
 
 

Kennsluáætlun í íslensku 2020-2021 – 2. bekkur 

 

Mánuður Helstu markmið Verkefni og viðfang Kennsluefni – aðföng Mat - hæfnimat 

Ágúst Les daglega. 

Þjálfar lesskilning og 
leshraða. 

Lærir sönglög sem sungin 
eru í samsöng og þjálfast í að 
syngja þau. 

Lestur og skrift.  

Stafir og upprifjun. 

Stafa- og orðaþrautir. 

 

 

Lestrarbækur 

Ritrún 1 bls. 1-5 

Litla Lesrún 

Námsspil 

 

 

September Les daglega. 

Þjálfar lesskilning og 
leshraða. 

Dregur rétt til stafs. 

Lætur stafina sitja á línunni. 

Hefur bil á milli orða. 

Kann helstu greinamerki og 
stoppar við punkta við 
upplestur. 

Semur texta/sögu frá eigin 
brjósti (ritað/teiknað). 

Lærir sönglög sem sungin 
eru í samsöng og þjálfast í að 
syngja þau. 

Lestur, skrift og ritun.      

Stafa- og orðaþrautir 

Rím 

Tölur og töluorð 

Fuglar og fuglaorð 

Lesskilningsverkefni 

 

 

 

Nú blánar yfir berjamó 

Stafrófsvísa Þórarins Eldjárns 

Lestrarbækur  

Ritrún 1 bls. 6-15     

Litla Lesrún       

Markviss málörvun 

Skriftarhefti (Skrift A-Ö eftir 
Björgvin Jósteinsson og fl.) 

Verkefna- og úrklippubók 

 

Stafakönnun 

 

Hraðlestrarpróf 

Október Les daglega. Lestur og skrift. Lestrarbækur   
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Þjálfar lesskilning og 
leshraða. 

Þekkir sérnöfn og samnöfn. 

Dregur rétt til stafs. 

Lætur stafina sitja á línunni. 

Hefur bil á milli orða. 

Kann helstu greinamerki og 
stoppar við punkta við 
upplestur. 

Lærir sönglög sem sungin 
eru í samsöng og þjálfast í að 
syngja þau. 

Lesskilningsverkefni.  

Um fiska og fiskaheitin. 

Rím. 

Vísur og kvæði. 

Skólinn. 

Lesskilningsverkefni 

 

Ritrún 1 bls. 16-23 

Litla Lesrún 

Markviss málörvun. 

Söngur 

Skriftarhefti 

Verkefna- og úrklippubók 

 

 

Nóvember Les daglega. 

Þjálfar lesskilning og 
leshraða. 

Byrjar málsgrein með stórum 
staf og endar á punkti.  

Notar litla stafi í ritun. 

Lærir sönglög sem sungin 
eru í samsöng og þjálfast í að 
syngja þau. 

Vetur 

Dýrin 

Lesskilningsverkefni 

Ævintýri 

Ævintýrin lifna við í Dalnum 

Sögugerð 

 

Lestrarbækur  

Ritrún 1 bls. 24-37 

Litla Lesrún 

Markviss málörvun. 

Skriftarhefti 

 

             

 

 

 

Desember Les daglega. 

Þjálfar lesskilning og 
leshraða. 

Lestur og skrift. 

Verkefni tengd jólum. 

Lestrarbækur 

Ritrún 1 

Litla Lesrún 
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Lærir sönglög sem sungin 
eru í samsöng og þjálfast í að 
syngja þau. 

Skriftarhefti 

Söngvar úr samsöng m.a. 
jólasöngvar. 

Janúar Les daglega. 

Þjálfar lesskilning og 
leshraða. 

Getur sagt frá og látið 
skoðun sína í ljós. 

Hlustar á samnemendur sína 
og kennara. 

Lærir sönglög sem sungin 
eru í samsöng og þjálfast í að 
syngja þau. 

Lestur og skrift 

Orðaforði tengdur ættingjum 
og vinum, líkamspörtum og 
skilningarvitunum. 

Þjálfun í framsögn.  

Lestrarbækur  

Ritrún 2 bls. 2-3 

Litla Lesrún 

Orðaspjöld 

Skrift 2 

 

Hraðlestrapróf  

Skoðun á skriftaræfingum 

Febrúar 

  

Les daglega. 

