
1. Íslenska, kennsluskrá 

Námsþáttur: Íslenska - Talað mál, hlustun og áhorf 

Hæfniviðmið Leiðir að hæfniviðmiðum Viðfangsefni/efnisval Námsmat 

Nemandi getur; 
• hlustað og horft með athygli á 

upplestur, leikið efni, ljóð og 
söngva og greint frá upplifun 
sinni,  

 

• átt góð samskipti, hlustað og 
sýnt kurteisi. 

 
• hópavinna, umræður, útikennsla 

og vettvangsferðir, 
 
 
• hópavinna og umræður. 

 
• margmiðlun, 
 
 
 
• verkefni úr rauntíma,  bókin um 

Tíslu. 

 
• frásögn af upplifun á 

Sinfóníutónleikum, saga, 
hljóðfæri, söngur og dans, 

 
• matslisti í vinaviku. 
 
 

 

Námsþáttur: Íslenska – Lestur og bókmenntir 

Hæfniviðmið Leiðir að hæfniviðmiðum Viðfangsefni/efnisval Námsmat 

Nemandi getur; 
• beitt aðferðum við umskráningu 

hljóða og stafa, 
 
• valið sér lesefni eftir áhuga og 

þörf og lesið sögur, ljóð og 
fræðandi efni, sem hæfir 
lestrargetu, sér til ánægju og 
skilnings,  

 
• lesið úr táknmyndum og 

myndrænu efni, svo sem 
einföldum skýringarmyndum, 
kortum og myndritum. 

 
• innlögn bókstafa og 

verkefnavinna, 
 
 
• fjölbreytt lesefni aðgengilegt 

fyrir nemendur, 
 
 
 
• umræður og margmiðlun, 

vettvangsferðir í nærumhverfi. 

 
• Pals fyrir byrjendur og 

Lestrarlandið, 
 
• ýmsir lestextar, 
 
 
 
 
• ýmsar táknmyndir úr umhverfi, 

margmiðlun, kortabækur. 

 
• lestrarkönnun. Niðurstaða er 

gefin upp í rétt lesnum orðum á 
mín, 

 
• árangur í lestrarátaki metinn, 
 
 
 
 
• metið í samvinnu við 

stærðfræði, ratleikur. 
 
 
 

 

Námsþáttur: Íslenska - Ritun 

Hæfniviðmið Leiðir að hæfniviðmiðum Viðfangsefni/efnisval Námsmat 



1. Íslenska, kennsluskrá 

Nemandi getur; 
• dregið rétt til stafs og skrifað 

skýrt og læsilega. 

 
• verklegar æfingar og þjálfun. 

 
• vinnubækur og fjölbreytt þjálfun 

fínhreyfinga. 

 
• skriftarkönnun. 
 
 

 

Námsþáttur: Íslenska - Málfræði 

Hæfniviðmið Leiðir að hæfniviðmiðum Viðfangsefni/efnisval Námsmat 

Nemandi getur; 
• þekkt og fundið helstu einingar 

málsins, svo sem bókstafi, hljóð, 
orð, samsett orð og málsgrein,  

 
• leikið sér með orð og merkingu, 

svo sem með því að ríma, og 
fara í orðaleiki. 

 
• bein kennsla, innlögn stafa og 

hljóða, leikið með stafi, hljóð og 
orð á fjölbreyttan hátt. 

 
• bein kennsla, leikið með stafi, 

hljóð og orð. 

 
• lestrarbækur, vinnubækur og 

verkefni frá kennara. Pals-
verkefnið. 

 
 
• lestrarbækur og vinnubækur og 

verkefni frá kennara. 

 
• könnun, Læsi 1, 
 
 
 
• metið verður vinna við 

samstafsverkefni með 
leikskólum. Krummavísur. 

 

 

 

 




