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

Ágúst 
 

Les heima a.m.k. 5 sinnum í viku.  
Les í hljóði 15-20 mín.  
Þjálfar lesskilning og leshraða. 
Kann stafrófið og nýtir sér það.  
Dregur rétt til stafs 
Hefur bil á milli orða 
Fer eftir fyrirmælum kennara. 

Yndislestur 
Ýmis verkefni í stöðvavinnu.  
Námsfélagar.  
 

Bækur við hæfi hvers og eins.  
Litla Lesrún 
Ritrún 3, bls. 2-10.  
 
Stafrófsvísa Þórarins Eldjárns.  

 
 
 

September Les heima a.m.k. 5 sinnum í viku.  
Les í hljóði 15-20 mín.  
Þjálfar lesskilning og leshraða. 
Notar stóra og litla stafi á réttan hátt.  
Þekkir samsett orð.  
Þekkir nafnorð og veit að þau 
skiptast í sérnöfn og samnöfn.  
Dregur rétt til stafs.  
Hefur bil á milli orða.  
Getur tjáð sig fyrir framan 
samnemendur.  

Yndislestur 
Ýmis verkefni í stöðvavinnu.  
Námsfélagar.  
 
Skriftarverkefni 
 
Framsögn 
 

Bækur við hæfi hvers og eins.  
Litla Lesrún 
Ritrún 3 bls. 11-15 
 
Skrift 2 og 3 
Skriftarhefti (af skolavefurinn.is) 

Lesfimipróf 
(Lesferill) 
Könnun í stafrófi 
 

Október Les heima a.m.k. 5 sinnum í viku.  
Les í hljóði 15-20 mín.  
Þjálfar lesskilning og leshraða. 
Notar stóra og litla stafi á réttan hátt.  
Þekkir nafnorð og veit að þau 
skiptast í sérnöfn og samnöfn.  
Dregur rétt til stafs.  
Hefur bil á milli orða.  
Þekkir hugtök eins og upphaf og 
sögulok. 
Ber saman líkar og ólíkar persónur og 
atburði í sögu.  
 

Pals 
Ýmis verkefni í stöðvavinnu.  
Sögubók 
Sögurammar 
 

Bækur við hæfi hvers og eins.  
 
Litla Lesrún 
 
Ritrún 3 bls. 16-21 
 
Skrift 2 og 3 
Ritunaræfingar 
Græni blýanturinn 

Könnun í stórum og 
litlum staf og 
sérnöfn/samnöfn. 
 
 
 
 

Nóvember Les heima a.m.k. 5 sinnum í viku.  
Les í hljóði 15-20 mín.  
Þjálfar lesskilning og leshraða. 

Pals 
 
Sögurammi 

Bækur við hæfi hvers og eins.  
Litla Lesrún 
Ritrún bls. 22-27 
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Notar stóra og litla stafi á réttan hátt.  
Þekkir nafnorð og veit að þau 
skiptast í sérnöfn og samnöfn.  
Dregur rétt til stafs.  
Hefur bil á milli orða.  
Getur tjáð sig fyrir framan 
samnemendur. 
Þekkir hugtök eins og upphaf og 
sögulok. 
Ber saman líkar og ólíkar persónur og 
atburði í sögu.  
Getur skriflega tiltekið aðalatriði í 
frásögn sem hann hefur heyrt eða 
lesið.  

 
Hugtakakort 
 
Bókakynning – segja frá bók 
 
Ljóðalestur 
Stafsetningaræfingar; Sóknarskrift 
Lesa upp brandara – fyrir skólafélaga 

Skrift 2 og 3.  
 
Upplestur 
Handrit að leikritum.  
 
 
 
 

Desember Les heima a.m.k. 5 sinnum í viku.  
Les í hljóði 15-20 mín. 
Þjálfar lesskilning og leshraða.  
Dregur rétt til stafs.  
Hefur bil á milli orða.  

