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Haustönn 2015  

Vika/ 

dagar 

Námsefni - viðfangsefni Heimanám 

01 

24.-28. ágúst 

Lestur: Upprifjun á bókstöfum og lestur æfður.  

Nemendur fá lestrarbækur afhentar. 

Lesskilningur: Sín ögnin af hverju – lesskilningsverkefni. 

Málfræði: Við lesum A vinnubók. 

Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók. 

Atburðabók: Sumarfríið. 

Ljóð: Ljóðalisti samþættur við tónmennt. 

 

Heimalestur alla 

virka daga. 
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02 

31.ágúst.-04. 

sept. 

Lestur: Upprifjun á bókstöfum og lestur æfður. 

Lesskilningur: Sín ögnin af hverju – lesskilningsverkefni. 

Málfræði: Það er leikur að læra. Ritrún 1. 

Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók./ Orðasafnið mitt. 

Skrift/ritun: Skrift 1 / góður betri bestur.  

Ritun: Nem. teikna og skrifa texta eftir fyrirsögn. Saga/texti 

skrifaður í stílabók.Farið í ritreglur og uppbyggingu 

sögugerðar. Unnið í atburðabók. 

Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru ýmist 

unnar heima eða í skólanum. 

Ljóð: Ljóðalisti samþættur við tónmennt. 

Heimalestur alla 

virka daga. 

 

03 

07.-11. sept. 

Lestur: Upprifjun á bókstöfum og lestur æfður. 

Lesskilningur: Sín ögnin af hverju – lesskilningsverkefni. 

Málfræði: Það er leikur að læra. Ritrún 1. 

Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók./ Orðasafnið mitt. 

Skrift/ritun: Skrift 1 / góður betri bestur.  

Ritun: Nem. teikna og skrifa texta eftir fyrirsögn. Saga/texti 

skrifaður í stílabók.Farið í ritreglur og uppbyggingu 

sögugerðar. Unnið í atburðabók. 

Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru ýmist 

unnar heima eða í skólanum. 

Ljóð: Ljóðalisti samþættur við tónmennt. 

Heimalestur alla 

virka daga. 

04 

14.-18. sept. 

Lestur: Upprifjun á bókstöfum og lestur æfður. 

Lesskilningur: Sín ögnin af hverju – lesskilningsverkefni. 

Málfræði: Það er leikur að læra. Ritrún 1. 

Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók./ Orðasafnið mitt. 

Skrift/ritun: Skrift 1 / góður betri bestur.  

Ritun: Nem. teikna og skrifa texta eftir fyrirsögn. Saga/texti 

skrifaður í stílabók.Farið í ritreglur og uppbyggingu 

sögugerðar. Unnið í atburðabók. 

Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru ýmist 

unnar heima eða í skólanum. 

Ljóð: Ljóðalisti samþættur við tónmennt. 

Heimalestur alla 

virka daga. 

 

05 

20.-24. sept. 

Lestur: Upprifjun á bókstöfum og lestur æfður. 

Lesskilningur: Sín ögnin af hverju – lesskilningsverkefni. 

Málfræði: Það er leikur að læra. Ritrún 1. 

Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók./ Orðasafnið mitt. 

Skrift/ritun: Skrift 1 / góður betri bestur.  

Ritun: Nem. teikna og skrifa texta eftir fyrirsögn. Saga/texti 

skrifaður í stílabók.Farið í ritreglur og uppbyggingu 

sögugerðar. Unnið í atburðabók. 

Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru ýmist 

unnar heima eða í skólanum. 

Ljóð: Ljóðalisti samþættur við tónmennt. 

Heimalestur alla 

virka daga. 
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06 

28.sept.-02. okt. 

Lestur: Upprifjun á bókstöfum og lestur æfður. 

Lesskilningur: Sín ögnin af hverju – lesskilningsverkefni. 

Málfræði: Það er leikur að læra. Ritrún 1. 

Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók./ Orðasafnið mitt. 

Skrift/ritun: Skrift 1 / góður betri bestur.  

Ritun: Nem. teikna og skrifa texta eftir fyrirsögn. Saga/texti 

skrifaður í stílabók.Farið í ritreglur og uppbyggingu 

sögugerðar. Unnið í atburðabók. 

Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru ýmist 

unnar heima eða í skólanum. 

Ljóð: Ljóðalisti samþættur við tónmennt. 

Heimalestur alla 

virka daga. 

 

07 

05.-09. okt. 

Lestur: Upprifjun á bókstöfum og lestur æfður. 

Lesskilningur: Sín ögnin af hverju – lesskilningsverkefni. 

Málfræði: Það er leikur að læra. Ritrún 1. 

Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók./ Orðasafnið mitt. 

Skrift/ritun: Skrift 1 / góður betri bestur.  

Ritun: Nem. teikna og skrifa texta eftir fyrirsögn. Saga/texti 

skrifaður í stílabók.Farið í ritreglur og uppbyggingu 

sögugerðar. Unnið í atburðabók. 

Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru ýmist 

unnar heima eða í skólanum. 

Ljóð: Ljóðalisti samþættur við tónmennt. 

Heimalestur alla 

virka daga. 

08 

12.-16. okt. 

Lestur: Upprifjun á bókstöfum og lestur æfður. 

Lesskilningur: Sín ögnin af hverju – lesskilningsverkefni. 

Málfræði: Það er leikur að læra. Ritrún 1. 

Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók./ Orðasafnið mitt. 

Skrift/ritun: Skrift 1 / góður betri bestur.  

Ritun: Nem. teikna og skrifa texta eftir fyrirsögn. Saga/texti 

skrifaður í stílabók.Farið í ritreglur og uppbyggingu 

sögugerðar. Unnið í atburðabók. 

Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru ýmist 

unnar heima eða í skólanum. 

Ljóð: Ljóðalisti samþættur við tónmennt. 

Heimalestur alla 

virka daga. 

 

09 

19.-23. okt. 

Vetrarfrí 20. og 

21. okt. 

Lestur: Upprifjun á bókstöfum og lestur æfður. 

Lesskilningur: Sín ögnin af hverju – lesskilningsverkefni. 

Málfræði: Það er leikur að læra. Ritrún 1. 

Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók./ Orðasafnið mitt. 

Skrift/ritun: Skrift 1 / góður betri bestur.  

Ritun: Nem. teikna og skrifa texta eftir fyrirsögn. Saga/texti 

skrifaður í stílabók.Farið í ritreglur og uppbyggingu 

sögugerðar. Unnið í atburðabók. 

Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru ýmist 

unnar heima eða í skólanum. 

Ljóð: Ljóðalisti samþættur við tónmennt. 

Heimalestur alla 

virka daga. 
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10 

27.-30. okt. 

Lestur: Upprifjun á bókstöfum og lestur æfður. 

Lesskilningur: Sín ögnin af hverju – lesskilningsverkefni. 

Málfræði: Það er leikur að læra. Ritrún 1. 

Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók./ Orðasafnið mitt. 

Skrift/ritun: Skrift 1 / góður betri bestur.  

Ritun: Nem. teikna og skrifa texta eftir fyrirsögn. Saga/texti 

skrifaður í stílabók.Farið í ritreglur og uppbyggingu 

sögugerðar. Unnið í atburðabók. 

Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru ýmist 

unnar heima eða í skólanum. 

Ljóð: Ljóðalisti samþættur við tónmennt. 

Heimalestur alla 

virka daga. 

 

11 

02.-06. nóv. 

Lestur: Upprifjun á bókstöfum og lestur æfður. 

Lesskilningur: Sín ögnin af hverju – lesskilningsverkefni. 

Málfræði: Það er leikur að læra. Ritrún 1. 

Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók./ Orðasafnið mitt. 

Skrift/ritun: Skrift 1 / góður betri bestur.  

Ritun: Nem. teikna og skrifa texta eftir fyrirsögn. Saga/texti 

skrifaður í stílabók.Farið í ritreglur og uppbyggingu 

sögugerðar. Unnið í atburðabók. 

Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru ýmist 

unnar heima eða í skólanum. 

Ljóð: Ljóðalisti samþættur við tónmennt. 

Heimalestur alla 

virka daga. 

