
 
 
 

Kennsluáætlun  

 

Læsi – haustönn 2020 

2. bekkur - 11 kennslustundir á viku 

Kennarar 

Helga Guðjónsdóttir (helga.gudjonsdottir@rvkskolar.is) 

Kristín Harpa Bjarnadóttir (kristin.harpa.bjarnadottir@rvkskolar.is) 

Margrét Sæberg (margret.s.sigurdardottir@rvkskolar.is) 

María Sigurðardóttir ( maria.sigurdardottir@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 2. bekk: 

• Komdu og skoðaðu land og þjóð  

• Árbær-Reykjavík 

• Fuglar (hrafn og rjúpa) 

• Tré ( ösp) 

• Blóm (fífill) 

• Fiskar (lax) 

• Komdu og skoðaðu fjöllin (Hekla) 

• Komdu og skoðaðu eldfjöll 

• Veður  

• Tilfinningar 

• Hringrás vatnsins 

• Könnum kortin 1 
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Tímabil Náms- og 

viðfangsefni 

Hæfniviðmið Námsmat 

24. –28. 

ágúst 

Árgangasáttmáli 

Skólareglur 

 

• Komið fram við aðra 

af virðingu og 

kurteis.   

 

31.- 4. 

sept. 

Reykjavík - Árbær 

Tré – Ösp 

sumarmynd 

Fræðitexti 

• Þekkt nærumhverfi 

sitt. 

• Gert grein fyrir 

helstu einkennum 

árstíða. 

• Þekkt ólíkar 

textagerðir s.s. 

fræðitexta, sögur og 

ævintýri.  

 

 

7. – 11. 

sept.  

Ástarsaga úr 

fjöllunum 

Komdu og skoðaðu 

eldgos 

Komdu og skoðaðu 

fjöllin 

• Þekkt bókmenntaleg 

hugtök s.s. persónu 

og söguþráð og nýtt 

sér þá þekkingu við 

verkefnavinnu. 

 

 

14. – 18. 

sept. 

Ástarsaga úr 

fjöllunum 

Komdu og skoðaðu 

eldgos 

Komdu og skoðaðu 

fjöllin 

• Þekkt sérnöfn.  

• Beitt reglum um 

stóran og lítinn staf.  

• Áttað sig á einingu 

málsins s.s bókstafi, 

hljóð, samsett orð 

og málsgrein.  

Dagur íslenskrar 

náttúru. 

 

Lesfimi 

 

21. - 25. 

sept. 

 

Ástarsaga úr 

fjöllunum 

Komdu og skoðaðu 

eldgos 

Komdu og skoðaðu 

fjöllin 

• Dregið rétt til stafs.  

• Náð tökum á 

orðabili. 

Beitt einföldum 

stafsetningarreglum. 

Stafsetningarmat 1 

28.- sept 

2. okt.  

Ástarsaga úr 

fjöllunum 

Komdu og skoðaðu 

eldgos 

Komdu og skoðaðu 

fjöllin 

• Samsett orð 

• Tvöfaldir samhljóðar 

 

Starfsdagur 29. 

sept. 

 



 
 

5. – 9.  

okt.  

Ástarsaga úr 

fjöllunum 

Komdu og skoðaðu 

eldgos 

Komdu og skoðaðu 

fjöllin 

• Nýtt lesskilning sinn 

á texta við hæfi. 

• Tileinkað sér 

jákvætt viðhorf til 

lestrar. 

 

12.-16. 

okt. 

Ástarsaga úr 

fjöllunum 

Komdu og skoðaðu 

eldgos 

Komdu og skoðaðu 

fjöllin 

• Þekkt eldfjöll  á 

Íslandi  

• Nafngreint nokkur 

íslensk fjöll. 

• Áttað sig á hvernig 

fjöll eru sýnd á 

landakorti.  

• Áttað sig á að öll 

fjöll eru ólík og hafa 

orðið til á ýmsa 

vegu.  

• Þekkt ólíkar 

textagerðir s.s. 

fræðitexta, sögur og 

ævintýri.  

 

Mat 

19. - 23. 

okt. 

Hver er sterkastur 

 

Ösp haustmynd 

• Þekkt 

greinarmerkin 

punkt, kommu og 

spurningarmerki. 

• Náð tökum á 

orðabili. 

• Nýtt lesskilning 

sinn á texta við 

hæfi. 

• Þekkt andheiti og 

samheiti. 

Foreldraviðtöl 21. 

okt. 

Vetrarleyfi 22. og 

23. okt. 

26  - 30. 

okt..  

Hver er sterkastur • Þekkt bókmenntaleg 

hugtök s.s. persónu 

og söguþráð og nýtt 

sér þá þekkingu við 

verkefnavinnu. 

• Endursagt efni sem 

hlustað hefur verið 

á. 

Vetrarleyfi 26. okt. 



 
 

• Þekkt bókmenntaleg 

hugtök s.s. persónu 

og söguþráð og nýtt 

sér þá þekkingu við 

verkefnavinnu. 

• Söguvegur 

2. – 6. 

nóv. 

Gula sendibréfið • Tjáð sig fyrir framan 

hóp. 
(Nemendur segja frá 

viðtakanda bréfs). 

 

Dagur eineltis 8. nóv 

9. – 13. 

nóv.  

Gula sendibréfið 

Nemendur skrifa 

sendibréf 

• Lesið texta við hæfi 

fyrir framan hóp. 
(Nemendur lesa bréfið 

sitt fyrir framan hóp). 

• Horft á upplestur og 

leikið efni. 

• Samið texta frá 

eigin brjósti.  

Mat 

16. – 20. 

nóv.  

Rjúpan 

Barnasáttmálinn 

Bókin Rúnar góði 

• Þekkt rjúpuna. 

• Þekkt nokkrar 

fuglategundir og 

einkenni þeirra.  

• Áttað sig á að öll 

erum við ólík og að 

hver og einn er 

mikilvægur 

einstaklingur. 

• Beitt fjölbreyttum 

vinnubrögðum sem 

reyna á 

sköpunargleði.   

Dagur íslenskrar 

tungu 16. nóv. 

 

Starfsdagur 18. 

nóv. 

 

Dagur mannréttinda 

barna 20.nóv. 

23. - 27. 

nóv 

Ljóð  • Þekkt ólíkar 

textagerðir s.s. 

fræðitexta, sögur og 

ævintýri.  

 

30. – 4. 

des. 

 Kuggur jólaleg jól  Fullveldisdagurinn 1. 

des. 

7. - 11. 

des. 

Kuggur jólaleg jól • Unnið með öðrum 

og sýnt jákvæðni í 

samskiptum. 

 



 
 

• Komið fram við aðra 

af virðingu og 

kurteisi. 

• Unnið vel og farið 

eftir fyrirmælum. 

14. - 18. 

des. 

Jólatexti, jólalög og 

föndur. 

 

• Gert grein fyrir 

helstu atburðum 

sem tengjast 

trúarhátíðum 

kristinna manna.  

• Beitt fjölbreyttum 

vinnubrögðum sem 

reyna á 

sköpunargleði.   

Litlu jólin 17.des. 

Jólaball 18. des. 

 

 

 

 

Annað:  

Lesfimipróf lagt fyrir í september,  janúar og maí    

Læsi 1 lagt fyrir í nóvember 

Læsi 2 lagt fyrir í apríl  

Lesmál lagt fyrir í apríl 

Leiðsagnarmatsritun er gerð við lok hvers verkefnis ( gult er gott / blátt má bæta) 

Félagalestur  
 

 


