
 

NÁMSGREIN ÍSLENSKA 

KENNSLUYFIRLIT 2022-23 

Bekkur: 1.AMÓ 

Kennarar:  Anna Margrét Óskarsdóttir og Sigríður Ragna Jóhannsdóttir.   

 

Kennsluhættir:  11 kennslustundir í v iku að lágmarki.  Kennsla byggist á innlögn, umræðum, virkr i 

þátttöku nemenda í einstakl ings- og hópavinnu.  

Námsþættir:  Lestur og bókmenntir, talað mál, hlustun og áhorf,  r i tun, málfræði.  

Námsmat :  Stafakönnun, lesferi l l ,  s ímat.  

Námsgögn :  Lestrarefni við hæfi hvers og eins, PALS gögn, G-PALS gögn, Listin að lesa og skrifa 1, 2, 3 og 4, 

Orðasafnið mitt, skriftarhefti tengd stafainnlögn, Skrift 1, Sögubókin mín. 

Bækur og vísur tengdar Byrjendalæsi: Asnaskólinn, Komdu og skoðaðu umhverfið, Haustvísa, Moli litli. Lubbi finnur 

málbein, Lærum og leikum með hljóðin, Orðagull, spil og verkefni f. málörvun og ljósrituð verkefni frá kennara. 

Sönglög.  

Tímabil Námsþættir Leiðir  Hæfniviðmið Námsmat 

24.08 – 

02.06 

Lestur og 

bókmenntir 

Stafainnlögn,  K-PALS (læra 

hljóð bókstafa)  

heimalestur, yndislestur í 

skóla og heima. 

Áhersla á lestur og 

lestrarfærni. 

Beitt umskáningu hljóða og stafa þannig að 

lestur verði lipur og skýr. 

Valið bók eða annað lesefni og lesið sér til 

ánægju. 

Stafakönnun 

Lesferill sept, jan 

og maí  
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24.08 – 

02.06 

Talað mál, 

hlustun og 

áhorf 

Bekkjarfundir, 

bekkjarsáttmáli, 

samvinnuleikir, spil, hlustað 

á upplestur og   og horft á 

skemmtiefni. Nemendur 

flytja verk sín.  

Söngur. 

Beitt skýrum og áheyrilegum framburði. 

Átt góð samskipti og sýnt kurteisi. 

Símat 

25.08 – 

02.06 

Ritun 
 

Nemendur læra að draga 

rétt til stafs og beiti réttu 

gripi. Semja texta og 

stuttar sögur. 

 

Dregið rétt til stafs og skrifað skýrt og læsilega. Símat 

 

24.08 – 

02.06 

málfræði 
Samþætt samfélags-og 

náttúrufræði og stakra 

verkefna í Byrjendalæsi. 

Unnið með markvissa 

málörvun, orðaforða og 

lesskilning m.a. í hringekju. 

Sönglagatextar notaðir 

ýmiskonar í málfræðivinnu.  

Leikið sér með orð og merkingu svo sem með 

því að ríma, og fara í orðaleiki. 

Þekkt og fundið helstu einingar málsins, svo 

sem bókstafi, hljóð, orð, samsett orð og 

málsgrein. 

Boehm sept 

Próf og verkefni.  

Símat. 

 

 


