
Námsáætlun fyrir íslensku - 1. bekkur  
skólaárið 2019-2020 

Kennarar: Þórunn Katla Tómasdóttir og Júdit Sophusdóttir 
Tímafjöldi: 8 kennslustundir á viku 
 

Námsþættir Hæfniviðmið Kennsluhættir/leiðir Námsmat 

Talað mál, 
hlustun og áhorf 
 
 

• Átt góð samskipti, hlustað 
og sýnt kurteisi 

• Tjáð sig fyrir framan 
bekkjarfélaga 

• Tekið virkan þátt í 
umræðum 

• Sungið og lært vísur 
 

• Lesa fyrir nemendur daglega bæði til 
skemmtunar og fróðleiks og unnið út frá 
því með orðaforða og lesskilning 

• Markviss málörvun 

• Læra vísur og söngva í skóla og heima 

• Nemendur fá tækifæri til að tjá sig fyrir 
framan aðra.  

 

Lestur og 
bókmenntir 
 
 
 
 
 

• Nefnt heiti og hljóð allra 
bókstafa 

• Tengt bókstafi og myndað 
orð 

• Lesið léttan texta 

• Efla góðan orðaforða og 
málskilning 

• Kynnt fyrir algengum 
ævintýrum.  

• Kynnist hugtakakortum. 
 

• Markviss málörvun 

• Nemandi lesi fyrir kennara/starfsmann á 
hverjum degi 

• Kennari lesi fyrir nemendur  til skemmtunar 
og fróðleiks 

• Nemendur fara á bókasafnið 

• Lestarátak þar sem unnið er á fjölbreyttan 
hátt.  
 

• Lesferill 

• Lesskimun 

• Lesfimikannanir 

• Sjónrænn orðaforði  

• Orðleysupróf  

• Stafakannanir 
 

Ritun 
 
 
 
 

• Haldið rétt á skriffæri  

• Dregið rétt til stafs og 
skrifað í rétta átt.  

• Tamið sér vandvirkni og 
góðan frágang 

• Kennd er grunnskrift með krókum 

• Unnið verður með 100 algengustu orðin 

• Unnið með sögubók 

• Fjölbreytileg ritunarverkefni 
 

• Skriftarkönnun 
 



 
 

• Samið einfaldan texta 

Málfræði 
 
 
 
 

• Beitt töluðu máli  af öryggi 

• Þekkt og fundið helstu 
einingar málsins svo sem 
bókstafi, hljóð, orð, 
setningar, samsett orð og 
málsgreinar 

• Lært íslenska stafrófið 

• Þekkt muninn á sérhljóða og 
samhljóða 

• Leikið sér með orð og 
merkingu, með því að ríma 
og fara í orðaleiki.  

• Markviss málörvun 

• Hópastarf 

• Útinám 

• Rím  

• Fjölbreytt verkefni 
 

 

Námsgögn:  
Lestarlandið, sögubók ásamt vinnubókum 
Sögur sem tengjast stafainnlögn 
Léttlestarbækur og tengiblöð 
Skriftarblöð 
Við lesum A vinnubók 
Ritrún 1 
Bækur af bókasafni 
Ljósrituð hefti við hæfi hvers og eins 
Kennsluefni af veraldarvefnum 
Spil og annað fjölbreytt efni frá kennara. 
 

Lokanámsmat:  
Að ofan er búið að lista upp þau hæfniviðmið sem verður unnið með þetta skólaár. Nemendur fá endurgjöf frá kennara um framgöngu í námi 
með fjórum hæfnitáknum og safna þannig á hæfnikort sitt.  
 

 


