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Bekkjarnámskrá 2. bekkjar 
2011-2012 

Umsjónarkennari: Kristín Jóna Sigurðardóttir 
 

Bekkjarnámskrá er námsáætlun sem gerð er fyrir hvern bekk eða námshóp fyrir sig og er hluti að 

skólanámskrá skólans. Bekkjarnámskráin gefur upplýsingar um námsgreinar, kennsluhættti, námsgögn 

og námsmat. Hún byggir á þeim námsmarkmiðum sem sett eru fram í Aðalnámskrá grunnskóla sem í 

gildi er hverju sinni. Bekkjarnámskráin er endurskoðuð árlega og er sú endurskoðun í höndum kennara. 

Bekkjanámskrár eru birtar á heimasíðu skólans og ekki prentaðar nema sérstaklega sé um það beðið. 

 

“Menntun og velferð nemenda er sameiginlegt verkefni heimila og skóla og samstarfið þarf að byggjast 

á gagnkvæmri virðingu, trausti, og upplýsingamiðlun beggja aðila, sameiginlegum ákvörðunum og 

samábyrgð”.(Aðalnámskrá grunnskóla 2011). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Tilgangur með heimanáms  er að endurtaka efni sem þegar hefur verið farið í, þ.e. að æfa 

betur ákveðin atriði. Í fyrstu bekkjum grunnskóla er mikilvægast að ná góðum tökum á lestri og því 

leggjum við sérstaka áherslu á að nemendur lesi heima og í skólanum á hverjum  degi. 

Til að heimanámið skili árangri þarf að koma á góðri reglu í sambandi við það. Verkefni barnsins eru 

alveg jafn mikilvæg og annarra fjölskyldumeðlima og eiga ekki að sitja á hakanum. Það er því æskilegt 

að fylgst sé vel með heimavinnu og námi barnanna og þau aðstoðuð eftir þörfum. 

 Að lokum vil ég minna á að gott samstarf heimila og skóla er mikilvægur þáttur í uppeldi og 

stuðlar að árangursríku námi. 

 

     Með kveðju og von um gott samstarf 
 

                                                                          Kristín Jóna  

 

 

 

 

Stundaskrá 1. bekkjar 
 

 Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur 

8:30-9:10 Alm. kennsla Alm. kennsla Alm. kennsla Alm. kennsla Alm. kennsla 

 M A T U R 

9:30-10:10 Alm. kennsla Alm. kennsla Alm. kennsla Alm. kennsla Alm. kennsla 

10:10-10:50 Alm. kennsla Alm. kennsla Alm. kennsla Alm. kennsla Alm. kennsla 

11:10-11:50 Mynd/textíl Alm. kennsla Sund Alm. kennsla Alm. kennsla 

11:55-12:35 Mynd/textíl Alm. kennsla Tölvur Alm. kennsla Alm. kennsla 

 M A T U R 

13:05-13:45 Íþróttir Heimfr/smíðar Alm. kennsla Tónmennt Íþróttir 

13:55-14:35 Gæsla Heimfr/smíðar Gæsla Íþróttir Gæsla 

14:40-15:20  Gæsla  Gæsla  
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Stærðfræði 
 

Kennari:    Kristín Jóna Sigurðardóttir 

Kennslustundir:   6 stundir á viku 

 

Á þessu aldursstigi er mikil áhersla lögð á skilning.  Í gegnum leiki og hlutlæga vinnu, þar 

sem nemendur nota þau hjálpargögn sem þeim finnst henta hverju sinni, verður yfirleitt 

merkingarbærara nám. 

