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Bekkur:  1. bekkur 

Námsgrein:  Íslenska 

Kennarar: Hafdís Björg Ástráðsdóttir og Kristín Þórunn Kristinsdóttir 

Tímafjöldi:  7 tímar á viku 

Námsgögn:  
Lestrarlandið sögubók og vinnubók – sögur sem tengjast stafainnlögn 
Léttlestrarbækur við hæfi hvers og eins 
Skriftarblöð 
Við lesum A vinnubók 
Skrift 1 
Orðasafnið mitt 
Ritrún 1 
Bækur af bókasafni 
Bækur og ljósrituð hefti/blöð 

Lykilhæfni:  
Unnið er eftir lykilhæfniviðmiðum Njarðvíkurskóla.  
Lykilhæfni er almenn hæfni nemenda óháð námssviðum en er aldurstengd. 

Námsflokkar Hæfniviðmið Kennsluhættir Námsmat 

Talað mál, hlustun og áhorf 
Nemandi geti: 

• farið með einfaldar vísur 

• sagt frá eftirminnilegum atburðum 

• hlustað og horft með athygli á upplestur, 
leikið efni, ljóð og söngva 

• átt góð samskipti, hlustað og sýnt 
kurteisi 

• Markviss málörvun daglega 

• Lesið er fyrir nemendur daglega bæði til 
skemmtunar og fróðleiks. Rætt er um 
innihald textans og verkefni unnin úr 
textanum 

• Nemendur læra ljóð og söngva 

 

Lestur og bókmenntir 
Nemandi geti: 

• beitt aðferðum við umskráningu hljóða 
yfir í bókstafi og tengt þekkingu sína við 
lesið efni 

• lesið úr táknmyndum og myndrænu efni 
 
 
 
 

• Markviss málörvun daglega. Áhersla er 
lögð á lestur, bæði hraða og lesskilning 

• Nemendur lesa upphátt fyrir kennara á 
hverjum degi 

• Nemendur fara á bókasafnið og læra að 
velja sér bækur við hæfi 

• Tveir lestrarsprettir verða á skólaárinu og 
þá er unnið á fjölbreyttan hátt með lestur 
og lesskilningsverkefni 

• Lesfimipróf 

• Stafakannanir 

• Skimunarpróf 

• Lesskilningspróf 
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Ritun 
Nemandi geti: 

• dregið rétt til stafs, skrifað stuttar sögur 
og beitt einföldum stafsetningarreglum 

• Nemendur vinna fjölbreytileg 
ritunarverkefni við hæfi hvers og eins.  

• Unnið verður með 100 algengustu orðin 
eftir upplestri 

 

Málfræði 
Nemandi geti: 

• fundið helstu einingar málsins s.s 
bókstafi, hljóð, orð, klappað atkvæði, 
raðað í stafrófsröð, samsett orð og búið 
til setningar 

• beitt rími 

• Í tölvuveri eru unnin fjölbreytt verkefni í 
íslensku sem tengjast því sem verið er að 
vinna hverju sinni 

• Nemendur vinna fjölbreytileg verkefni við 
hæfi hvers og eins i vinnubókum. 

 


