
ÍSLENSKA                                                            1. BEKKUR 

Tímabil Námsefni Inntak Kennsluhættir Námsmat 

ágúst/sept Byrjendalæsi og MM  

Asnaskóli 

 

 

Nei, sagði litla 

skrímslið 

 

Bókin hans Breka 

 

Orðmyndir 

Asnaskóli: a og s. Að byrja í 

skóla. Skólareglur/tilfinningar 

 

Telja: t og e. Samskipti, 

kurteisi. Fínhreyfingar. 

 

Sögupersónur: n og u. 

persónulýsingar 

Yndislegar: d og i. Sögugerð. 

Fjölbreyttar verkefnamiðaðar 

kennsluaðferðir:  

-  

- Hljóðaaðferð  

-  

- Byrjendalæsi 

- innlögn  

- umræður 

- hlustun 

- verkefnavinna 

- einstaklingsvinna 

- samvinnunám 

- samræðuaðferðir 

- uppgötvunarnám 

- námsleikir 

- spil 

- útikennsla 

- söngur 

- endurtekning 

- sýnikennsla 

- bein kennsla 

- tvenndarvinna 

- hópavinna  

- föndur 

- stöðvavinna 

- hringekjur 

 

Skil á heimalestri 

 

Símat byggt á lykilhæfni: 

- virkni 

- vinnubrögð 

- færni 

- skilningur 

- einbeiting 

 

Lesskilningsathugun 

 

Lesferill MMS 

 

Sjálfsmat og jafningjamat 

 

Hæfnieinkunn gefin fyrir 

hvern þátt samkv. 

aðalnámskrá 

 

 

 

 

 

 

 

október Byrjendalæsi og MM 

 

Tröllastrákur eignast 

vin 

Skrímsli í myrkrinu 

 

Miguel og gítarinn 

Orðmyndir 

 

Kúbein: b og ú. hlutverkin. 

Eineltishringurinn. 

Eiturslöngur: r og samsett orð. 

Samskipti og kurteisi. 

Fjölskylda: f og j 

Gítarinn: g og í 

nóvember Byrjendalæsi og MM 

Regnbogafiskur 

Draugastrákurinn 

dapri 

 

Ljóð: vor úr vetri 

 

Ljóð: snjókarlinn 

Orðmyndir 

Kóralrif: k og ó 

Draugagangur: g. Mjúkt og 

hart g. Ritun: söguvegur. 

 

Árstíðirnar: á og ð. Stærðfr. 

árstíðir, málfr.áhersla: rím. 

Samheiti: snjókarlinn 

desember Byrjendalæsi og MM 

Jólasaga 

Orðmyndir 

jólagjafir: j og ó. 

Þjóðsögur/skáldsaga 

Trúarbragðafræði: jól 

janúar Byrjendalæsi og MM 

Litríkar tilfinningar 

Orðmyndir 

kjarnaminningar: ng 

martröð: tr 

minningahaugurinn: m/h Gg 

Hæfnieinkunn 
      

Framúrskarandi          Hæfni náð         Á góðri leið        Þarfnast þjálfunar         Hæfni ekki náð 



 

 

 

STÆRÐFRÆÐI               1. BEKKUR 

Tímabil Námsefni Inntak Kennsluhættir Námsmat 

ágúst/sept Stærðfræðihefti 

Verkefnablöð með 

ýmsum 

stærðfræðiverkefnum 

Rökhugsun 

Flokkun eftir lögun 

Talning og form 

Fjölbreyttar verkefnamiðaðar 

kennsluaðferðir:  

- innlögn  

- umræður 

- hlustun 

- verkefnavinna 

- einstaklingsvinna 

- samvinnunám 

- samræðuaðferðir 

- uppgötvunarnám 

- námsleikir 

- spil 

- útikennsla 

- endurtekning 

- sýnikennsla 

- bein kennsla 

- tvenndarvinna 

- hópavinna  

- föndur 

- stöðvavinna 

- hringekjur 

 

Skil á verkefnum 

 

Símat byggt á lykilhæfni: 

- virkni 

- vinnubrögð 

- færni 

- skilningur 

- einbeiting 

 

 

Hlutbundin verkefnaskil 

 

Ýmsar kannanir 

 

Sjálfsmat og jafningjamat 

 

Hæfnieinkunn gefin fyrir hvern 

þátt samkv. aðalnámskrá 

 

október Sproti 1a  

Nemendabók öll 

Æfingahefti allt 

 

Tölur 0-6 

Flokkun og form.  

Talning. Form og mynstur. 

 

nóvember Sproti 1b 

Nemendabók bls. 2-27,  

Æfingahefti bls. 2-21 

Stærðfræðihefti – 

upprifjun 

Tölurnar 7-10 

Mælingar. Flokkun. 

Talnaröð. 