 

Markmið: 

Gert er ráð fyrir að nemandi 
 

Stærðfræði og tungumál 

- skrái upplýsingar þar sem háar tölur koma fyrir, t.d. verð í verðlistum  

- semji sögur um stærðfræðileg verkefni  

- túlki niðurstöður útreikninga á grundvelli gagnasöfnunar, munnlega, með skýringarmyndum 

og á táknmáli stærðfræðinnar  

- útskýri fyrir kennara og bekkjarfélögum hvernig hann leysir verkefni með aðstoð hluta (t.d. 

kubba eða talnagrindar) eða myndrænna skýringa 

 

Lausnir verkefna og þrauta 

- vinni með öðrum að lausn þrauta, ræði um og prófi mismunandi lausnarleiðir og skýri 

lausnarferli sitt fyrir öðrum  

- leysi þrautir þar sem beita þarf útreikningum til að leysa vandamál  

- vinni með tölvuforrit þar sem leysa þarf þrautir 

 

Röksamhengi og röksemdafærslur 

- fari í leiki og spil, s.s. lúdó, myllu eða skák, sem reyna m.a. á talnavinnu, rúmfræði, rökhugsun 

og hugkvæmni  

- finni út með spurningum hverju er lýst  

- temji sér að nota þekktar staðreyndir til að álykta út frá 

 

Tengsl við daglegt líf og önnur svið 

- vinni með peninga/kennslupeninga, flokki eftir tegund myntar og telji saman ákveðna upphæð  

- geri tilraunir með skálavog  

- ræði hugtök tengd hitamælingum, s.s. heitur, kaldur, hlýr, fylgist með veðrinu og lesi hitastig 

af hitamæli  

- ræði um tímatal, m.a. um vikur, mánuði og ár  

- vinni með klukku, bæði talna- og skífuklukku 

 

Tölur 

- áætli fjölda hluta, telji með aðstoð talnagrindar eða sætisgildiskubba og sannreyni ágiskun sína  

- raði tölum í flokka eftir tilteknum eiginleikum, t.d. oddatölur, tugtölur, tölur sem enda á 5 o.fl.  

- vinni með talnalínu til að fá tilfinningu fyrir uppbyggingu tugakerfisins  

- noti vasareikni til að skoða hvernig tölur breytast þegar bætt er við tug, hundraði eða þúsundi 

 

Reikningur, reikniaðferðir og mat 

- leysi verkefni úr daglegu umhverfi sínu þar sem þarf að leggja saman, draga frá, margfalda 

eða deila til að finna lausn  

- noti talnalínu til að skoða eðli reikniaðgerða og kanna innbyrðis tengsl þeirra. Hvað gerist 

þegar lagt er saman, dregið frá? Er sama í hvaða röð tölurnar, sem unnið er með, eru valdar?  

- skoði hvernig margföldunartöflur mynda talnamynstur út frá endurtekinni samlagningu, t.d. 

með því að lita tölurnar í margföldunartöflum og athuga mynstrin 

- kynnist deilingu bæði sem skiptingu og endurteknum frádrætti  

- þjálfist í að nota mismunandi hjálpargögn við lausnir verkefna, s.s. smáhluti, kubba, 

talnagrindur, reiknivélar og skýringarmyndir  

- þjálfist í að nota þekkingu sína á tölum við hugarreikning 
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Mynstur og algebra 

- skoði og myndi talnamynstur, s.s. hvernig mynstur sléttar tölur annars vegar og oddatölur hins 

vegar mynda í talnatöflu þar sem tölunum 1-100 er raðað í 10 dálka, 5 dálka o.s.frv.  

- æfi talnarunur, t.d. með því að klappa og telja um leið en segja bara aðra, þriðju eða fimmtu 

hverja tölu upphátt 

 

Rúmfræði 

- skoði lögun hluta og ræði um eiginleika og notagildi  

- búi til flatarmyndir úr tvívíðum formum  

- beri saman flatarmál rétthyrninga og margföldun tveggja talna  

- mæli með stöðluðum einingum, s.s. sentikubbum, og beri saman við mælingar með reglustiku 

eða málbandi (cm, dm, m)  

- kanni rúmmál vökva með því að hella á milli íláta og beri saman við upplýsingar um magn á 

umbúðum  

- vinni með samhverfur, t.d. í bókstöfum, og athugi hvort speglunarásar eru einn eða fleiri 

 

Tölfræði og líkindafræði 

- geri töflur og einföld súlurit um áhugamál sín eða annað sem tengist daglegu lífi  

- taki þátt í umræðum og fáist við útreikninga út frá þeim upplýsingum sem er að finna í 

súluritunum. Munar miklu á hæstu og lægstu súlunni? Er það mikið eða lítið? Hvað er samtals 

mikið í tveimur eða fleiri súlum? Ef öllu væri skipt jafnt hvað kæmi þá í hvern hlut?  

