
ÍSLENSKA                                                              2. BEKKUR 

Tímabil Námsefni Inntak Kennsluhættir Námsmat 

ágúst/sept Byrjendalæsi  

Bétveir 

 

 

 

Bókin hans Breka 

Orðmyndir:  

Bétveir: sérhljóði 

Ullarsokkar: tvöf. samhljóðar 

Bókaskápur: sk 

 

Persóna: persóna 

Saga: upphaf, miðja og endir 

Fjölbreyttar verkefnamiðaðar 

kennsluaðferðir:  

 

Hljóðaaðferðin 

 

Byrjendalæsi:  

- innlögn 

- umræður 

- hlustun 

- verkefnavinna 

- einstaklingsvinna 

- samvinnunám 

- samræðuaðferðin 

- uppgötvunarnám 

- námsleikir 

- spil 

- útikennsla 

- söngur 

- endurtekning 

- sýnikennsla 

- bein kennsla 

- tvenndarvinna 

- hópavinna 

- stöðvavinna 

- hringekjur 

- föndur 

Skil á heimalestri 

 

Símat byggt á lykilhæfni: 

- virkni 

- vinnubrögðum 

- færni 

- skilning 

- einbeiting 

 

Lesskilningsathugun 

 

Lesferli MMS 

 

Sjálfsmat og jafningjamat 

 

Hæfnieinkunn gefin fyrir 

hvern þátt samkv. 

aðalnámskrá 

október Tröllastrákur eignast 

vin 

 

Miguel og gítarinn 

Félagi: orðabil 

Félagi: fé 

 

Langlangafa: ng/nk kynning 

 

nóvember  

 

Regnbogafiskurinn 

 

 

Moli litli: 

Fjölskylda: hugtakakort, fj 

 

Dramblátur: lýsingarorð, dr 

Fegursti: stigbreiting lo. 

 

sagnorð 

desember Moli litli & MHJ: könguló 

 

Jól: eintala/ fleirtala 

Jól: ljóð 

janúar Litríkar tilfinningar Kjarnaminningar: nn 

Martröð: tr 

 

Hæfnieinkunn 
      

Framúrskarandi          Hæfni náð         Á góðri leið        Þarfnast þjálfunar         Hæfni ekki náð 

 

 

 

 

 

 

 



STÆRÐFRÆÐI               2. BEKKUR 

Tímabil Námsefni Inntak Kennsluhættir Námsmat 

ágúst/sept Stærðfræðihefti og 

verkefnablöð  með 

stærðfræðiverkefnum 

Rökhugsun, talnaröð og 

stafdráttur, 

lengdarmælingar og 

upprifjun 

Fjölbreyttar verkefnamiðaðar 

kennsluaðferðir:  

- innlögn 

- umræður 

- hlustun 

- verkefnavinna 

- einstaklingsvinna 

- samvinnunám 

- samræðuaðferðin 

- uppgötvunarnám 

- námsleikir 

- spil 

- útikennsla 

- söngur 

- endurtekning 

- sýnikennsla 

- bein kennsla 

- tvenndarvinna 

- hópavinna 

- stöðvavinna 

- hringekjur 

- föndur 

Skil áverkefnum: 

 

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 2a 

Nemendabók bls. 2-29 

aukaefni 

Tölur 0-10 

Tugur og eining 

Samlagning 

Talnalína 

nóvember Sproti 2a 

Bls. 30-41, Bls. 54-65 

 

Samlagning 3 tölur 

Samlagning yfir tug 

Tölfræði 

Súlurit og skráning 

raðtölur 

desember Bls. 42 - 53 

66 - 77 

Frádráttur 

Lengdarmæling 

janúar Sproti 2a 

Nemandabók bls. 78- 97  

og 116-128 

 

Hundraðstaflan 

Talnaskrift 

Samlagning og frádráttur 

klukkan 

Tölur upp í 100 

 

Hæfnieinkunn 
      

Framúrskarandi          Hæfni náð         Á góðri leið        Þarfnast þjálfunar         Hæfni ekki náð 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SAMFÉLAGSFRÆÐI               2. BEKKUR 

