
Virðing - Samvinna - Vellíðan

Kennsluáætlun 2022-23 Íslenska 1. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og
námsmat

31.08
-17.12

K-PALS K-PALS mappa inniheldur
- þjálfara/lesara matsblöð
- innlagnarblöð
- reglur
- hljóðaleikir
- umskráningarblöð

Lestur og umskráning:
- Nemandi þekkir flesta
bókstafi og getur beitt
aðferðum við umskráningu
bókstafa í hljóð þannig að
hann geti lesið og skilið.

- Nemandi getur nýtt góðan
orðaforða við að skilja texta
og ráðið í merkingu
orðs út frá samhengi.

- Nemandi getur tengt
þekkingu sína og reynslu við
lesefni í því skyni að ná
merkingu þess.

Símat
K-PALS
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5.09-17.12 Lestur og ritun - Lestrarlandið (sögubók)
- Lestrarland 1 og 1+
- Frjálslestrarbækur
- Heimalestrarbækur
- Æfingablöð til að æfa fínhreyfingar og
réttritun
- Ritföng
- Ýmsir aukahlutir fyrir föndur

Ritun
- Nemandi þekkir flesta
bókstafi, ritunarhátt þeirra og
ræður við að skrifa einföld,
hljóðrétt orð og stuttar
setningar.

- Nemandi getur nýtt sér
fyrirmyndir í ritun, svo sem af
lestri bóka, blaða eða
rafræns efnis.

Skrift
- Nemandi dregur rétt til
stafs.

- Skriftaræfingar
- Fínhreyfingaræfingar
- Verkefni í Lestrarlandi sem
æfa m.a ritun,
hljóðkerfisvitund,
umskráningu, rím, atkvæði,
fínhreyfingu og réttritun o. fl.
- Léttlestur sem æfir
umskráningu og lesfimi
- Heimalestrarhefti
- Reglubundin hlustun á
nemendur við lestur
- Símat
- Innlagnir
- Þjálfun
- Eftirfylgni

30.8-
17.12

Málfræði - Markviss málörvun
- Aukahlutir sem þurfa fyrir leiki

- Nemandi getur beitt töluðu
máli og rituðu af nokkru
öryggi og ræður yfir
orðaforða og málskilningi
sem hæfir þroska.

- Nemandi getur leikið sér
með orð og merkingu, svo
sem með því að ríma, og
fara í orðaleiki 

- Umræður
- Hópleikir
- Símat
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Kennsluáætlun 2022-23 Stærðfræði 1. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og
námsmat.

24.08-02.09 Tölur frá 0-10 Sproti 1a æfinga- og vinnuhefti
- Kaflar 4 og 5
- Talnaverkefni til þess að æfa ritun
stafanna

Tölur og tugakerfi
- Skilur og getur skrifað tölur
frá 1 til 20.

Innlögn, umræða, bein
kennsla. Tengja fjölda við
tölur á talnalínu.

Notast við símat.

05.09 -
03.10

Flokkun Sproti 1a æfinga- og vinnuhefti
- Kafli 1
- Hlutbundin flokkunarvinna
- Flokka sig sjálf eftir fatnaði
- Flokka hluti eftir áferð, litum, stærð og
svo framvegis.

Rúmfræði og mælingar
- getur greint á milli og
flokkað hluti út frá ólíkum
formum og stærð

Vinnubækur, innlögn,
umræða, samvinna, leikir.
- Flokka í umhverfi sínu
- Ræða hugtök eins og stór,
lítill, breiður, mjór og svo
framvegis
- Símat

03.10-31.10 Talning Sproti 1a æfinga- og vinnuhefti
- Kafli 2
- Kátt er í kynjadal, valdar blaðsíður
- Spil og kubbar.
- Teljum skóladagana með spýtum fram að
hundrað daga hátíð.

Tölur, tugakerfi og
reikniaðgerðir
- Skilur og getur skrifað tölur
frá 1 til 20.
- Getur beitt þeim og átti sig
jafnframt á samhenginu á
milli tuga og eininga
- sýnir hæfni í samlagningu
og frádrætti talna upp í 20

Vinnubækur, innlögn,
umræða, samvinna.
- Nemendur notast við
talningastrik, æfa sig í að
telja með fingrum og ræða
hugtök eins og stærri og
minni, færri og fleiri.
- Tvöfalda
- Para saman
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- Sýnir skilning með því að
nota hjálpargögn og getur
yfirfært þá hæfni yfir í í
uppsetningu dæma

Símat

31.10-28.11 Form og mynstur Sproti 1a æfinga- og vinnuhefti
- Kafli 4
- Kátt er í kynjadal
- Formkubbar
- Osmo

Rúmfræði og mælingar
- getur greint á milli og
flokkað hluti út frá ólíkum
formum og stærð
- getur greint og skilið form í
umhverfi sínu

Vinnubækur, innlögn,
umræða, samvinna,
útikennsla og
upplýsingatækni.
- Nemendur skoða tvívíð
form í umhverfi sínu
- Nemendur mynda  form úr
sjálfum sér
- Skoða og bera kennsl á
kerfisbundin, endurtekin
mynstur
- Finna mynstur í umhverfi
sínu og mynda eigið
mynstur
- Útskýra mynstur með
orðum
- Nýta fyrri þekkingu á
mynstrum í Osmó í
upplýsingatæknitímum
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Kennsluáætlun 2022-23 Samfélags- og náttúrufræði 1. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og
námsmat.