 

Ýmis verkefni í stöðvavinnu 
Yndislestur 
Námsfélagar 
Framsögn 

Bækur við hæfi hvers og eins.  
Litla Lesrún 
Ritrún 
 

 

Janúar Les heima a.m.k. 5 sinnum í viku. 
Les í hljóði 15-20 mínútur.  
Þjálfar lesskilning og leshraða.  
Les 80 – 100 orð á mínútu.  
Kann söngva sem sungnir eru í 
samsöng.  

Upprifjun vegna námsmats.  
Yndislestur / Pals 
Æfingar með einfalda og tvöfalda sérhljóða. 
 
 

 Orðarún- 
lesskilningspróf. 

Lesfimipróf. 
Málfræðipróf 

Stafsetningarpróf 

Febrúar Les heima a.m.k. 5 sinnum í viku. 
Les í hljóði 20 -30 mínútur.  
Þjálfar lesskilning og leshraða.  
Þekkir ng- og nk regluna.  
Þekkir einfaldan og tvöfaldan 
samhljóða.  
Þekkir sagnorð og lýsingarorð.  
Skrifar fjölbreytta, stutta texta.  
Þekkir kaflaheiti og efnisyfirlit. 
 

Pals 
Munnlegar æfingar um orðflokkana og 
sérnöfn/samnöfn.  
Actionary (sagnorð) og Alias (nafnorð).  
 
Umræður um efnisyfirlit og kaflaheiti. 
 

Bækur við hæfi hvers og eins.  
 
Litla Lesrún 
Ritrún bls. 28-33 
Æfingar í nafnorðum (sérnöfnum, 
samnöfnum), sagnorðum og 
lýsingarorðum. 
Skrift 2 og 3.  
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Mars Les heima a.m.k. 5 sinnum í viku. 
Les í hljóði 20 -30 mínútur.  
Þjálfar lesskilning og leshraða.  
Þekkir ng- og nk regluna.  
Þekkir einfaldan og tvöfaldan 
samhljóða.  
Þekkir kyn nafnorða. 
Þekkir eintölu og fleirtölu.  
Þekkir n- og nn regluna.  
Getur tjáð sig fyrir framan 
samnemendur.  
Þekkir hugtök eins og upphaf og 
sögulok.  
Getur sagt sögu með upphafi, miðju 
og endi.  
 

Yndislestur / Pals 
 
Ritunaræfingar með hugarkortum og 
sögurömmum.  
 
 

Bækur við hæfi hvers og eins.  
 
Ritrún 
Litla Lesrún 
Skrift 2 og 3 
Skriftarhefti 

 

Apríl Les heima a.m.k. 5 sinnum í viku.  
Les í hljóði 20-30 mín.  
Þjálfar lesskilning og leshraða.  
Þekkir n- og nn regluna.  
Þekkir regluna um ð og þ og nýtir 
sér hana í skrifum sínum. 
Getur hlustað á samnemendur 
Hefur skýran og áheyrilegan 
framburð 

Yndislestur / Pals 
 
Stafsetningaræfingar, s.s. gömul samræmd próf, 
skrifa upp orð af lista yfir 150 algengustu orðin í 
íslensku, skriftaræfingar. 
 

Bækur við hæfi hvers og eins.  
Litla Lesrún 
Ritrún 
Lesskilningstextar úr samræmdum 
prófum 
Stafsetningaræfingar úr gömlum 
samræmdum prófum. 

Lok apríl: Orðarún 
(lesskilningspróf) 

Maí Les heima a.m.k. 5 sinnum í viku.  
Les í hljóði 20-30 mínútur.  
Þjálfar lesskilning og leshraða.  
Les 100 orð á mínútu. 
Þekkir sagnorð.  
Þekkir lýsingarorð.  
Kann söngva sem sungnir eru í 
samsöng og getur sungið 
keðjusöngva.  
Fer eftir fyrirmælum kennara.  

Upprifjun vegna námsmats.  
Ýmis verkefni í stöðvarvinnu varðandi sagnorð og 
lýsingarorð.  
 

 
 

 
Lesfimipróf 

Málfræðipróf. 
Stafsetningarpróf. 

Skriftarpróf. 
 

 