Styttri og lengri. 

Vikudagarnir. 

desember Sproti 1b  

Nemendabók bls. 28- 39 

Æfingahefti bls. 22-27 

 

Plús og mínus.  

Upprifjun. 

 

janúar Sproti 2b 

Nemendahefti bls. 40-49 

Æfingahefti bls. 28-34 

Talnaskrift 

Plús og mínus upprifjun. 

Talnalína. 

Tengja saman tölur. 

Talnaröð. 

Hæfnieinkunn 
      

Framúrskarandi          Hæfni náð         Á góðri leið        Þarfnast þjálfunar         Hæfni ekki náð 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SAMFÉLAGSGREINAR               1. BEKKUR 

Tímabil Námsefni Inntak Kennsluhættir Námsmat 

ágúst/sept Ýmis verkefni frá 

kennurum 

Húsaskóli 

 

Skólareglur Húsaskóla 

 

Skólaumhverfi 

Skólabyggingin  

Skólalóðin  

Umgengisreglur 

Líkt og ólikt samanburður  

Bekkjareglur  

Bekkjarsáttmáli  

Örugga leiðin í skólann 

Fjölbreyttar verkefnamiðaðar 

kennsluaðferðir:  

- innlögn  

- umræður 

- hlustun 

- verkefnavinna 

- einstaklingsvinna 

- samvinnunám 

- samræðuaðferðir 

- uppgötvunarnám 

- námsleikir 

- spil 

- útikennsla 

- vettvangsferðir 

- endurtekning 

- sýnikennsla 

- bein kennsla 

- tvenndarvinna 

- hópavinna  

- föndur 

Símat byggt á lykilhæfni: 

- virkni 

- vinnubrögð 

- færni 

- skilningur 

- einbeiting 

 

Tengslakönnun 

 

Sjálfsmat og jafningjamat 

 

Hæfnieinkunn gefin fyrir hvern 

þátt samkv. aðalnámskrá 

 

 

 

október Ýmis verkefni frá 

kennurum 

Rýmingaráætlun 

Klípusögur 

Endurskin 

 

Eldvarnir 

Að tilheyra hópi 

nóvember Ýmis verkefni frá 

kennurum 

Eineltisáætlun 

Klípusögur  

Viðbrögð við jarðskjálfta  

 

Vinátta  

Jákvæð samskipti 

desember Ýmis verkefni frá 

kennurum  

Esjan 

Klípusögur 

 

Jólin 

Þjóðsögur jólasveina 

janúar Hefðir á Íslandi  

Dagatal 

Tilfinningar og 

klípusögur 

Jól og áramót  

Ár, árstíðir, mánuðir og dagar 

Tilfinningar og tilfinningalæsi 

Hæfnieinkunn 
      

Framúrskarandi          Hæfni náð         Á góðri leið        Þarfnast þjálfunar         Hæfni ekki náð 

 

 

 

 

 



 

 

 

   NÁTTÚRUFRÆÐI               1. BEKKUR 

Tímabil Námsefni Inntak Kennsluhættir Námsmat 

ágúst/sept Ýmis samþætt verkefni 

Hreinsun skólalóðar 

 

Umgengni 

 

Fjölbreyttar verkefnamiðaðar 

kennsluaðferðir:  

- innlögn  

- umræður 

- hlustun 

- verkefnavinna 

- einstaklingsvinna 

- samvinnunám 

- samræðuaðferðir 

- uppgötvunarnám 

- námsleikir 

- spil 

- útikennsla 

- vettvangsferðir 

- endurtekning 

- sýnikennsla 

- bein kennsla 

- tvenndarvinna 

- hópavinna  

- föndur 

Símat byggt á lykilhæfni: 

- virkni 

- vinnubrögð 

- færni 

- skilningur 

- einbeiting 

 

Sjálfsmat og jafningjamat 

 

Hæfnieinkunn gefin fyrir hvern 

þátt samkv. aðalnámskrá 

 

 

 

október Ýmis samþætt verkefni  

Ævintýri og þjóðsögur 

Söguumhverfi 

Náttúruhamfarir 

Endurvinnsla 

Náttúra Íslands 

 

Viðbrögð við 

náttúruhamförum 

nóvember Ýmis samþætt verkefni 

Ýmis verkefni af vef 

 

 

 

 

  

desember Ýmis samþætt verkefni 

Ýmis verkefni af vef 

Vetur 

Esjan 

 

Veðurathugun 

janúar Ýmis samþætt verkefni 

Ýmis verkefni af vef 

Árstíðir og veðurfar 

Ár, árstíð, mánuður 

 

Hæfnieinkunn 
      

Framúrskarandi          Hæfni náð         Á góðri leið        Þarfnast þjálfunar         Hæfni ekki náð 

 

 

 

 

 