06.09-31.10 Viðfangsefni
- Persónan ég og
umhverfið mitt
- Árstíðir - Haust

Námsefni
- Komdu og skoðaðu umhverfið
- Bókin um Tíslu
- Blöð og karton
- Atburðablöð
- Steinar
- Laufblöð
- Skæri og lím

Hæfniviðmið
- Áttað sig á mikilvægi
fjölskyldunnar og fjölbreytni
fjölskyldugerða í samfélagi
manna
- Varast hættur á heimili sínu
og í nágrenninu
- Býtt góðan orðaforða við að
skilja texta og ráðið í
merkingu orðs út frá
samhengi
- Tekið þátt í samstarfi og
samræðu í jafningjahópi
- Tjáð þekkingu sína og
viðhorf með ýmsum hætti
- Sýnt tillitssemi og virðingu í
samskiptum og samvinnu við
aðra
- Notað ólíkar heimildir við
öflun upplýsinga
- Unnið einföld verkefni í hópi
- Skapað myndverk í ýmsum
í tilgangi með margvíslegum
aðferðum
- Lýst breytingum á náttúru
Íslands eftir árstíðum og
áhrifum þeirra á lífsskilyrði
fólks.

Kennsluhættir
- Útikennsla
- Vettvangsferðir
- Föndur og skapandi vinna

Námsmat
- Símat
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- Lýst algengustu lífverum í
nánasta umhverfi sínu.

1.11-17.12 Viðfangsefni
- Skólinn minn og
nærumhverfi
- Árstíðir - Vetur

Námsefni
- Komdu og skoðaðu umhverfið
- Bókin um Tíslu
- Blöð og karton
- Atburðablöð
- Steinar
- Laufblöð
- Skæri og lím

Hæfniviðmið
- nýtt góðan orðaforða við að
skilja texta og ráðið í
merkingu orðs út frá
samhengi
- Tekið þátt í samstarfi og
samræðu í jafningjahópi
- Tjáð þekkingu sína og
viðhorf með ýmsum hætti
- Sýnt tillitssemi og virðingu í
samskiptum og samvinnu við
aðra
- Notað ólíkar heimildir við
öflun upplýsinga
- Unnið einföld verkefni í hópi
- Skapað myndverk í ýmsum
í tilgangi með margvíslegum
aðferðum
- líst breytingum á náttúru
Íslands eftir árstíðum og
áhrifum þeirra á lífsskilyrði
fólks.
- lýst algengustu lífverum í
nánasta umhverfi sínu.
- sýnt virkni og látið sig varða
nánasta umhverfi og
lífsskilyrði lífvera í því.

Kennsluhættir
- Útikennsla
- Vettvangsferðir
- Föndur og skapandi vinna

Námsmat
- Símat
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Kennsluáætlun 2022-23 Upplýsingatækni 1. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og
námsmat.

26.08-10.10 - Tæknimennt með
spjaldtölvum
-Einföld forritun

Osmo
Fyrst og fremst leikir sem þjálfa

- form
- tölur frá 0-20
- samlagningu

- einföld forritunarverkefni í gegnum leik

Námsleikir frá MMS
- Stafaleikir Bínu og Búa
- Stafaplánetur
- Stærðfræðileikir sem þjálfa viðfangsefni
stærðfræðikennslu hverju sinni

Hæfniviðmið
- nýtt rafrænt og gagnvirkt
námsefni
- sýnt frumkvæði og tekið
þátt í samvinnuverkefnum
undir leiðsögn,
- notað hugbúnað/forrit við
miðlun þekkingar á einfaldan
hátt

Kennsluhættir
- Samþætting við aðrar
námsgreinar eins og
íslensku og stærðfræði
- Samvinna

Námsmat
Símat

17.10-07.11 - Upplýsingaleit á
bókasafni

Leitartækni á skólabókasafni skólans eftir
- áhugasviði
- hentugleika
- lestrargetu

Hæfniviðmið
- nýtt upplýsingaver sér til
gagns og ánægju, s.s. til
lesturs, hlustunar og
leitarnáms,
- notað hugbúnað/forrit við
miðlun þekkingar á einfaldan
hátt

Kennsluhættir
- Leitarnám

Námsmat
Símat

07.11-12.12 - Bókstafir Osmo
- Leikir með stöfum til að vinna áfram með
vinnu hljóða og bókstafa
- Einföld sögugerð
- Æfingar að fylgja eftir uppskrift að
myndum og bókstöfum

Hæfniviðmið
- nýtt upplýsingatækni og
forrit við uppbyggingu
einfaldra verkefna,
- notað hugbúnað/forrit við
einföld ritunarverkefni og

Kennsluhættir
- Samvinna
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Önnur forrit til að æfa fingrasetningu,
sögugerð og lestur

framsetningu tölulegra
gagna,
- notað hugbúnað/forrit við
miðlun þekkingar á einfaldan
hátt

Námsmat
Símat
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Kennsluáætlun 2022-23 List- og verkgreinar 1. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og
námsmat.