- ræði um líkur á að atburðir gerist 

 

Námsgögn: Sproti 2b, bæði nemendabók og æfingabók 

Eining 3 og 4, ásamt verkefnamöppu, snældu og forritum 

Viltu reyna? 

Pokémon stærðfræði 

Í undirdjúpunum 

Tíu tuttugu 

Ýmis verkefni og bækur eftir getu hvers og eins – ljósritað efni frá kennara 

Kubbar, talnagrindur, kennslupeningar, vasareiknar, spil og ýmislegt fleira sem 

hentar hverju sinni 

  

Námsmat:   Framfarir og ástundun 

Próf í lok hverrar annar 
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Íslenska 
 
Kennari:  Kristín Jóna Sigurðardóttir 

Kennslustundir:   6 stundir á viku 

 

Lestrarfærni er mjög mikilvæg og því er aðaláherslan á að nemendur verði vel læsir á þessu 

aldursstigi. Nemendur vinna að hluta til áfram í þróunarverkefninu “Byrjendalæsi”.  Einnig er lögð 

mikil áhersla á að nemendur læri að draga rétt til stafs og þjálfist í því.  Aðrir þættir fá þó einnig sitt 

vægi í náminu. 

 

Markmið: 

Nemandi 

Lestur 

- örvist til lestrar með fjölbreyttum verkefnum við hæfi, t.d. með því að skoða myndabækur, 

hlusta á fjölbreytilegar sögur og með ýmsum stafa- og orðaleikjum 

- kynnist rími og hrynjandi, bókstöfum, orðum og setningum 

- auki orðaforða sinn og efli málskilning með fjölbreytilegum verkefnum við hæfi 

- vinni með eigin frásagnir og sögur til að hann örvist til lestrar 

- hafi greiðan aðgang að og nýti sér bækur og annað lesefni, bæði í kennslustofu og á skólasafni  

- fái tækifæri til að lesa bækur við hæfi, bæði að eigin vali og sem kennari velur 

- efli lesskilning sinn með því að vinna fjölbreytt verkefni við hæfi 

- auki lestrarhraða sinn með því að vinna fjölbreytt verkefni 

- taki sérstakt lesskimunarpróf sem spáir fyrir um hvort hann geti átt í lestrarerfiðleikum og fái 

viðeigandi lestrar- og málþjálfun í kjölfarið 

 

Talað mál og framsögn 

- þjálfist í að bera fram öll íslensk málhljóð 

- þjálfist í að tjá sig frammi fyrir bekkjarfélögum sínum 

- tjái sig munnlega í leikjum 

- fái tækifæri til að segja frá eigin reynslu 

- fái tækifæri til að ræða við bekkjarfélaga sína, t.d. þegar upp koma vandamál, og reyni að 

komast að sameiginlegri niðurstöðu  

- vinni verkefni sem gera kröfur um munnlega tjáningu 

- fái tækifæri til að kynna vinnu sína fyrir bekkjarfélögum og foreldrum 

- þjálfist í að endursegja og/eða lesa sögur og ljóð upphátt fyrir bekkjarfélaga  

- fái tækifæri til að undirbúa stuttar frásagnir  

- taki þátt í stuttum leikþætti og/eða söngatriði 

- geri sér grein fyrir þeim reglum sem gilda þegar margir þurfa að tjá sig í einu og læri að fara 

eftir þeim 

- sé hvattur til að tala skýrt og áheyrilega 

- fái tækifæri til að syngja algenga íslenska barnasöngva og taki þátt í fjöldasöng, m.a. söngva 

sem tengjast ólíkum viðfangsefnum. 

