
Virðing - Samvinna - Vellíðan

Kennsluáætlun 2022-23 Íslenska 2. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og
námsmat

ágúst -
september

● Stafrófið.
● Lestur

- PALS-lestrarþjálfun
- Skrift 2
- Ritrún 1
- Lestrarbækur
- Bókasafnarinn
- Fjölbreytt orðavinna

Að nemandi geti:
● beitt aðferðum við

umskráningu hljóða og
stafa þannig að lestur
verði lipur og skýr 

● nýtt góðan orðaforða við
að skilja texta og ráðið í
merkingu orðs út frá
samhengi 

● dregið rétt til stafs og
skrifað skýrt og læsilega 

Kennsluhættir
● Bein kennsla
● Para / hópavinna
● Einstaklingsvinna
● Umræður
● Hlutbundin vinna
● Þverfagleg nálgun
Leiðsagnarmat
● þekkir alla bókstafi og

hefur gott vald á
umskráningu þannig að
hann geti lesið
aldurssvarandi texta
með liprum og skýrum
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hætti auk þess að sýna
skilning á innihaldi hans

október -
nóvember

● Lestur
● Orðbútar,

orð,
setningar.

● Fyrirmyndar
málsgreinar.
Fyrirmyndars
aga

● Stafrófið
● Sérhljóð/sam

hljóð
● Sérnöfn/sam

nöfn
● Stafaþrautir
● Rím
● Tölur og

töluorð
● Orð (hálendi,

láglendi,
þéttbýli,
dreifbýli,
jarðskorpa,
flekar)

- PALS-lestrarþjálfun
- Skrift 2
- Orðasafnið mitt
- Ritrún 1
- Þemaverkefni:
- Komdu og skoðaðu: Land og þjóð
- Fjölbreytt verkefni
- Samþætting við aðrar námsgreinar

Að nemandi geti:
● nýtt í ritun þekkingu á

grunnþáttum í byggingu
texta, svo sem upphafi,
meginmáli og niðurlagi 

● þekkt og fundið helstu
einingar málsins, svo
sem bókstafi, hljóð, orð,
samsett orð og
málsgrein 

● raðað í stafrófsröð og
gert sér grein fyrir
notagildi þess við leit og
skipulag 

● samið texta frá eigin
brjósti, svo sem sögu,
frásögn, ljóð eða
skilaboð 

● beitt einföldum
stafsetningarreglum og
notað tiltæk hjálpargögn
við hæfi 

● nýtt sér fyrirmyndir í
ritun, svo sem af lestri
bóka, blaða eða rafræns
efnis 

Lesfimipróf
● 20. sept til 1. október

Kennsluhættir
● Bein kennsla
● Para / hópavinna
● Einstaklingsvinna
● Umræður
● Hlutbundin vinna
● Þverfagleg nálgun

Leiðsagnarmat
● Fyrirmyndarmálsgrein:

getur skrifað málsgrein
sem hefst á stórum staf
og lágstafir inni í orðum.
Fyrirmyndarmálsgrein
hefur bil á milli orða og
punkt í lokinn.

● Fyrirmyndarsaga: getur
samið samfelldan texta,
sögu eða frásögn og
getur flutt/lesið fyrir
bekkjarfélaga
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desember -
janúar

● Lestur
● Sérnöfn/sam

nöfn
● Stafaþrautir
● Ný orð sem

koma fram í
þemaverkefni

- PALS-lestrarþjálfun
- Ritrún 1
- Þemaverkefni:

Líkaminn

Að nemandi geti:
● beitt aðferðum við

umskráningu hljóða og
stafa þannig að lestur
verði lipur og skýr 

● nýtt góðan orðaforða við
að skilja texta og ráðið í
merkingu orðs út frá
samhengi 

● dregið rétt til stafs og
skrifað skýrt og læsilega 

Kennsluhættir
● Bein kennsla
● Para / hópavinna
● Einstaklingsvinna
● Umræður
● Hlutbundin vinna
● Þverfagleg nálgun

Símat
Leiðsagnarmat
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Kennsluáætlun 2022-23 Stærðfræði 2. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og
námsmat.

ágúst-sept Tölurnar 1-20
● Tugur og eining
● minna en og

stærra en
● peningar
● stærðarröð

- 1. kafli Sproti, nemendabók og
æfingahefti.

- Aðrar bækur og önnur verkefni til
stuðnings og þjálfunar.

● notað náttúrlegar tölur,
raðað þeim og borið
saman, notað
tugakerfisrithátt

● reiknað með
náttúrulegum tölum á
hlutbundinn og
óhlutbundinn hátt

● sett fram, meðhöndlað
og túlkað einföld
reiknilíkön, talnalínur,
teikningar og myndrit
sem tengjast umhverfi
hans og daglegu lífi

● Bein kennsla
● Einstaklingsvinna
● Paravinna
● Hlutbundin vinna
● Umræður
● Þverfagleg nálgun
● Hringekja

● Símat -m.a. könnun eftir
hvern kafla

● Sjálfsmat

október ● Samlagning og
frádráttur með
tölum upp í 20

- 2. kafli Sproti, nemendabók og
æfingahefti.