Tímabil Námsefni Inntak Kennsluhættir Námsmat 

ágúst/sept Ýmiss verkefni frá 

kennurum 

Skólareglur Húsaskóla 

Skólaumhverfið 

Mitt og þitt hlutverk 

Skólabygging 

Skólalóð 

Umgengisreglur 

Örugg leið í skólann 

Vinátta 

Fjölbreyttar verkefnamiðaðar 

kennsluaðferðir:  

- innlögn 

- umræður 

- hlustun 

- verkefnavinna 

- einstaklingsvinna 

- samvinnunám 

- samræðuaðferðin 

- uppgötvunarnám 

- námsleikir 

- spil 

- útikennsla 

- söngur 

- endurtekning 

- sýnikennsla 

- bein kennsla 

- tvenndarvinna 

- hópavinna 

- föndur 

Símat byggt á lykilhæfni: 

- virkni 

- vinnubrögð 

- færni 

- skilningur 

- einbeiting 

 

Sjálfsmat og jafningjamat 

 

Tengsakönnun 

 

Hæfnieinkunn gefin fyrir hvern 

þátt samkv. aðalnámskrá 

október Ýmiss verkefni frá 

kennurum 

Rýmingaráætlun 

Klípusögur 

Bekkjarreglur 

Bekkjarsáttmáli 

Eldvarnir 

Að tilheyra hóp 

nóvember Ýmiss verkefni frá 

kennara 

Eineltisáætlun 

Klípusögur 

Tilfinningar 

Endurskin 

Viðbrögð við jarðskjálfta 

Jákvæð samskipti 

Tilfinningar og tilfinningalæsi 

 

desember Gunnþarfir 

Hefðir á Íslandi 

Dagatal 

Öryggi, umhyggja, áhrif, frelsi, 

gleði 

Jólin 

jólasöngvar  

Ár, mánuðir, árstíðir og dagar 

janúar Ýmiss verkefni 

Frá kennurum 

Esja 

Klípusögur 

Jól og áramót 

 

Hæfnieinkunn 
      

Framúrskarandi          Hæfni náð         Á góðri leið        Þarfnast þjálfunar         Hæfni ekki náð 

 

 

 



 

 

 

 

 

NÁTTÚRUFRÆÐI               2. BEKKUR 

Tímabil Námsefni Inntak Kennsluhættir Námsmat 

ágúst/sept Ýmis samþætt verkefni  umgengni Fjölbreyttar verkefnamiðaðar 

kennsluaðferðir:  

- innlögn 

- umræður 

- hlustun 

- verkefnavinna 

- einstaklingsvinna 

- samvinnunám 

- samræðuaðferðin 

- uppgötvunarnám 

- námsleikir 

- spil 

- útikennsla 

- söngur 

- endurtekning 

- sýnikennsla 

- bein kennsla 

- tvenndarvinna 

- hópavinna 

- stöðvavinna 

- hringekjur 

föndur 

Símat byggt á lykilhæfni: 

- virkni 

- vinnubrögð 

- færni 

- skilningur 

- einbeiting 

 

Sjálfsmat og jafningjamat 

 

Hæfnieinkunn gefin fyrir hvern 

þátt samkv. aðalnámskrá 

Október Ýmis samþætt verkefni 

 

Umhverfi og landslag 

Endurvinnsla 

 

Náttúra Íslands 

nóvember Ýmis samþætt verkefni Kónguló og sérkenni þeirra 

desember Ýmis samþætt verkefni Ár, Árstíðar, mánuðir 

janúar Ýmis samþætt verkefni Veður, veðurathugun og 

spá 

Hæfnieinkunn 
      

Framúrskarandi          Hæfni náð         Á góðri leið        Þarfnast þjálfunar         Hæfni ekki náð 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

UPPLÝSINGA- OG TÆKNIMENNT             2. BEKKUR 

Tímabil Námsefni Inntak Kennsluhættir Námsmat 

Haustönn Meðferð tækis 

 

Fingrafimi 

 

Kennsluforrit á vef  

 

Word 

 

Námsleikir á vef 

 

 

 

Reglur, umgengni og notkun 

 

Kynning á fingrasetningu 

 

Gagnsemi kennsluforrita 

 

Einföld ritvinnsla, leturgerð 

og stærð, bakgrunnur texta 

og textabox 

 

Gagnsemi námsleikja og 

munur á námsleikjum og 

leikjum sér til skemmtunar 

 

  