 

Hlustun og áhorf 

- hlusti á upplestur á sögum og ljóðum, bæði sem kennari les og flutt eru á annan hátt, t.d. á 

hljóð- eða myndbandi 

- hlusti á umræður bekkjarfélaga sinna 

- fari í leiki sem gera kröfur um að hlustað sé á og farið eftir munnlegum fyrirmælum 

- hlusti á fyrirmæli kennara og fari eftir þeim 

- skoði myndir og segi frá efni þeirra 

- horfi á leikþætti og söngatriði ýmist á sviði eða af myndbandi 

 

Ritun 

- læri að draga rétt til stafs  

- þjálfist í að nota þá skriftargerð sem honum hefur verið kennd 

- þjálfist í að stafsetja rétt með því að vinna margvísleg ritunarverkefni 

- semji texta við eigin myndir og annarra og skrifi sjálfur eða með aðstoð 
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- fái tækifæri til að semja sögur og ljóð og skrifi sjálfur eða með aðstoð 

- fái fjölbreytt tækifæri til að skrifa á þann hátt sem hann er fær um 

- geri sér grein fyrir mikilvægi þess að vanda sig í ritun 

 

Bókmenntir 

- kynnist þekktum íslenskum þjóðsögum, ævintýrum og frásögnum, m.a. úr heimabyggð 

- læri vísur og ljóð utanbókar til söngs 

- taki þátt í leikrænni tjáningu á bókmenntatexta 

- þjálfist í að fá bók að láni á skólasafni 

- fái tækifæri til að lesa frásagnir sem myndefni fylgir, t.d. myndskreyttar goðsögur, þjóðsögur 

og skopsögur 

- fái tækifæri til að lesa sér til fróðleiks og skemmtunar miðað við lestrargetu og áhuga 

- kynnist hugtökum eins og persóna, söguhetja og rím 

 

Málfræði 

- læri að þekkja hugtökin bókstafur, hljóð, orð og setning 

- fái tækifæri til að nota tungumálið á fjölbreyttan hátt 

- geri sér grein fyrir að orð eru til í mismunandi beygingarmyndum 

- kynnist hugtökunum samheiti, andheiti, sérnöfn og samnöfn 

- átti sig á mun sérhljóða og samhljóða 
- fái tækifæri til að leika sér með tungumálið á fjölbreyttan hátt, t.d. með rími og orðaleikjum 

 

Námsgögn: Við lesum B , ásamt vinnubók –Hvíti kjóllinn, ásamt vinnubók- Litla gula hænan  - 

Ungi   litli - Leikur að orðum 2 - Leikur sá er mér kær – Vita meira og meira – Alli 

Nalli – Labbi pabbakútur - Skrift 2 –Ritrún – Sögubók- Samhljóðasambandsbækur 

og verkefni tengd þeim. Ýmsar lestrarbækur eftir getu hvers og eins – Skriftaræfingar 

og ljósritað efni frá kennara. 

 

 

Námsmat: Tekið er tillit til áhuga nemenda, vinnusemi, vandvirkni og þátttöku í umræðum 

 Lestrarpróf verða í lok hverrar annar 

 Skriftarpróf verða í lok hverrar annar 

Próf í ritun verður í lok annarar og þriðju annar 
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Samfélagsfræði 
 

Kennari:  Kristín Jóna Sigurðardóttir 

Kennslustundir:  2 stundir á viku, samkennt með 2. bekk.  

Samfélagsfræði skarast mikið við náttúrufræði hjá 1. og  2. bekk. 