- Aðrar bækur og önnur verkefni til
stuðnings og þjálfunar.

● tekið þátt í að þróa
hentugar aðferðir sem
byggja á eigin skilningi
við að reikna
samlagningar-,
frádráttar-,
margföldunar- og
deilingardæmi

nóvember ● Tölfræði og
lengdarmælingar

● talning

- 3. og 4. kafli Sproti, nemendabók
og æfingahefti

● gert rannsóknir á
umhverfi sínu, unnið og
lesið úr niðurstöðum
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● súlurit - Aðrar bækur og önnur verkefni til
stuðnings og þjálfunar.

sínum, sett upp í einföld
myndrit, tekið þátt í
umræðum um
gagnasöfnun, tilviljanir
og líkur og gert einfaldar
tilraunir með líkur 

● safnað gögnum í
umhverfi sínu og um
eigið áhugasvið 

● talið, flokkað og skráð,
lesið úr niðurstöðum
sínum og sett upp í
einföld myndrit 

● tekið þátt í umræðum um
gagnasöfnun og myndrit,
bæði eigin og annarra 

desember-
janúar

Tölur upp í 100
● Samlagning og

frádráttur
● Tími - heiti

mánaðanna og
röð      þeirra

● Árstíðir og
spurninga-
könnun

- 5. - 7. kafli Sproti, nemendabók og
æfingahefti

- Aðrar bækur og önnur verkefni til
stuðnings og þjálfunar.

● notað náttúrulegar tölur,
raðað þeim og borið
saman, notað
tugakerfisrithátt

● reiknað með
náttúrulegum tölum á
hlutbundinn og
óhlutbundinn hátt

● tekið þátt í að þróa
hentugar aðferðir sem
byggja á eigin skilningi
við að reikna
samlagningar-,
frádráttar-,
margföldunar- og
deilingardæmi
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Kennsluáætlun 2022-23 Samfélags- og náttúrufræði 2. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og
námsmat.

sept. -
janúar

● Nærumhverfið og
samfélag

.
● Láglendi, hálendi,

þéttbýli, dreifbýli.

● Eldgos.

● Eldstöðvar á
Íslandi. Hekla,
Katla,
Eyjafjallajökull,
Vestmannaeyjar,
Merardalagos.

● Jarðskorpa flekar,
kvika, hraun.

● Veðurfar í
heimabyggð og
áhrif þess.

● Jörðin. Ísland,
Evrópa,
Heimsálfur.

● Alþingi og
ríkisstjórn.
Stofnanir í
Reykjavík

- Kennsluleiðbeiningar
,,Komdu og skoðaðu
land og þjóð.’’ hafðar
til hliðsjónar.

- Samþætt
þemaverkefni við
flestar námsgreinar

Að nemandi geti:
● áttað sig á að hann er hluti af stærra

samfélagi
● bent á nokkrar mikilvægar stofnanir

samfélagsins
● rætt um samfélagið og notað valin

hugtök í því samhengi.
● nefnt helstu einkenni Íslands og tengt

búsvæði við hugtök svo sem hálendi,
láglendi, jökla, fjöll osfrv.

● fylgst með og skráð upplýsingar um
veður í heimabyggð.

● sagt frá hvernig Ísland myndast og
tekur breytingum.

● nefnt dæmi um einkenni og stöðu
Íslands í heiminum í ljósi legu
landsins, sögu og menningar.

● bent á dæmi um lýðræðislega þætti í
nærsamfélaginu.

● bent á nokkrar mikilvægar stofnanir
samfélagsins.

● Notað einföld hugtök úr
náttúruvísindum í textaskrifum.

● Sagt frá og framkvæmt með
hversdagslegum hlutum einfaldar
athuganir úti og inni.

● Skoða hverfið í kringum
skólann, hús, bílar,
garðar, götur.

● Föndra verkefni um
láglendi og hálendi.
Skrifa lykilorð á
verkefnablað.

● Lita A4 mynd af Íslandi,
þar sem fram kemur
höfuðborgin, jöklarnir,
hálendi og láglendi.

● Föndra eldfjall. Skrifa
lykilorð á verkefnablað.

● Daglegar veðurfréttir og
skráning.

● Flettimynd af jörðinni
þar sem sést í möttul,
kjarna og jarðskorpu.

● Vettvangsferð á Alþingi
og Stjórnarráðið.
Fræðsla um ríkisstjórn.
Hlutverk ráðherra og
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Forseta Íslands.