Heimilisfræði Mál og vog, hugtök, nota hnífa og
skurðarbretti, búa til deig,

Nemendur þekki einfaldar
mælieiningar og kunni að
beita þeim. Læri algeng
hugtök sem tilheyra
eldhúsinu. Læri að hræra
saman ýmsum efnum og
hnoða. Samvinna.

Vinna í hóp að fyrirfram
ákveðnu markmiði.
Sýnikennsla og leiðsögn.
Lokið

1.09-20.10 Textílmennt
Vefur. og vinna
með
ull/þæfing/blautþæf
ing/
nálarþæfing.

Garn,kembur og  annar efniviður Nemendur nýtt garn og þrætt
nálar.
Unnið í samvinnu.
Þekki ull, kembur og garn.

Vinna í hóp að fyrirfram
ákveðnu markmiði.
Sýnikennsla og leiðsögn.
Sjálfstæð vinna.
Símat

20.10-20.1 Hönnun og smíði Spýtur, sandpappír Nemendur kynnist einföldum
aðferðum. Kynnist
efniviðinum og geti beitt
einföldum aðferðum.

Vinna í hóp að fyrirfram
ákveðnu markmiði.
Sýnikennsla og leiðsögn.
Símat.

1.10-20.1 Sjónlistir
Stafirnir
Umhverfið

Karton, maskínupappír, litir, efniviður úr
náttúrunni, annar efniviður

skapað myndverk í ýmsum
tilgangi með margvíslegum
aðferðum

útskýrt og sýnt vinnuferli sem
felur í sér þróun frá hugmynd
að myndverki,
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fjallað um eigin verk og
annarra,

skilið mismunandi tilgang
myndlistar og hönnunar.

sept-des Tónmennt Samsöngur á sal greint ólíkar raddir og beitt
rödd sinni sem hljóðfæri í
samsöng og spuna,

Vinna í hóp að fyrirfram
ákveðnu markmiði. Símat.

23.08 -
04.06

Dans
Grunnspor í
barnadönsum,
leikir og spuni

Tónlist Hreyft sig frjálst og í takt við
tónlist í samræmi við
hreyfigetu eigin líkama.
Tengt saman hreyfingu og
tónlist í dansi og virt
samskiptareglur.

Sýnikennsla, bein kennsla,
virkni og viðhorf
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Kennsluáætlun 2022-23 Skólaíþróttir 1 .bekkur

Mánuður Viðfangsefni Námsefni Matsviðmið Kennsluhættir og
námsmat

September -Kynning/hreyfistöð
var
-Kýló/fótbolti
-Leikir á lóð
-Skólahringur
(tímataka)
-Þolæfingar og
leikur
-Þolæfingar og
leikur

gert æfingar sem reyna á þol,
gert hreyfingar sem reyna á
stöðujafnvægi og
hreyfijafnvægi,
sýnt einfaldar hreyfingar sem
reyna á lipurð og
samhæfingu,
sýnt nokkra boltafærni og
tekið þátt í nokkrum
mismunandi boltaleikjum,
tekið þátt í stöðluðum prófum,
kafað, velt sér af kvið á bak
og öfugt og tekið þátt í
leikjum í vatni. Synt sporðtök,
bringusund, skólabaksund,
baksund og skriðsund með
eða án hjálpartækja stuttar
vegalengdir.

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat

Október -Blak
-Skotboltaleikir
-Fimleikar
-Áhaldaleikfimi

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat

Nóvember -Fimleikar
(áframhald)
-Styrktaræfingar

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat
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-Þolæfingar
-Badminton

Desember -Tarzanleikur
-Hreyfileikir

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat

Janúar -Körfubolti
-Frjálsar

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat

Febrúar -Handbolti
-Bandý
-Fótbolti

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat

Mars hreyfistöðvar
-Kýló/fótbolti
-Leikir á lóð
-Skólahringur
(tímataka 2)
-Þolæfingar og
leikur
-Þolæfingar og
leikur

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat

Apríl Blak
-Skotboltaleikir
-Fimleikar
-Áhaldaleikfimi

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat

Maí ÚTITÍMABIL
HEFST
-Skólahringur
-Klambratún
-Mismunandi leikir

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat
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