Markmið: 
Nemandi 

Sjálfsmynd og félagslegt umhverfi 

- skilji mikilvægi fjölskyldu, vina og skólafélaga og gildi þess að vera hluti af hópi 

- þjálfist í að hlýða reglum í leik og starfi í skólanum 

 

Skóli og heimabyggð 

- kynnist skólabyggingunni, skólalóðinni og nánasta umhverfi skólans undir leiðsögn kennara 

- þekki nokkur örnefni, kennileiti, sögustaði og sögupersónur í heimabyggð 

 

Land og þjóð 

- læri hver þjóðhátíðardagur Íslendinga er, að við eigum þjóðsöng og höfum forseta, Alþingi og 

ríkisstjórn, viti hvað forsetinn heitir og hvar hann býr og að aðrar þjóðir eiga líka þjóðhátíðardag, 

þjóðsöng og þjóðhöfðingja  

- greini samspil manns og náttúru með tilliti til búsetu, atvinnu fólks og myndunar þéttbýlis 

- tileinki sér frásagnir af landnámsmönnum og þekki nöfn nokkurra, t.d. úr heimabyggð 

 

Tími 
- greini upphaf, miðju og endi í frásögn og geti raðað atburðum í tímaröð, t.d. með hjálp spila og 

leikja 

- þekki árstíðirnar, heiti vikudaga og mánaða og mun á degi, viku, mánuði, ári, áratug og öld 

- læri að nota dagatal og undirstöðuatriðin á klukku 

- tileinki sér algeng tímahugtök eins og fyrir langalöngu, í gamla daga, einu sinni, fortíð, nútíð, 

framtíð 

 

Rýni 

- átti sig á muninum á raunveruleika og skáldsögu, t.d. með því að bera eigin reynslu saman við 

skáldsögu eða ævintýri 

- læri hvernig upplýsingar um liðna tíð er að hafa í gömlum ritum en að sagan hafi verið til löngu 

áður en ritmál varð til; kynnist einnig nokkrum dæmum um fornleifar, t.d. beinum dýra og manna 

 

Túlkun og tjáning 

- fái þjálfun í að flytja mál sitt skýrt og skipulega í heyranda hljóði og hlusta á aðra 

- túlki atburði t.d. í leik, myndsköpun, tali, texta, söng og/eða leikrænni tjáningu fyrir bekkjarfélaga 

og e.t.v. foreldra 

 

 

Námsgögn:  
Verkefnamappa um klukkuna 

Verkefnamappa um daga, vikur og mánuði 

Komdu og skoðaðu  land og þjóð 

Komdu og skoðaðu  hvað dýrin gera 

Komdu og skoðaðu  fjöllin 

Hnattlíkan og landakort 

Ýmsar verkefnamöppur og verkefni sem til eru í skólanum 

Ýmsar heimildabækur eftir því sem við á 

 

 

Námsmat: Tekið er tillit til áhuga nemenda, vinnusemi og þátttöku í umræðum. 
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Kristinfræði 
 

Kennari:  Kristín Jóna Sigurðardóttir 

Kennslustundir:  1 stund á viku, samkennt með 2. bekk 

 

 

Markmið  

Nemandi 

- kynnist kristinni sköpunartrú og skoði sjálfan sig, umhverfi sitt og samskipti við aðra í ljósi hennar 

- kynnist frásögunum af fæðingu og bernsku Jesú og heyri um daglegt líf  

- læri einfalda jólasálma og kynnist íslenskum jólasiðum 

- þekki tilefni páskanna 

- geri sér ljóst hvað bæn er og læri að þekkja Faðir vor, kvöld- og morgunbænir og borðbænir 

- fáist við siðræn viðfangsefni sem tengjast vináttu og merkingu orðanna rétt og rangt, mitt og þitt 

og fyrirgefning 

- geri sér ljóst að engir tveir eru eins, t.d. með frásögn af börnum með ólíkan bakgrunn 

- temji sér umburðarlyndi í samskiptum við aðra, t.d. með því að fást við efni um góðvild, 

miskunnsemi, sannsögli og hjálpsemi og vandamál tengd einelti og bakmælgi 

 

 

Námsefni: 

-     Regnboginn 

-     Barnabiblían 

-     Barnavers 

-     Myndböndin Sköpunin, Fæðing Jesú og Örkin hans Nóa 

 

Námsmat: 

-     Tekið tillit til áhuga nemenda, vinnusemi og þátttöku í umræðum 
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Lífsleikni 
 
Kennari:  Áslaug Inga Finnsdóttir    

Kennslustundir:  1 stund á viku. Samkennt með 2. - 3. – 4. bekk. 