Þjálfar lesskilning og 
leshraða. 

Skrift – áhersla á tölustafina 

Velur sér lesefni við hæfi, 
getu og áhuga. 

Getur endursagt sögu í 
aðalatriðum. 

Fer eftir þeim reglum sem 
gilda þegar margir vilja tjá 
sig. 

Lestur og skrift 

Orðaforði tengdur 
skilningarvitunum. 

Umræður um skilningarvitin og 
tilfinningar. 

Persónusköpun og sögugerð. 

Lestrarbækur  

Ritrún 2 bls. 4-13 

Litla Lesrún 

Skrift 2 

Söngvar úr samsöng 

Námsspil/Spil: tilfinningar 
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Lærir sönglög sem sungin 
eru í samsöng og þjálfast í að 
syngja þau. 

Mars 

 

Les daglega. 

Þjálfar lesskilning og 
leshraða. 

Notar litla stafi í ritun. 

Þjálfast í að hlusta og horfa 
með athygli og á gagnrýninn 
hátt. 

Þekkir hugtökin söguþráður 
og sögupersónur. 

Lærir sönglög sem sungin 
eru í samsöng og þjálfast í að 
syngja þau. 

Lestur og skrift 

Að skrá eftir fyrirmælum. 

Bókin TilfinningaBLÆR lesin og 
krufin. 

Vinaþema. 

Söguþráður og sögugerð. 

Orðaforði tengdur heimilinu, 
árinu og árstíðunum, mánuðum 
og vikudögum. 

Teikna herbergið mitt. 

Lestrarbækur  

Ritrún 2 bls. 14-23 

Litla Lesrún 

Skrift 2 

Mánaðarvísan 

Orðasúpur 

 

 

Apríl 

 

Les daglega. 

Þjálfar lesskilning og 
leshraða. 

Að fylgja fyrirmælum 

Árstíðir, mánuðir, vikudagar 

Tjáning 

Skrift: Bil á milli orða, hæð á 
stöfum. 

Lestur og skrift 

Lesskilningsverkefni 

Samsett orð 

Samheiti og andheiti 

Að skrá eftir fyrirmælum 

Að tjá sig um valdan hlut 

Lestrarbækur  

Ritrún 2 bls. 24-29 

Litla Lesrún 

Skrift 2 

Lesskilningsverkefni. 

Söngur: Lóan er komin 
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Kynnist hugtökunum sérnöfn 
og samnöfn og samheiti og 
andheiti.  

Lærir sönglög sem sungin 
eru í samsöng og þjálfast í að 
syngja þau. 

Maí-júní Les daglega. 

Þjálfar lesskilning og 
leshraða. 

Les 85 orð/mín. 

Þekkir hugtökin söguþráður 
og sögupersóna. 

Semur texta frá eigin brjósti. 

Skrifar skýrt og læsilega 

Kynnist  nafn- og sagnorðum. 

Lærir sönglög sem sungin 
eru í samsöng og þjálfast í að 
syngja þau.  

Lestur og skrift 

Sögugerð og ritun í formi 
tjáningar (leikrit, upplestur, 
frásögn) sem og ritun í Ritrúnu 
og sögubók 

Sögurammar 

Samræður 

Lestrarbækur  

Ritrún 2 bls. 28-37 

Litla Lesrún 

Söngvar úr samsöng 

Skrift 2 

 

Hraðlestrapróf 

Könnun á lesskilningi 

Mat á verkefnum nemenda 
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Námsgögn 

Lestrarbækur við hæfi hvers og eins með hliðsjón af lestrarbókalista, Ritrún 1 og 2, Litla Lesrún, sögubók nemenda og skriftarbækur.  Þjóðsögur, ljóð og vísur. 
Einnig má gera ráð fyrir öðrum verkefnabókum og útprentuðu efni. 

Námsmat 

Tekin eru hraðlestrarpróf þrisvar sinnum  yfir veturinn. Við lok 2. bekkjar er gert ráð fyrir að nemendur nái að lesa 85 orð á mínútu. Skráður verður fjöldi 
lesinna orða á mínútu og umsögn gefin á vitnisburð í lok hvorrar annar. Skriftarkunnátta er athuguð við lok hvorrar annar. Einkunnir og umsagnir gefnar í 
orðum út frá helstu markmiðum vetrarins.  

 

 


