
ÍSLENSKA  2022-2023 Samþætt með samfélags-, náttúrufræði og stærðfræði                                           1 . BEKKUR 

Tímabil Námsefni Inntak Kennsluhættir Námsmat 

ágúst Byrjendalæsi og MM 
Asnaskóli 

Orðmyndir 
Asnaskóli: Aa og Ss 

     Skólastofan og umgengni 

Skólalóð: Óó og Ll 

 

Fjölbreyttar athafnamiðaðar 

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 

 

 

 

 

 

September Byrjendalæsi og MM 
Vertu þú 

 

 

 

Orðmyndir 
Mikilvægar:  Mm og Ii 

Fjölskylda: Jj og Öö 

 

október Byrjendalæsi og MM 

Vertu þú  

 

Draugahúsið í 

skóginum 

Orðmyndir 
Drauma: D og r 

 

 

nóvember Byrjendalæsi og MM 
Skessan eignast vin 

 

 

 

Koma jól 

Orðmyndir 
Vinir : K og e 

desember Byrjendalæsi og MM 
Koma jól 

 

Orðmyndir 

Jólasveinar: Ei 

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      1. BEKKUR 

Tímabil Námsefni Inntak Kennsluhættir Námsmat 

ágúst Völundarhúsahefti 

Verkefnablöð með 

ýmsum verkefnum 

Rökhugsun 

Flokkun eftir lögun 

Talnaröð 

Samstæðuspil 

Fjölbreyttar athafnamiðaðar 

kennsluaðferðir:  

 

- innlögn  

- umræður 

- hlustun 

- verkefnavinna 

- einstaklingsvinna 

- samvinnunám 

- samræðuaðferðir 

- uppgötvunarnám 

- námsleikir 

- spil 

- útikennsla 

- endurtekning 

- sýnikennsla 

- bein kennsla 

- tvenndarvinna 

- hópavinna  

- föndur 

- stöðvavinna 

- hringekjur 

 

 

Lögð er áhersla á hlutbundin 

gögn og verkefnavinnu 

Skil á heimavinnu 

 

Símat byggt á 

frammistöðuþáttum: 

- virkni 

- vinnubrögð 

- færni 

- skilningur 

- einbeiting 

 

Hlutbundin verkefnaskil 

 

Ýmsar kannanir 

 

Sjálfsmat 

 

Jafningjamat 

 

september 

 

Sproti 1a  

Nemendabók bls.2-45 

Æfingahefti bls. 2-25 

Teningar og spil 

Smáhlutasafn 

Flokkun eftir lit, lögun og stærð 

Hugtök: fleiri, færri, flestir og 

jafnmargir 

Talnastikur 

Tölustafir 0-6 

Rökkubbar 

Mynstur 

október Sproti 1a  

Nemendabók bls. 46-72 

Æfingahefti bls. 26-43 

Rökleikir 

Talnaskrift 

Talnaskrift 

Form 

Fjöldi 0-12 

Ólsen, ólsen 
 

nóvember Sproti 1b  

Nemendabók bls. 2-27 

Æfingahefti bls. 2-21 

Talnaskrift 

Tölustafir 7-10 

Mælingar 

Tímatal: dagar, mánuður, ár og 

árstíð 

Súlurit 

desember Sproti 1b  

Nemendabók bls. 29-39 

Æfingahefti bls. 26-72 

Teningar og spil 

Talnaskrift 

Samlagning 

10 vinir 

Langavitleysa 

Hæfnieinkunn 
      

Framúrskarandi          Hæfni náð         Á góðri leið        Þarfnast þjálfunar         Hæfni ekki náð 

 

 

 

 

 

Birt með fyrirvara um breytingar! 



SAMFÉLAGSFRÆÐI   2022-20223 Samþætt með náttúrufræði, stærðfræði og íslensku     1. BEKKUR 

Tímabil Námsefni Inntak Kennsluhættir Námsmat 

Ágúst Skólareglur Húsaskóla 

Skólastofan 

Skólalóð 

Skólabyggingin  

Skólalóðin  

Umgengisreglur 

Líkt og ólikt samanb. 