12 

09.-13. nóv 

Lestur: Upprifjun á bókstöfum og lestur æfður. 

Lesskilningur: Sín ögnin af hverju – lesskilningsverkefni. 

Málfræði: Það er leikur að læra. Ritrún 1. 

Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók./ Orðasafnið mitt. 

Skrift/ritun: Skrift 1 / góður betri bestur.  

Ritun: Nem. teikna og skrifa texta eftir fyrirsögn. Saga/texti 

skrifaður í stílabók.Farið í ritreglur og uppbyggingu 

sögugerðar. Unnið í atburðabók. 

Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru ýmist 

unnar heima eða í skólanum. 

Ljóð: Ljóðalisti samþættur við tónmennt. 

Heimalestur alla 

virka daga. 

 

13 

16.-20. nóv. 

Lestur: Upprifjun á bókstöfum og lestur æfður. 

Lesskilningur: Sín ögnin af hverju – lesskilningsverkefni. 

Málfræði: Það er leikur að læra. Ritrún 1. 

Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók./ Orðasafnið mitt. 

Skrift/ritun: Skrift 1 / góður betri bestur.  

Ritun: Nem. teikna og skrifa texta eftir fyrirsögn. Saga/texti 

skrifaður í stílabók.Farið í ritreglur og uppbyggingu 

sögugerðar. Unnið í atburðabók. 

Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru ýmist 

unnar heima eða í skólanum. 

Ljóð: Ljóðalisti samþættur við tónmennt. 

Heimalestur alla 

virka daga. 
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14 

23.-27. nóv. 

Lestur: Upprifjun á bókstöfum og lestur æfður. 

Lesskilningur: Sín ögnin af hverju – lesskilningsverkefni. 

Málfræði: Það er leikur að læra. Ritrún 1. 

Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók./ Orðasafnið mitt. 

Skrift/ritun: Skrift 1 / góður betri bestur.  

Ritun: Nem. teikna og skrifa texta eftir fyrirsögn. Saga/texti 

skrifaður í stílabók.Farið í ritreglur og uppbyggingu 

sögugerðar. Unnið í atburðabók. 

Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru ýmist 

unnar heima eða í skólanum. 

Ljóð: Ljóðalisti samþættur við tónmennt. 

Heimalestur alla 

virka daga. 

 

15 

30.nóv.-04. des. 

Lestur: Upprifjun á bókstöfum og lestur æfður. 

Lesskilningur: Sín ögnin af hverju – lesskilningsverkefni. 

Málfræði: Það er leikur að læra. Ritrún 1. 

Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók./ Orðasafnið mitt. 

Skrift/ritun: Skrift 1 / góður betri bestur.  

Ritun: Nem. teikna og skrifa texta eftir fyrirsögn. Saga/texti 

skrifaður í stílabók.Farið í ritreglur og uppbyggingu 

sögugerðar. Unnið í atburðabók. 

Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru ýmist 

unnar heima eða í skólanum. 

Ljóð: Ljóðalisti samþættur við tónmennt. 

Heimalestur alla 

virka daga. 

16 

07.-11. des. 

Lestur: Upprifjun á bókstöfum og lestur æfður. 

Lesskilningur: Sín ögnin af hverju – lesskilningsverkefni. 

Málfræði: Það er leikur að læra. Ritrún 1. 

Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók./ Orðasafnið mitt. 

Skrift/ritun: Skrift 1 / góður betri bestur.  

Ritun: Nem. teikna og skrifa texta eftir fyrirsögn. Saga/texti 

skrifaður í stílabók.Farið í ritreglur og uppbyggingu 

sögugerðar. Unnið í atburðabók. 

Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru ýmist 

unnar heima eða í skólanum. 

Ljóð: Ljóðalisti samþættur við tónmennt. 

Heimalestur alla 

virka daga. 

 

17 

14.-18. des. 

Lestur: Upprifjun á bókstöfum og lestur æfður. 

Lesskilningur: Sín ögnin af hverju – lesskilningsverkefni. 

Málfræði: Það er leikur að læra. Ritrún 1. 

Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók./ Orðasafnið mitt. 

