrir hóp 

 tekið þátt í bekkjarsamkomum og 

samkomum á sal 

 hlustað á flutning annarra með virðingu og af 

áhuga 

 átt góð samskipti, hlustað og sýnt kurteisi 

 hlustað á og móttekið rökstuðning annarra 

metið góða framsögn og skýran málflutning 

 

Lestur og bókmenntir 
 náð tökum á umskráningu hljóða og stafa 

 nýtt orðaforða sinn við að skilja texta 

 nýtt þekkingu sína og reynslu við lestur í því 

skyni að skilja merkingu texta 

 orðið virkur og áhugasamur lesandi 

 rímað og samið einföld ljóð  

 lesið úr táknmyndum eins og einföldum 

skýringarmyndum, myndritum og kortum 

unnið hugtakakort sem byggir á einföldum texta 

 

Ritun 
 dregið rétt til stafs  

 geti skrifað orð og setningar og myndað 

úr þeim einfalda frásögn 

Tími: janúar 
 

Unnið með veturinn t.d. ljóð, 
sögur og einstök orð. 
Skriftaræfingar, ritun,  
lesskilningsverkefni og annað 
efni frá kennara. 

 
 Sín ögnin af hverju 

 Ritrún 

 Skrift 

 Annað efni frá 

kennara. 

Mánud. 4. jan., skipulagsdagur 
 
22. jan. bóndadagur 
 

Tími: febrúar 
Unnið með dýr á margvíslegan 
hátt t.d. ljóð og sögur. 
Skriftaræfingar, ritun, 
lesskilningsverkefni og annað 
efni frá kennara. 

 
 Sín ögnin af hverju 

 Ritrún 

 Skrift 

 Annað efni frá 

kennara. 

Þriðjudagur 2. feb. foreldradagur 
  
Miðvikud. 10. feb. öskudagur 
 
Miðvikud. 24. feb. skipulagsdagur  
Fimmtud. 25. feb. vetrarfrí 
Föstudag 26. feb. vetrarfrí 

Tími: mars 
Unnið með ævintýri. 
Skriftaræfingar, ritun, 
lesskilningsverkefni og fl.  

 
 Sín ögnin af hverju 

 Ritrún 

 Skrift 

 Annað efni frá 

kennara. 

Miðvikud. 18. mars  þemadagur 
Fimmtud. 19. mars  þemadagur 
Föstud. 20. mars   þemadagur 
 
21.-28. mars  páskafrí 
 

Tími: apríl 
 Skrifa sögur og frásagnir frá 
eigin brjósti. Skriftaræfingar, 
lesskilningur og fl.  
 
 

 

 
 Sín ögnin af hverju 

 Ritrún 

 Skrift 

 Annað efni frá 

kennara. 

14. – 15. apríl þemadagar 
 
21. apríl Sumardagurinn fyrsti  
 

Tími: maí/jún 
 
Skrifa sögur og frásagnir frá eigin 
brjósti. Skriftaræfingar, 
lesskilningur og fl.  

 
 Sín ögnin af hverju 

 Ritrún 

 Skrift 

 
Fimmtud. 5. maí uppstig.dagur  
 
16. maí hvítasunna 
17. mai skipulagsdagur 



 skrifað einfaldan texta á tölvu 

 skrifað eftir forskrift 

 samið texta frá eigin brjósti svo sem sögu, 

frásögn, ljóð eða skilaboð 

 skrifað stóran staf í upphafi setninga og í 

sérnöfnum 

 skrifað texta og leyft öðrum að njóta hans 

með eigin upplestri eða  annarra 

 

Málfræði 

 

 beitt töluðu máli og rituðu af öryggi og ráðið 

við orðaforða og málskilning sem hæfir 

þroska 

 þekkt og fundið helstu einingar málsins, svo 

sem bókstafi, hljóð, orð, samsett orð og 

málsgrein 

 geti raðað einföldum orðum í stafrófsröð 

 gert sér grein fyrir mikilvægi þess að tala rétt 

mál 

 búið til málsgreinar 

 leikið sér með orð og merkingu svo sem 

með því að ríma og fara í orðaleiki 

 kynnst margræðni orða  

 þekkt sérnöfn 

  Annað efni frá 

kennara. 

7. mai vordagur 
8.jún. skólaslit 
 

 
 