Fjölbreyttar athafnamiðaðar 

kennsluaðferðir:  

- innlögn  

- umræður 

- hlustun 

- verkefnavinna 

- einstaklingsvinna 

- samvinnunám 

- samræðuaðferðir 

- uppgötvunarnám 

- námsleikir 

- spil 

- útikennsla 

- vettvangsferðir 

- endurtekning 

- sýnikennsla 

- bein kennsla 

- tvenndarvinna 

- hópavinna  

- föndur 

Símat byggt á 

frammistöðuþáttum: 

- virkni 

- vinnubrögð 

- færni 

- skilningur 

- einbeiting 

 

Sjálfsmat  

 

Jafningjamat 

 

Tengslakönnun 

 

 

September Ýmis verkefni frá 

kennurum 

Rýmingaráætlun 

Umferðareglur 

Klípusögur 

Bekkjareglur  

Bekkjarsáttmáli  

Að tilheyra hópi 

Örugga leiðin í skólann 

Október Ýmis verkefni frá 

kennurum 

Umferðareglur 

Eineltisáætlun 

Ýma tröllastelpa 

Klípusögur 

 

 

Endurskin 

Vinátta 

Nóvember Dagatal 

Veðurfar 

Klípusögur 

Ár, árstíðir og mánuður 

Veðurathugun 

Desember Hefðir á Íslandi - dagatal 

Esjan 

Klípusögur 

Jólin 

Þjóðsögur jólasveina 

Hæfnieinkunn 
      

Framúrskarandi          Hæfni náð         Á góðri leið        Þarfnast þjálfunar         Hæfni ekki náð 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birt með fyrirvara um breytingar! 



NÁTTÚRUFRÆÐI   2022-2023 Samþætt með samfélags-, stærðfræði og íslensku      1. BEKKUR 

Tímabil Námsefni Inntak Kennsluhættir Námsmat 

Ágúst Hreinsun skólalóðar 

 

Umgengni 

 

Fjölbreyttar athafnamiðaðar 

kennsluaðferðir:  

- innlögn  

- umræður 

- hlustun 

- verkefnavinna 

- einstaklingsvinna 

- samvinnunám 

- samræðuaðferðir 

- uppgötvunarnám 

- námsleikir 

- spil 

- útikennsla 

- vettvangsferðir 

- endurtekning 

- sýnikennsla 

- bein kennsla 

- tvenndarvinna 

- hópavinna  

- föndur 

Símat byggt á 

frammistöðuþáttum: 

- virkni 

- vinnubrögð 

- færni 

- skilningur 

- einbeiting 

 

Sjálfsmat  

 

Jafningjamat 

 

Tengslakönnun 

 

 

September Ýmis samþætt verkefni  Endurvinnsla 

 

Jarðskjálfti 

Aurskriður 

Eldgos 

Október Ýmis samþætt verkefni Fjöll 

Hollustuhættir manna 

Nóvember Ýmis samþætt verkefni 

Ýmis verkefni af vef 

Vetur 

Árstíðir og veðurfar 

Skordýr 

Ár, árstíð, mánuður 

Veðurathugun 

Desember Ýmis samþætt verkefni 

Ýmis verkefni af vef 

Vatn / snjór 

 

Fast og fljótandi form 

Hæfnieinkunn 
      

Framúrskarandi          Hæfni náð         Á góðri leið        Þarfnast þjálfunar         Hæfni ekki náð 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birt með fyrirvara um breytingar! 



UPPLÝSINGA- OG TÆKNIMENNT 2021-2022            1 . BEKKUR 

Tímabil Námsefni Inntak Kennsluhættir Námsmat 

Bókasafn -  

Smiðjur  

9 vikna 

tímabil  

hver hópur 

Barnabækur: Skáldsögur 

og fræðibækur. 

 

Sögur, þjóðsögur, 

ævintýri og vísur. 

 

Puppet pals, 

sögugerðarapp 

 

Hópleikir  

 

Borðspil 

 

 

Læra á umhverfi 

bókasafnsins. 

 

Velja bækur og lesa sér til 

ánægju. 

 

Vinna með sögur og vísur.  

 

Þjálfa hlustunarskilning og 

auka orðaforða. 

 

Skapa sögupersónur og 

sögusvið. 

Upplestur á sögum og vísum 

fyrir nemendur og/eða 

nemendur lesa sjálfir. 

 

Innlögn, umræðu og 

spurnaraðferð. 

 

Samvinna námsfélaga 

(paravinna), hópavinna eða 

einstaklingsvinna. 

 

 

Símat 

Hæfnieinkunn 
      

Framúrskarandi          Hæfni náð         Á góðri leið        Þarfnast þjálfunar         Hæfni ekki náð 

 

 

Birt með fyrirvara um breytingar! 