Skrift/ritun: Skrift 1 / góður betri bestur.  

Ritun: Nem. teikna og skrifa texta eftir fyrirsögn. Saga/texti 

skrifaður í stílabók.Farið í ritreglur og uppbyggingu 

sögugerðar. Unnið í atburðabók. 

Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru ýmist 

unnar heima eða í skólanum. 

Ljóð: Ljóðalisti samþættur við tónmennt. 

 

Heimalestur alla 

virka daga. 
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Vorönn 2015  

Vika/ 

dagar 

 

 

 

01 

05.-09. jan. 

Skipulagsd. 5.  

Lestur: Upprifjun á bókstöfum og lestur æfður. 

Lesskilningur: Sín ögnin af hverju – lesskilningsverkefni. 

Málfræði: Það er leikur að læra. Ritrún 1. 

Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók./ Orðasafnið mitt. 

Skrift/ritun: Skrift 1 / góður betri bestur.  

Ritun: Nem. teikna og skrifa texta eftir fyrirsögn. Saga/texti 

skrifaður í stílabók.Farið í ritreglur og uppbyggingu 

sögugerðar. Unnið í atburðabók. 

Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru ýmist 

unnar heima eða í skólanum. 

Ljóð: Ljóðalisti samþættur við tónmennt. 

Heimalestur alla 

virka daga. 

02 

12.-16. jan. 

Lestur: Upprifjun á bókstöfum og lestur æfður. 

Lesskilningur: Sín ögnin af hverju – lesskilningsverkefni. 

Málfræði: Það er leikur að læra. Ritrún 1. 

Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók./ Orðasafnið mitt. 

Skrift/ritun: Skrift 1 / góður betri bestur.  

Ritun: Nem. teikna og skrifa texta eftir fyrirsögn. Saga/texti 

skrifaður í stílabók.Farið í ritreglur og uppbyggingu 

sögugerðar. Unnið í atburðabók. 

Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru ýmist 

unnar heima eða í skólanum. 

Ljóð: Ljóðalisti samþættur við tónmennt. 

Heimalestur alla 

virka daga. 

 

03 

19.-23. jan. 

Lestur: Upprifjun á bókstöfum og lestur æfður. 

Lesskilningur: Sín ögnin af hverju – lesskilningsverkefni. 

Málfræði: Það er leikur að læra. Ritrún 1. 

Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók./ Orðasafnið mitt. 

Skrift/ritun: Skrift 1 / góður betri bestur.  

Ritun: Nem. teikna og skrifa texta eftir fyrirsögn. Saga/texti 

skrifaður í stílabók.Farið í ritreglur og uppbyggingu 

sögugerðar. Unnið í atburðabók. 

Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru ýmist 

unnar heima eða í skólanum. 

Ljóð: Ljóðalisti samþættur við tónmennt. 

Heimalestur alla 

virka daga. 
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04 

26.-30. jan. 

Lestur: Upprifjun á bókstöfum og lestur æfður. 

Lesskilningur: Sín ögnin af hverju – lesskilningsverkefni. 

Málfræði: Það er leikur að læra. Ritrún 1. 

Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók./ Orðasafnið mitt. 

Skrift/ritun: Skrift 1 / góður betri bestur.  

Ritun: Nem. teikna og skrifa texta eftir fyrirsögn. Saga/texti 

skrifaður í stílabók.Farið í ritreglur og uppbyggingu 

sögugerðar. Unnið í atburðabók. 

Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru ýmist 

unnar heima eða í skólanum. 

Ljóð: Ljóðalisti samþættur við tónmennt. 

Heimalestur alla 

virka daga. 

 

05 

02.-06. feb. 

Foreldrad. 4. 

Lestur: Upprifjun á bókstöfum og lestur æfður. 

Lesskilningur: Sín ögnin af hverju – lesskilningsverkefni. 

Málfræði: Það er leikur að læra. Ritrún 1. 

Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók./ Orðasafnið mitt. 

Skrift/ritun: Skrift 1 / góður betri bestur.  

Ritun: Nem. teikna og skrifa texta eftir fyrirsögn. Saga/texti 

skrifaður í stílabók.Farið í ritreglur og uppbyggingu 

sögugerðar. Unnið í atburðabók. 

Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru ýmist 

unnar heima eða í skólanum. 

Ljóð: Ljóðalisti samþættur við tónmennt. 

Heimalestur alla 

virka daga. 

06 

09.-13. feb. 

Lestur: Upprifjun á bókstöfum og lestur æfður. 

Lesskilningur: Sín ögnin af hverju – lesskilningsverkefni. 

Málfræði: Það er leikur að læra. Ritrún 1. 

Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók./ Orðasafnið mitt. 

Skrift/ritun: Skrift 1 / góður betri bestur.  

Ritun: Nem. teikna og skrifa texta eftir fyrirsögn. Saga/texti 

skrifaður í stílabók.Farið í ritreglur og uppbyggingu 

sögugerðar. Unnið í atburðabók. 

Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru ýmist 

unnar heima eða í skólanum. 

Ljóð: Ljóðalisti samþættur við tónmennt. 

Heimalestur alla 

virka daga. 

 

07 

16.-20. feb. 

Lestur: Upprifjun á bókstöfum og lestur æfður. 

Lesskilningur: Sín ögnin af hverju – lesskilningsverkefni. 

Málfræði: Það er leikur að læra. Ritrún 1. 

Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók./ Orðasafnið mitt. 

Skrift/ritun: Skrift 1 / góður betri bestur.  

Ritun: Nem. teikna og skrifa texta eftir fyrirsögn. Saga/texti 

skrifaður í stílabók.Farið í ritreglur og uppbyggingu 

sögugerðar. Unnið í atburðabók. 

Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru ýmist 

unnar heima eða í skólanum. 

Ljóð: Ljóðalisti samþættur við tónmennt. 

Heimalestur alla 

virka daga. 
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08 

23.-27. feb. 

Skipulagsd. 25. 

Vetrarfrí 26.-27. 

Lestur: Upprifjun á bókstöfum og lestur æfður. 

Lesskilningur: Sín ögnin af hverju – lesskilningsverkefni. 

Málfræði: Það er leikur að læra. Ritrún 1. 

Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók./ Orðasafnið mitt. 

Skrift/ritun: Skrift 1 / góður betri bestur.  

Ritun: Nem. teikna og skrifa texta eftir fyrirsögn. Saga/texti 

skrifaður í stílabók.Farið í ritreglur og uppbyggingu 

sögugerðar. Unnið í atburðabók. 

Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru ýmist 

unnar heima eða í skólanum. 

Ljóð: Ljóðalisti samþættur við tónmennt. 

Heimalestur alla 

virka daga. 

 

09 

02.-06. mars 

Lestur: Upprifjun á bókstöfum og lestur æfður. 

Lesskilningur: Sín ögnin af hverju – lesskilningsverkefni. 

Málfræði: Það er leikur að læra. Ritrún 1. 

Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók./ Orðasafnið mitt. 

Skrift/ritun: Skrift 1 / góður betri bestur.  

Ritun: Nem. teikna og skrifa texta eftir fyrirsögn. Saga/texti 

skrifaður í stílabók.Farið í ritreglur og uppbyggingu 

sögugerðar. Unnið í atburðabók. 

Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru ýmist 

unnar heima eða í skólanum. 

Ljóð: Ljóðalisti samþættur við tónmennt. 

Heimalestur alla 

virka daga.  

 

10 

09.-13. mars 

Þemadagar 

11.-13. mars 

Lestur: Upprifjun á bókstöfum og lestur æfður. 

Lesskilningur: Sín ögnin af hverju – lesskilningsverkefni. 

Málfræði: Það er leikur að læra. Ritrún 1. 

Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók./ Orðasafnið mitt. 

Skrift/ritun: Skrift 1 / góður betri bestur.  

Ritun: Nem. teikna og skrifa texta eftir fyrirsögn. Saga/texti 

skrifaður í stílabók.Farið í ritreglur og uppbyggingu 

sögugerðar. Unnið í atburðabók. 

Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru ýmist 

unnar heima eða í skólanum. 

Ljóð: Ljóðalisti samþættur við tónmennt. 

