
ÍSLENSKA  2022-2023 Samþætt með samfélags-, náttúrufræði og stærðfræði                                                 2. BEKKUR 

Tímabil Námsefni Inntak Kennsluhættir Námsmat 

ágúst/sept Byrjendalæsi og MM 

Bétveir 

 

 

 

Vertu þú 

Orðmyndir 

Bétveir: Sérnöfn 

ullarsokkar: tvöf. samhljóðar ll 

bókaskápur: sk 

 

mikilvægar: jákvæð lo 

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 

Vertu þú 

 

 

 

 

Draugahúsið í 

skóginum 

Orðmyndir 

Fjölskylda: mismunandi 

fjölskyldur, okkar fjölksylda og 

styrkleikar. Vika 3 – draumar 

og markmið 

 

 

draugahúsið: samnöfn 

nóvember Byrjendalæsi og MM 

Sagan af skessunni 

sem leiddist 

 

Þema 1.-7.bekkur 

Orðmyndir 

 

 

 

 

desember Byrjendalæsi og MM 

Jólin koma 

Orðmyndir 

 

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 

 

 

Birt með fyrirvara um breytingar 

 

 

 



STÆRÐFRÆÐI  2022-2023 Samþætt með samfélags-, náttúrufræði og íslensku    2. BEKKUR 

Tímabil Námsefni Inntak Kennsluhættir Námsmat 

ágúst/sept Stærðfræðihefti 

Sproti 2a  

Nemendabók bls.2-29 

Æfingahefti bls. 2-16 

 

Tölur 0-10 

Tugur og eining 

Samlagning 

Talnalína 

Fjölbreyttar verkefna- og 

athafnamiðaðar 

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 2a  

Nemendabók bls. 30-65,  

Æfingahefti bls. 17-31, 

59-64 

Stærðfræðihefti – 

upprifjun 

Samlagning 3 tölur 

Samlagning yfir tug 

Tölfræði 

Súlurit og skráning 

Raðtölur 

 

nóvember Sproti 2a  

Nemendabók bls. 66-77 

Æfingahefti bls. 33-36 

Talnarenningur, 

mælingahefti 

Frádráttur 

Lengdarmælingar 

 

desember Sproti 2a  

Nemendabók bls. 78-97 

og 116-128 

Æfingahefti bls. 3-48 

og 59-64 

Hundraðstaflan 

Talnaskrift 

Tölur upp í 100 

Samlagning og frádráttur 

Klukkan 

janúar Sproti 2a  

Nemendabók bls.102-

115 

Æfingahefti bls. 49-58 

Talnarenningur 

Talnaskrift 

Tölur upp í 100 

Samlagning og frádráttur 

 

  

Hæfnieinkunn 
      

Framúrskarandi          Hæfni náð         Á góðri leið        Þarfnast þjálfunar         Hæfni ekki náð 

 

 

Birt með fyrirvara um breytingar 

 



 

SAMFÉLAGSFRÆÐI  2022-2023 Samþætt með íslensku, náttúrufræði og stærðfræði    2. 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 

 

Birt með fyrirvara um breytingar 

 

 

 

 

 

 



 

NÁTTÚRUFRÆÐI 2022-2023 Samþætt með samfélagsfræði, stærðfræði og íslensku     2. 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 

Viltu spendýrin okkar 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UPPLÝSINGA- OG TÆKNIMENNT             2. BEKKUR 

Tímabil Námsefni Inntak Kennsluhættir Námsmat 

Smiðjur  

8 vikna 

tímabil.  

Keyrt 4x 

sinnum 

Google docs 

 

 

Fingrafimi 

 

 

Kennsluforrit á vef 

 

Námsleikir á vef 

 

 

 

Myndvinnsluforritð 

Chatter pix 

 

 

Kynning á forritinu Book 

creator 

 

 

Einföld ritvinnsla, leturgerð 

og stærð, bakgrunnur texta 

og textabox 

 

Kynning á fingrasetningu 

 

Gagnsemi kennsluforrita 

 

Gagnsemi námsleikja og 

munur á námleikjum og 

leikjum sér til skemmtunar 

 

Myndataka í spjaldtölvu og 

vinna með myndir  

 

 

Læra á forritið og geta búið 

til blaðsíðu í bók eða litla 

bók.  

Fjölbreyttar kennsluaðferðir:  

- innlögn  

- umræður 

- einstaklingsvinna 

- samræðuaðferðir 

- uppgötvunarnám 

- námsleikir 

- endurtekning 

- sýnikennsla 

- bein kennsla 

- tvenndarvinna 

- hópavinna  

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 

 

Birt með fyrirvara um breytingar 

 

 

 

 

 

 

 

 