Fjölbreyttar kennsluaðferðir: 

- innlögn 

- umræður 

- einstaklingsvinna 

- samræðuaðferðir 

- uppgötvunarnám 

- námsleikir 

- endurtekning 

- sýniskennsla 

- bein kennsla 

- paravinna 

Símat byggt á lykilhæfni: 

- virkni 

- vinnubrögð 

- færni 

- skilningur 

- einbeiting 

 

Sjálfsmat og jafningjamat 

 

Hæfnieinkunn gefin fyrir 

hvern þátt samkv. 

aðalnámskrá 

Hæfnieinkunn 
      

Framúrskarandi          Hæfni náð         Á góðri leið        Þarfnast þjálfunar         Hæfni ekki náð 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

SVIÐSLISTIR               2. BEKKUR 

Tímabil Námsefni Inntak Kennsluhættir Námsmat 

Haustönn Efni úr leiklist í kennslu 

www.mms.is 

 

Leikrit 

 

Ýmsir leikir og söngvar 

 

Hrekkjavaka 

 

Klípusögur 

 

Hlutverkaleikir 

Tjáning og sköpun í 

gegnum látbragð, söngva 

og hlutverkaleiki 

 

Skólasöngur húsaskóla 

Stafrófsvísur 

Önnur lög 

 

Leikræn tjáning í tengslum 

við klípusögu 

 

Leiklestur 

 

Fjölbreyttar kennsluaðferðir: 

- innlögn 

- umræður 

- samræðuaðferðir 

- uppgötvunarnám 

- námsleikir 

- samvinnunám 

- sýnikennsla 

- hópavinna 

Símat byggt á lykilfærni: 

- virkni 

- vinnubrögð 

- færni 

- skilningur 

- einbeiting 

 

Sjálfsmat og jafningjamat 

 

Hæfnieinkunn gefin fyrir 

hvern þátt samkv. 

aðalnámskrá 

Hæfnieinkunn 
      

Framúrskarandi          Hæfni náð         Á góðri leið        Þarfnast þjálfunar         Hæfni ekki náð 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mms.is/


 

 

 

 

YFIRLIT NÁMSGREINA – HEILDARTAFLA            2. BEKKUR 

Tímabil Íslenska Stærðfræði Samfélagsgreinar Náttúrufræði Sviðslistir 
ágúst/sept Sérnöfn, tvöfaldur sam. 

ll, sk, stafdráttur 

 

Bétveir 

Bókin hans Breka 

Rökhugsun 

Talnaröð og 

upprifjun 

Skólabyggingin 

Skólalóðin 

Öruggleið í skólann 

Vinátta 

 

Umgengni Tjáning og sköpun 

október Fé, ng, nk, orðabil, 

samsett orð 

 

Tröllastrákur eignast vin 

Miguel og gitarinn 

Tölur 0-10 

Tugur og eining 

Samlagning 

Talnalína 

Bekkjarreglur 

Bekkjarsáttmáli 

Eldvarnir 

Að tilheyra hóp 

Endurvinnsla 

 

Náttúra Íslands 

Leikræn tjáning og 

framkoma 

búningar 

nóvember Hugarkort, fj, dr, 

lýsingarorð, stigbreyting 

lo. 

 

Regnbogafiskurinn 

 

Moli litli 

Samlagning 3 tölur 

Samlagning yfir tug 

Súlurit og skráning 

Raðtölur 

Tölfræði 

Endurskin 

Viðbrögð við 

jarðskjálfta 

Jákvæð samskipti 

Tilfinningar og 

tillfiningalæsi 

 

Kónguló og sérkenni 

þeirra 

Tjáning og framkoma 

desember Eintala/ fleirtala, kö, ljóð 

Moli litli & MHJ 

 

Frádráttur 

Lengdarmæling 

Öryggi, umhyggja, 

áhrif, frelsi, gleði 

Jólin 

Jólasöngvar 

Ár, mánuðir, árstíðir og 

dagar 

Ár, árstíðir og mánuðir Leiklestur 

janúar Tr, mjúkt og hart g 

Litríkar tilfinningar 

Talnaskrift 

Samlagning og 

frádráttur 

Klukkan 

Tölur upp í 100 

Jól og áramót Veður, veðurathugun 

og spá 

kípusögur 



 