● Fræðslumyndbönd

● Hlustað á þjóðlög og
þjóðsögur. Samþætt við
aðrar greinar.

● Rannsóknir og tilraunir
um vatn.
Teiknað mynd af
hringrás vatnsins.

Námsmat: Leiðsagnarmat
(þau viti til hvers er ætlast
og hvað á að meta).
sjálfsmat, símat. Í matinu er
leitast eftir því að nemandi
sýni skilning á hugtökum og
hafi náð hæfniviðmiðum.
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Kennsluáætlun 2022-23 Upplýsingatækni 2. bekkur

Dagsetn Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og
námsmat.

sept.-
janúar

● Tæknimennt
með
spjaldtölvum

Osmo
Fyrst og fremst leikir sem þjálfa

- form
- tölur frá 0-20
- samlagningu

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

● 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
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Kennsluáætlun 2022-23 List- og verkgreinar 2. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og
námsmat.

september -
janúar

Sjálfsmynd.
● Nemendur teikna

sjálfsmynd sem er
notuð sem
snagamynd og
unnin áfram upp í
batik og þaðan í
púða eða poka.

Þjóðbúningur:
● Búin til dúkkulísa í

íslenskum
þjóðbúningipeysufö
tumEfni: pappi,
karton, efni, lopi,
silfurþráður o.fl.)

17. júní
● Nemendur vinna

mynd af
Þjóðhátíðardegi
Íslendinga, 17. júní.

Hrafninn:
● Búin til veggmynd

af hrafni.
Efni: Pappír, túss,
Neocolor litir,

● Unnið að skapandi verkefnum
tengdum þemaverkefninu “Komdu
og skoðaðu land og þjóð”, bók og
vefur á mms.is

● Saumur og nálar

● Ferli frá mynd til textílafurðar

● Litir og notkun þeirra

● Ýmis konar áhöld í listgreinum og
beiting þeirra (nálar, skæri,
penslar, sandpappír o.fl.)

● skapað myndverk í
ýmsum tilgangi með
margvíslegum aðferðum,

● unnið út frá kveikju við
eigin listsköpun,

● greint að einhverju leyti á
milli mismunandi aðferða
við gerð listaverka,

● útskýrt og sýnt vinnuferli
sem felur í sér þróun frá
hugmynd að myndverki,

● beitt einföldu formi
leiklistar

● lært stuttan texta og flutt
hann á skýran hátt fyrir
áhorfendur

● tjáð hugmyndir sínar
með einfaldri skissu,

● Fræðsla um
þjóðbúninga og sögu
þeirra, þróun og útlit.

● Fræðsla, úr bókum, af
myndum, af eigin
upplifun, um hrafninn
sem fylgt hefur íslenskri
þjóð frá upphafi
byggðar.

● Leiðsagnarnám:
Austin's butterfly
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málning, penslar,
lauf, sandur,
trjágreinar og
annað efni sem til
fellur.

Örleikrit/myndband
brúðuleikhús
● Nemendur búa til

örleikrit út frá
þemaverkefni. Taka
upp á
myndband/gera
myndasögu leikrit
eða brúðuleikhús
og flytja fyrir
foreldra á sýningu
um þemað.

Saumur
● Lítið verkefni í

krosssaum fyrir kort

Sjónlist
● Teiknimyndasaga

Önnur verkefni
● Nemendur velja sér

önnur minni
verkefni að eigin
vali ef tími gefst til.

● sagt frá íslensku hráefni
og unnið með það á
einfaldan hátt

● gert grein fyrir nokkrum
smíðaefnum sem unnið
er með.

● valið og notað nokkur
verkfæri sem hæfa
viðfangsefni á öruggan
hátt

● læri að þræða nál, þekki
Java og geti unnið
einföld verkefni í ull.

● Fræðsla um hvernig
leikrit eru skipulögð,
myndbönd eru gerð,
handrit, úrvinnsla.

● Sýnd myndbönd, æfð
framsögn, o.fl.

Námsmat:
● Leiðsagnarmat
● Símat, mat á

verkferlum,
vinnuframlagi,
framkomu, afrakstri og
skil á verkefnum.

● Jafningjamat og
sjálfsmat.

● Námsmat tengt
námsmati í samfélags-
og náttúrugreinum.
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Kennsluáætlun Haust 2022 Dans 2. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og
námsmat.

23.08 -
04.06

● 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,
Námsmat
● virkni og viðhorf
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Kennsluáætlun 2022-23 Skólaíþróttir við lok 2.bekkjar

Mánuður Viðfangsefni Námsefni Matsviðmið Kennsluhættir og námsmat

september -Kynning/hreyfistöðvar
-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
-Þolæfingar
-Badminton

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat

desember -Tarzanleikur
-Hreyfileikir

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat

janúar -Körfubolti
-Frjálsar

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat
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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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