
 
 
 

Kennsluáætlun  

 
Læsi – vor 2020 

2. bekkur - 10 klukkustundir á viku 

Kennari: Kristín Hrönn Guðmundsdóttir krhg50@rvkskolar.is 

                 Valgerður Þórisdóttir VaTo50@rvkskolar.is 

 

 

Læsi / Samfélagsfræði/ Náttúrufræði  

Unnið er út frá aðferð Byrjendalæsis. Unnið er með gæðatexta (sögur, vísur og fræðiefni ) og er hann  lagður til 

grundvallar í lestrarnáminu. Lykilorð úr textanum og efniviður textans er notaður í tæknilegri vinnu til að nemendur 

nái meginþáttum lestrarnámsins þ.e. tali, hlustun, lestri og ritun.  

Samfélags – og náttúrugreinar eru samþættar læsiskennslu á yngsta aldursstigi skólans.  Við kennslu í samfélags 

– og náttúrugreinum er lagt upp úr fjölbreyttum kennsluaðferðum og viðfangsefnum þar sem vettvangsferðir og 

athuganir jafnt innan sem utan dyra eru í hávegum hafðar. Að auki er kennsla í upplýsingatækni og miðlun samþætt 

læsiskennslu þar sem nemendur eru m.a. þjálfaðir í að nýta sér tölvur og tækni í námi, vinna með og afla sér 

fjölbreyttra heimilda og miðla þeim til annarra. 

Eftirfarandi þættir eru m.a. teknir fyrir í 2. bekk: 

• Land og þjóð  

• Árbær-Reykjavík 

• Fuglar 

• Fjöllin 

• Eldfjöll 

• Veður  

• Bíllinn 

• Tilfinningar 

• Hringrás vatnsins 

 

 

 

Tímabil Náms- og viðfangsefni Hæfniviðmið Námsmat 

    

6 .- 10. janúar Græni gaukurinn   

13. -17. janúar Græni gaukurinn Samið texta frá eigin 

brjósti. 

Búa til auglýsingu. 

20.- 24. janúar Kuggur Þorrablót  Verkefni 

27.- 31. janúar Þjóðsaga-Gilitrutt Þekkt ólíkar textagerðir 

s.s. fræðitexta, sögur og 

ævintýri. Þekkt 

Munnleg endursögn. 

mailto:krhg50@rvkskolar.is
mailto:krhg50@rvkskolar.is
mailto:VaTo50@rvkskolar.is
mailto:VaTo50@rvkskolar.is


 
 

bókmenntaleg hugtök s.s 

persónu og söguþráð og 

nýtt sér þá þekkingu 

viðverkefnavinnu. 

Endursagt efni sem 

hlustað hefur verið á. 

3.- 7. febrúar 

Starfsdagur 7. 

Vinir í Afríku Beitt einföldum 

stafsetningarreglum. 

 

10.-14. febrúar 

Foreldradagur 11. 

Vinir í Afríku Þekkt andheiti og 

samheiti. 

Tjáð sig fyrir framan hóp. 

 

17.- 21. febrúar Sjóræningjar skipta 

ekki um bleiu 

Nýtt lesskilning sinn á 

texta við hæfi. 

 

24.- 28. febrúar 

Bolludagur 

Sprengidagur 

Öskudagur  

Vetrarleyfi 28. 

Sjóræningjar skipta 

ekki um bleiu 

Samið texta frá eigin 

brjósti. Lesið texta við 

hæfi fyrir framan hóp. 

Beitt einföldum 

stafsetningarreglum. 

Upplestur á eigin efni. 

2.- 6. mars 

Vetrarleyfi 2. 

Ævintýri-Tindátinn 

staðfasti 

Þekkt bókmenntaleg 

hugtök s.s persónu og 

söguþráð og nýtt sér þá 

þekkingu 

viðverkefnavinnu. 

 

9.- 13. mars Ævintýri- Þekkt ólíkar textagerðir 

s.s. fræðitexta, sögur og 

ævintýri. 

 

16.-20. mars Árstíðirnar   

23.- 27. mars Árstíðirnar Gert grein fyrir helstu 

einkenni hverrar árstíðar. 

 

30.mars-3.apríl Páskaefni   

13.- 17. apríl 

Annar í páskum 13. 

Land og þjóð   

20.-24. apríl 

Sumardagurinn 

fyrsti 23. 

Starfsdagur 24. 

Land og þjóð   

27. apríl-1. maí 

Verkalýðsd. 1. 

Land og þjóð Þekkt einkenni lands og 

þjóðar.  

Heimsókn á Alþingi 

4.-8. maí Öspin  Þekkt ösp.  

11.-15. maí Fífillinn Þekkt fífil.  

18.-22. maí 

Uppstigningard. 21. 

Starfsdagur 22. 

Fuglar í dalnum   



 
 

25.-29. maí Fuglar í dalnum Þekkt nokkrar 

fuglategundir og einkenni 

þeirra.  

 

1.-5. júní 

Annar í hvítas. 1. 

Skólaslit 5. 

Frágangur og tiltekt   

Alla vorönnina Yndislestur 2-3x í viku Tileinkað sér jákvætt 

viðhorf til lestrar. 

 

Alla vorönnina Ritun 1x í viku Náð tökumá orðabili. 

Þekkt sérnöfn. Samið 

texta frá eigin brjósti.  

Beitt reglum um stóran og 

lítinn staf. 

Þekkt greinarmerkin 

punkt,kommu og 

spurningamerki. 

Gult er gott. 

Blátt má bæta. 

 Samvera á sal. Horft á upplestur og leikið 

efni. 

 

 

 

 

 

Annað:  

Læsi  
Lesfimipróf lagt fyrir í september - janúar - maí     

Læsi I lagt fyrir í nóvember    

Læsi II lagt fyrir í apríl 

Lesmál lagt fyrir í apríl 

    

    
 

 

 

 