 

Námsgreinin lífsleikni á að stuðla að því að byggja upp alhliða þroska nemandans til þess að 

hann geti betur tekist á við kröfur og áskoranir daglegs lífs. 

 

Markmið: 
- geta greint og lýst ýmsum tilfinningum, t.d. hamingju, gleði, sorg, reiði 

- gera sér grein fyrir að í umhverfinu eru margvísleg áreiti, jákvæð og neikvæð, sem geta haft 

áhrif á líf hans 

- virða og átta sig á tilgangi leikreglna í mannlegum samskiptum 

- geta sett hugtakið jafnrétti í margbreytilegt samhengi 

- geta tjáð hugsanir, skoðanir, tilfinningar og væntingar 

- hafa lært leiðir til að efla samskiptafærni sína sem felur meðal annars í sér: 

       færni í samvinnu og að sýna tillitssemi 

 -     að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum 

      -að setja sig í spor annarra og að hlusta á aðra og sýna kurteisi 

- gera sér grein fyrir mismunandi fjölskyldugerðum og stöðu einstaklinga innan þeirra 

- sýna frumkvæði og sköpun í vinnubrögðum 

- þekkja líkamlegar þarfir sínar fyrir næringu, hvíld, hreyfingu og hreinlæti og leitast við að 

koma til móts við þær 

- gera sér grein fyrir að ekki eru allir eins og tileinka sér þannig virðingu fyrir sérstöðu annarra 

hvað varðar útlit, klæðaburð og smekk 

- kunni skil á umferðarreglum fyrir gangandi vegfarendur 

- virði leikreglur í hópleikjum 

- sé fær um að setja sér markmið að eigin frumkvæði, t.d. hvenær hann ætlar að ljúka 

heimanámi, eða taka til 

- kynnist táknmáli 

 

- Námsgögn:         Spor 3, Við hjálpum, ó, þetta var sárt og upp með hendur.   

- Námsmat: Fylgst með vinnu nemenda og virkni í tímum  
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Náttúrufræði 
 
Kennari:  Kristín Jóna Sigurðardóttir 

Kennslustundir: 2 stundir á viku, samkennt með 2. bekk.  

Náttúrufræði skarast mikið við samfélagsfræði hjá 1. og 2. bekk. 

Markmið:  

Nemendur 

Úr eðlisvísindum 

- þekki og vinni með hugtökin hiti, kuldi, frost 

- fylgist með breytingum á eiginleikum vatns og velti fyrir sér orsökum, s.s. þegar pollar frjósa 

og snjór bráðnar 

- geri athuganir sem sýna rúmmál lofts, t.d. með því að setja krukkur á hvolf ofan í vatn, vinna 

með óuppblásnar og uppblásnar blöðrur á vogarstöng   

- fylgist með hlutum í daglegu umhverfi sem hreyfast hratt eða hægt  

- ræði um af hverju hlutir fara af stað, stöðvast, breyta um stefnu  

- geri athuganir með skugga, s.s. teikni útlínur af skugga, búi til skuggamyndir 

- kanni hvort mismunandi hlutir festast við segul 

- athugi ýmis ólík fyrirbæri með tilliti til mismunandi lita, s.s. regnbogann, olíubrák, þrístrent 

gler  

- geri athuganir sem sýna áhrif veðurs og vinda á efni, t.d. að þvottur þornar fyrr og að pollar 

gufa upp þegar sólin skín eða vindur blæs   

- geri athuganir í tengslum við hreyfingu, s.s. með hluti eins og blöðrur, gorma, leikfangabíla, 

rólur og vegasölt  

- geri athuganir með skugga sem sýna að skuggar eru svæði sem ljós nær ekki til, lögun skugga 

breytist yfir daginn 

- vinni með andhverfar og speglaðar myndir 

- geri einfaldar tilraunir sem sýna stöðurafmagn, s.s. í rafmögnuðu hári og með því að nudda 

fótum við teppi 

 

