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Tímabil Hæfniviðmið Leiðir Námsmat
Talað mál, hlustun
og áhorf Jafnt og

þétt út
skólaárið

●          Hljóð- og hljóðkerfisfræði
●          Tjáning og framsögn
●          Hlustun og áhorf
●          Auka orðaforða og málskilning
●          Samræður

●          Málörvunarleikir í hóp
●          Sögur, ljóð og leikrit
●          Fimiþjálfun- DI kennsla
●          Skemmtanir á sal
●          Frásagnir nemenda

● leiðsagnarmat

Lestur og
bókmenntir Jafnt og

þétt út
skólaárið

●          Hljóðvitundar- og
orðmyndunarkennsla.

●          Rím og rím ósamræmi
●          Sundurgreining setninga í orð
●          Bókstafir og hljóð þeirra
●          Umskráning bókstafa í

málhljóð
●          Tenging málhljóða í orð og

orðbúta, kveða að og hljóða sig í
gegnum orð

●          Vinna með og hlusta á sögur,
ævintýri, leikþætti og ljóð

●          Táknmyndir eins og einfaldar
skýringarmyndir, myndrit og kort

●          Einföld hugtakakort

● Lestrarkennsla sem byggir á
hljóðaaðferð og er studd
með orðmyndalestri

● Nemendur lesa í skólanum
● Nemendur lesa heima
● Lesið er fyrir nemendur í

skólanum
● Lestrarsprettir og lestrarátök

● leiðsagnarmat
● lesskimun(/lesferill) í

okt.
● nefnuhraðaathugun

janúar
● orðleysupróf janúar og

maí
● lesskimun/lesferill

janúar, maí
● sjónrænn orðaforði

janúar, maí
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Ritun

Jafnt og
þétt út
skólaárið

●          Stafagerð
●          Stafsetning
●          Hugtakakort
●          Frjáls ritun
●          Sögugerð

●         Ritun
●          Hver stafur skrifaður  í

skólanum og heima
●          Stafsetningaræfingar

unnar með hverjum staf í
skólanum

●          Vinnubækur unnar
með lestrarnáminu

●          Hugtakakort unnin
með samfélagsgreinum

●          Frjáls ritun

● leiðsagnarmat

Málfræði
Jafnt og
þétt út
skólaárið

Ekki er markviss málfræðikennsla í fyrsta
bekk en unnið með orð og eðli þeirra,
merkingu, beygingu  og samsetningu

● Sögugerð heima
●          Skrifleg verkefni í

samfélagsfræði
●          Ýmis önnur skapandi

verkefni t.d. tengd
þemadögum o.fl.

● Stafir, orð og málsgreinar
ritaðar undir leiðsögn
kennara

●          Stafir og orð unnin
heima

● leiðsagnarmat

Málfræði heimavinna
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Í meginatriðum ferð námið fram utan skóla á eftirfarandi hátt: Nemendur fá heimanám á föstudögum og skila í síðasta lagi á
fimmtudögum. Ýmist einfaldar ritunaræfingar, ljóðavinna/sögugerð og myndskreytingar. Nemendur taka með sér heim vinnubók með staf
vikunnar sem þeir hafa föndrað og ritað á verkefnablöð í kennslustundum.

Námsgögn:
Þau námsgögn sem helst er stuðst við í kennslunni og nemandi þarf að nýta sér við námið eru:

Talað mál, hlustun og áhorf
●          Markviss málörvun
●          Sögubókin mín 
●          Ýmis nemendahefti
●          Ræðupúlt

Lestur og bókmentir
●          Kennsluefni/handrit stýrðar kennslu
●          Listin að lesa og skrifa
●          Léttlestrarbækur
●          Vinnubók með Við lesum A
●          Markviss málörvun
●          Skriftarblöð með hverjum staf
●          Hugtakakort
●          Ýmsar sögur, ævintýri, vísur, þulur og ljóð
●          Orð af orði

Ritun
●          Stafablöð
●          Vinnubækur: Listin að lesa og skrifa
●          Orðabók með lestrarbók
●          Stafsetningaræfingar sem fylgja hverjum staf
●          Sögubókin mín
●          Vinnubækur í samfélagsgreinum
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●          Stílabækur með forskrift
●          Vinnuhefti og ljósrit frá kennara

Málfræði
●          Stafsetningaræfingar sem fylgja hverjum staf
●          Við lesum; vinnubók í ritun og stafagerð
●          Listin að lesa og skrifa; vinnubók í stafagerð og ritun
●          Stafafiðrildi, þar sem unnið er markvisst með orð og merkingu þeirra
●          Vinnuhefti og ljósrit frá kennara

Námsmat:
Aðferðir og vinnubrögð sem liggja til grundvallar námsmatinu í námsgreininni eru eftirfarandi:

● leiðsagnarmat
● lesskimun(/lesferill) í okt.
● nefnuhraðaathugun janúar
● orðleysupróf janúar og maí
● lesskimun/lesferill janúar, maí
● sjónrænn orðaforði janúar, maí


