
 
 
 

Kennsluáætlun  

 

Læsi – haustönn 2020 

1. bekkur - 10 kennslustundir á viku 

Kennarar 

Björg Þórarinsdóttir (bjto51@rvkskolar.is) 

Lára Hálfdanardóttir (lara.halfdanardottir@rvkskolar.is) 

Hrefna Rún Guðbjörnsdóttir (hrrg02@rvkskolar.is) 

 

 

Læsi / Samfélagsfræði/ Náttúrufræði/Upplýsingatækni  

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 1. bekk: 

• Löndin í heiminum 

• Líkaminn 

• Fjölskyldan mín 

• Húsdýrin / spendýr 

• Endurvinnsla/flokkun 

• Umhverfið 

 

Tímabil Náms- og 

viðfangsefni 

Hæfniviðmið Námsmat 

25.- 28. 

ágúst  

Kynning á skóla  

Hópefli 

Árgangasáttmáli 

Skólareglur 

• Nefnt heiti og 

hljóð bókstafs. 

• Dregið rétt til 

stafs.  
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31. ágúst 

– 4. sept. 

Asnaskóli 

Ó og L 
Lykilorð – Asnaskóli 

 
 

• Nefnt heiti og 

hljóð bókstafs. 

• Dregið rétt til 

stafs. 

 

7. - 11. 

sept.  

Þrír litlir grísir 

Í og S 
Lykilorð – grísinn 

 

• Nefnt heiti og 

hljóð bókstafs. 

• Dregið rétt til 

stafs.  

 

14. - 18. 

sept. 

Ég vil fisk  

F og I 
Lykilorð – fiskur 

Fagur fiskur í sjó - vísa 

Ýsa 

• Nefnt heiti og 

hljóð bókstafs. 

• Dregið rétt til 

stafs. 

 

 

21. – 25. 

sept. 

Ég er klárastur 

Á og R 
Lykilorð – klárastur 

• Nefnt heiti og 

hljóð bókstafs. 

• Dregið rétt til 

stafs. 

 

 

28. sept.- 

2. okt.  

Nú haustar að  
(Ljóð Vilborg 

Dagbjartsdóttir) 

Birki 

A og G 
Lykilorð – skógarþrestir 

Lestrarbækur - heim 

• Nefnt heiti og 

hljóð bókstafs. 

• Dregið rétt til 

stafs. 

• Lesið léttan 

texta 

 

Lesfimi 

 

5. - 9. 

okt.  

Kenjakrakkar  

E og N 
Lykilorð – kenjakrakkar 

• Nefnt heiti og 

hljóð bókstafs. 

• Dregið rétt til 

stafs. 

 

 

12. - 16. 

okt. 

Búkolla 

B og Ú 
Lykilorð – búkolla 

• Nefnt heiti og 

hljóð bókstafs. 

• Dregið rétt til 

stafs. 

• Gert sér grein 

fyrir 

uppbyggingu 

sögu ; upphaf, 

miðja, endir 

 

 

19. – 20. 

okt. 

Reykjavík /Esjan 

Sýna og segja frá  

• Tjáð sig fyrir 

framan hóp 

Mat 



 
 

Hlutur að heiman 

27. – 30. 

okt. 

Geimferðin Kuggur 3 

M og orðin: og + ekki 
Lykilorð – Málfríður 

• Nefnt heiti og 

hljóð bókstafs. 

• Dregið rétt til 

stafs. 

• Unnið með 

öðrum og sýnt 

jákvæðni í 

samskiptum 

• Komið fram við 

aðra af virðingu 

og kurteisi  

• Unnið vel og 

farið eftir 

fyrirmælum.  

• Gert sér grein 

fyrir að 

mannanöfn 

byrja á stórum 

staf.  

Mat 

2. – 6. 

nóv. 

Brosbókin  

V og O 
Lykilorð – vongóður 

• Nefnt heiti og 

hljóð bókstafs. 

• Dregið rétt til 

stafs. 

• Hlustað og 

horft með 

athygli á 

upplestur og 

leikið efni.  

 

 

9. – 13. 

nóv.  

Flökkusaga 

J og Ö 
Lykilorð – Kolbjörn  

• Nefnt heiti og 

hljóð bókstafs. 

• Dregið rétt til 

stafs. 

• Hlustað og 

horft með 

athygli á 

upplestur og 

leikið efni.  

 

Dagur eineltis 8. nóv.  

16. – 20. 

nóv.  

Vinur minn vindurinn 

D og U 
Lykilorð – vindurinn 

• Nefnt heiti og 

hljóð bókstafs. 

 



 
 

Komdu og skoðaðu 

umhverfið  
• Dregið rétt til 

stafs. 

 

23. – 27. 

nóv. 

Endurvinnsla - 

umhverfismennt 

P  
Lykilorð –plastpoki 

Samsett orð  
Dagur íslenskrar tungu 

• Nefnt heiti og 

hljóð bókstafs. 

• Dregið rétt til 

stafs. 

• Átta sig á 

flokkun 

úrgangs og 

mikilvægi 

hennar. 

 

30. nóv. – 

4. des. 

Rauða húfan 

Au  
Lykilorð – rauður  

• Nefnt heiti og 

hljóð bókstafs. 

• Dregið rétt til 

stafs. 

• Átta sig á 

flokkun 

úrgangs og 

mikilvægi 

hennar. 

 

 

7. – 11. 

des. 

Aðventan 

H 
Lykilorð – hirðakerti 

Jólaföndur 

• Nefnt heiti og 

hljóð bókstafs. 

• Dregið rétt til 

stafs. 

• Unnið með 

öðrum og sýnt 

jákvæðni í 

samskiptum 

• Komið fram við 

aðra af virðingu 

og kurteisi  

• Unnið vel og 

farið eftir 

fyrirmælum. 

Mat 

14. – 18. 

des. 

Jólakötturinn  

K 
Lykilorð – jólakötturinn 

Jólasveinarnir 

Jólaföndur 

• Nefnt heiti og 

hljóð bókstafs. 

• Dregið rétt til 

stafs 

 

 

 



 
 
 

 

Annað:  

Lesfimipróf lagt fyrir í september,  janúar og maí    

Læsi III lagt fyrir á vorönn 
 

 