Úr jarðvísindum 

- ræði um áhrif sólarljóssins á nánasta umhverfi 

- hitastig lofts og vatns  

- hitastig í skugga og í sólarljósi   

- líkamann 

- ræði eðli og varanleika breytinga í náttúrunni sem eru vegna áhrifa vinda og vatns, áhrifa 

mannsins, áhrifa náttúruhamfara 

- skoði og fjalli um fjölbreytileika steinaríkisins 

- skoði og ræði um afleiðingar árstíðabreytinga í íslenskri náttúru, nánasta umhverfi, 

heimabyggð 

- ræði um ólík birtingarform vatnsins í náttúrunni, s.s. jökla, ár og læki, rigningu og snjókomu  

- geri sér grein fyrir fjölbreytni í nýtingu vatnsins á heimili og í umhverfinu, s.s. drykkjarvatn, 

sundlaugar, gosbrunnar, vökvun 

- geri athuganir sem sýna að sólarljósið inniheldur blöndu af litum regnbogans, t.d. með 

þrístrent gler 

- geti tengt dægra- og árstíðaskipti við hreyfingu sólar og jarðar  

- geri veðurathuganir yfir ákveðið tímabil og kanni hitastig, ofankomu og styrkleika vinds 

 

Úr lífvísindum 

- þjálfist í að flokka lífverur eftir ytri einkennum og skyldleika 

- þekki helstu lífverur í næsta nágrenni eða heimabyggð  

- þekki algengustu húsdýrin á Íslandi 

- útbúi einfalt ættartré sem sýnir skyldleika fjölskyldu  

- þjálfist í að beita heitum og hugtökum yfir sjáanlega líkamshluta 

- ræði um hollustu matar m.a. með tilliti til tannverndar 

- ræði hvað verður um matinn sem við borðum  

- geri athuganir þar sem fylgst er með einföldum lífsferlum, s.s. sáningu fræja og útungun eggja  

- geri sér grein fyrir að barn verður til vegna samruna efna frá báðum foreldrum   
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- skoði útlitseinkenni og velti fyrir sér hvaða einkenni hafa erfst frá föður og hver frá móður 

- geri ýmsar athuganir á eigin líkama, s.s. á hæð, stærð fótar og handar  

- þekki helstu líffæri og starfsemi þeirra, s.s. hjarta, maga og lungu 

 

Námsgögn: Námsefni af  Skólavefnum  

Komdu og skoðaðu hvað dýrin gera 

Komdu og skoðaðu fjöllin 

Íslensku húsdýrin 

Ekki er allt sem sýnist (4 bækur) 

Tilraunabók barnanna 

Ýmsar fræðibækur og verkefnamöppur sem til eru í skólanum. 

  

Námsmat: Tekið tillit til áhuga nemenda, vinnusemi og þátttöku í umræðum.  

 

 

 
 

.  
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Myndmennt/Textílmennt 
 

Kennari:  Kristín Jóna Sigurðardóttir og Sigríður Bjarney Aadnegard 
Kennslustundir:  3 stundir á viku, samkennt öllu yngsta stigi 

 

Á yngsta stigi skal áhersla lögð á fjölbreytt vinnubrögð. Sköpunarþörf og hæfileiki til að tjá sig á 

skapandi hátt býr með öllum mönnum. Myndmennt gefur einstaklingnum tækifæri á að efla og þroska 

þá hæfileika sem hann býr yfir. 
 