Heimalestur alla 

virka daga. 

 

11 

16.-20. mars 

Lestur: Upprifjun á bókstöfum og lestur æfður. 

Lesskilningur: Sín ögnin af hverju – lesskilningsverkefni. 

Málfræði: Það er leikur að læra. Ritrún 1. 

Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók./ Orðasafnið mitt. 

Skrift/ritun: Skrift 1 / góður betri bestur.  

Ritun: Nem. teikna og skrifa texta eftir fyrirsögn. Saga/texti 

skrifaður í stílabók.Farið í ritreglur og uppbyggingu 

sögugerðar. Unnið í atburðabók. 

Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru ýmist 

unnar heima eða í skólanum. 

Ljóð: Ljóðalisti samþættur við tónmennt. 

Heimalestur alla 

virka daga.  
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12 

23.-27. mars 

Lestur: Upprifjun á bókstöfum og lestur æfður. 

Lesskilningur: Sín ögnin af hverju – lesskilningsverkefni. 

Málfræði: Það er leikur að læra. Ritrún 1. 

Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók./ Orðasafnið mitt. 

Skrift/ritun: Skrift 1 / góður betri bestur.  

Ritun: Nem. teikna og skrifa texta eftir fyrirsögn. Saga/texti 

skrifaður í stílabók.Farið í ritreglur og uppbyggingu 

sögugerðar. Unnið í atburðabók. 

Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru ýmist 

unnar heima eða í skólanum. 

Ljóð: Ljóðalisti samþættur við tónmennt. 

 

 

 Páskafrí  

13 

07.-10. apríl 

Lestur: Upprifjun á bókstöfum og lestur æfður. 

Lesskilningur: Sín ögnin af hverju – lesskilningsverkefni. 

Málfræði: Það er leikur að læra. Ritrún 1. 

Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók./ Orðasafnið mitt. 

Skrift/ritun: Skrift 1 / góður betri bestur.  

Ritun: Nem. teikna og skrifa texta eftir fyrirsögn. Saga/texti 

skrifaður í stílabók.Farið í ritreglur og uppbyggingu 

sögugerðar. Unnið í atburðabók. 

Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru ýmist 

unnar heima eða í skólanum. 

Ljóð: Ljóðalisti samþættur við tónmennt..  

Heimalestur alla 

virka daga. 

 

14 

13.-17. apríl 

Lestur: Upprifjun á bókstöfum og lestur æfður. 

Lesskilningur: Sín ögnin af hverju – lesskilningsverkefni. 

Málfræði: Það er leikur að læra. Ritrún 1. 

Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók./ Orðasafnið mitt. 

Skrift/ritun: Skrift 1 / góður betri bestur.  

Ritun: Nem. teikna og skrifa texta eftir fyrirsögn. Saga/texti 

skrifaður í stílabók.Farið í ritreglur og uppbyggingu 

sögugerðar. Unnið í atburðabók. 

Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru ýmist 

unnar heima eða í skólanum. 

Ljóð: Ljóðalisti samþættur við tónmennt. 

Heimalestur alla 

virka daga. 
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15 

20.-24. apríl 

Kaffihúsadagur 

22. apríl 

Lestur: Upprifjun á bókstöfum og lestur æfður. 

Lesskilningur: Sín ögnin af hverju – lesskilningsverkefni. 

Málfræði: Það er leikur að læra. Ritrún 1. 

Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók./ Orðasafnið mitt. 

Skrift/ritun: Skrift 1 / góður betri bestur.  

Ritun: Nem. teikna og skrifa texta eftir fyrirsögn. Saga/texti 

skrifaður í stílabók.Farið í ritreglur og uppbyggingu 

sögugerðar. Unnið í atburðabók. 

Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru ýmist 

unnar heima eða í skólanum. 

Ljóð: Ljóðalisti samþættur við tónmennt. 

Heimalestur alla 

virka daga. 

 

16 

27.-30. apríl 

Lestur: Upprifjun á bókstöfum og lestur æfður. 

Lesskilningur: Sín ögnin af hverju – lesskilningsverkefni. 

Málfræði: Það er leikur að læra. Ritrún 1. 

Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók./ Orðasafnið mitt. 

Skrift/ritun: Skrift 1 / góður betri bestur.  

Ritun: Nem. teikna og skrifa texta eftir fyrirsögn. Saga/texti 

skrifaður í stílabók.Farið í ritreglur og uppbyggingu 

sögugerðar. Unnið í atburðabók. 

Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru ýmist 

unnar heima eða í skólanum. 

Ljóð: Ljóðalisti samþættur við tónmennt. 

Heimalestur alla 

virka daga. 

17 

04.-08. maí 

Lestur: Upprifjun á bókstöfum og lestur æfður. 

Lesskilningur: Sín ögnin af hverju – lesskilningsverkefni. 

Málfræði: Það er leikur að læra. Ritrún 1. 

Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók./ Orðasafnið mitt. 

Skrift/ritun: Skrift 1 / góður betri bestur.  

Ritun: Nem. teikna og skrifa texta eftir fyrirsögn. Saga/texti 

skrifaður í stílabók.Farið í ritreglur og uppbyggingu 

sögugerðar. Unnið í atburðabók. 

Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru ýmist 

unnar heima eða í skólanum. 

Ljóð: Ljóðalisti samþættur við tónmennt. 

Heimalestur alla 

virka daga. 

 

18 

11.-15. maí 

Uppstigningad. 

14. maí 

Lestur: Upprifjun á bókstöfum og lestur æfður. 

Lesskilningur: Sín ögnin af hverju – lesskilningsverkefni. 

Málfræði: Það er leikur að læra. Ritrún 1. 

Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók./ Orðasafnið mitt. 

Skrift/ritun: Skrift 1 / góður betri bestur.  

Ritun: Nem. teikna og skrifa texta eftir fyrirsögn. Saga/texti 

skrifaður í stílabók.Farið í ritreglur og uppbyggingu 

sögugerðar. Unnið í atburðabók. 

Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru ýmist 

unnar heima eða í skólanum. 

Ljóð: Ljóðalisti samþættur við tónmennt. 

Heimalestur alla 

virka daga. 
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19 

18.-22. maí 

Lestur: Upprifjun á bókstöfum og lestur æfður. 

Lesskilningur: Sín ögnin af hverju – lesskilningsverkefni. 

Málfræði: Það er leikur að læra. Ritrún 1. 

Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók./ Orðasafnið mitt. 

Skrift/ritun: Skrift 1 / góður betri bestur.  

Ritun: Nem. teikna og skrifa texta eftir fyrirsögn. Saga/texti 

skrifaður í stílabók.Farið í ritreglur og uppbyggingu 

sögugerðar. Unnið í atburðabók. 

Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru ýmist 

unnar heima eða í skólanum. 

Ljóð: Ljóðalisti samþættur við tónmennt. 

Heimalestur alla 

virka daga. 

 

20 

26.-29. maí 

Skipulagsd. 26. 

Lestur: Upprifjun á bókstöfum og lestur æfður. 

Lesskilningur: Sín ögnin af hverju – lesskilningsverkefni. 

Málfræði: Það er leikur að læra. Ritrún 1. 

Stafsetning: Létt orð skrifuð í stílabók./ Orðasafnið mitt. 

Skrift/ritun: Skrift 1 / góður betri bestur.  

Ritun: Nem. teikna og skrifa texta eftir fyrirsögn. Saga/texti 

skrifaður í stílabók.Farið í ritreglur og uppbyggingu 

sögugerðar. Unnið í atburðabók. 

Framsögn: Sögur lesnar upp fyrir bekkinn sem eru ýmist 

unnar heima eða í skólanum. 

Ljóð: Ljóðalisti samþættur við tónmennt. 

Heimalestur alla 

virka daga. 

21 

01.-05. júní 

Vordagar  

22 

08.-11. júní 

Skólaslit 8. júní 

  

 

Kennsluáætlun er sett fram með fyrirvara um breytingar 
 

 

 

Námsmat Lýsing Vægi 

Símat Fylgst með framförum jafnt og þétt, 
námsframvinda.Verkefni, kannanir og hópavinnuverkefni.   
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