Markmið: 

Nemandi 

- þroski hæfileika sína og efli til myndsköpunar 

- handleiki sem flestar tegundir efna og áhalda 

- vinni myndverk á mismunandi tegundir pappírs 

- þekki frumlitina 

- tjái sig um litaval 

- þekki einfalda myndbyggingu og mun á forgrunni og bakgrunni og grunnlínu 

- tengi myndmennt öðrum námsgreinum skólans, umhverfinu og daglegu lífi 

- geti gengið frá verkefnum, efnum og áhöldum 

- geri sér grein fyrir verðmæti þeirra efna og áhalda sem unnið er með hverju sinni 

- þjálfist í að klippa  

- þræði grófa nál 

- saumi þræðispor 

- öðlist færni í að klippa út form 

 

Námsgögn: ýmsar gerðir lita  

skæri, lím og pappír af ýmsum gerðum 

allskyns verðlaust efni 

plast til að sauma í 

nálar og garn 

filtefni 

efnisbútar 

  

Námsmat: Tekið er tillit til áhuga nemenda, vinnusemi og  vandvirkni. 
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Íþróttir 

 

Kennari:  Milan Djurica 

Kennslustundir:  1 stund á viku sund 

   2 stundir á viku íþróttir 

 

Íþróttir 

Markmið: 
- Auka hreyfigetu, efla jafnvægi og stöðuskyn nemenda.  Taktur, samhæfing, líkamsvitund og 

úthald nemenda aukist.  Félagsþroski og vinátta í leik eflist. 

- Mikil áhersla verður lögð á leiki sem stuðla að samvinnu nemenda, að samvinna verði 

nemendum eiginleg og sjálfsögð. 

- Reynt verður að hafa viðfangsefnin þannig að allir ráði við þau óháð getu þeirra og þroska og 

þannig að ýta undir jákvæða sjálfsmynd nemenda. 

- Áhersla verður lögð á að öllum nemendum líði sem best í tímum. 

- Í íþróttatímum verður fjölbreytt verkefnaval í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla til að 

nemendur fái útrás fyrir hreyfiþörf sína   

 

Viðfangsefni: 

- Hvers konar leikir, einnig stöðvaþjálfun þar sem hver nemandi getur notað sína kunnáttu og 

sinn hraða. 

- Einfaldar spennu og slökunaræfingar og ýmsir knattleikir með einföldu sniði. 

 

Sund 

Markmið: 
- Að venja nemendur við vatn og kenna undirstöðuatriði sundkennslu 

- Að fara í kaf og ná góðu rennsli 

- Að tilfinning fyrir hvers konar hreyfingum í vatni verði meiri og öruggari.  

 

Nemendur nái tökum á. 

- Marglyttufloti 

- 10 metra bringusundi og skólabaksundsfótatökum með eða án hjálpartækja 

- Að spyrna sér  frá bakka og láti sig renna með andlit í kafi 

- Að hoppa af bakka í laug 

 

Námsmat: 

- Nemendur taka engin próf sem metin eru til einkunna. 

- Mikið er lagt upp úr virkni í tímum 

- Að nemendur taki þátt og einnig að þeir fylgi reglum og fyrirmælum kennara. 

- Gefin er skrifleg umsögn í íþróttum í lok skólaársins. 

- Nemendur taka II. stig í sundi. 
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Heimilisfræði 

 

Kennari:   Áslaug Inga Finnsdóttir 

Kennslustundir:  2 stundir á viku hálfan veturinn. 

 

Markmið er að nemendur: 

  -  viti hvaða störf eru unnin á  heimilum og að þeir geti tekið þátt í þeim 

  -  skynji mikilvægi góðrar samvinnu 

  -  geri sér grein fyrir hve nauðsynlegt er að viðhafa hreinlæti og góða umgengni í 

     kennslueldhúsi 

  -  geti raðað fæðutegundum á fæðuhringinn 

  -  geri sér grein fyrir að góðar neysluvenjur eru nauðsynlegar heilsunnar vegna 

  -  kunni skil á þeim áhöldum sem notuð eru við heimilisstörf og kunni að nota þau rétt 

  -  viti að gæta þarf mikils hreinlætis þegar unnið er með matvæli 

  -  tileinki sér kurteisi og tillitsemi við borðhald og smakki á öllum fæðutegundum með 

     jákvæðu hugarfari 

 

Námsgögn: Heimilisfræði fyrir 2. bekk fæðuhringurinn, mælitæki og önnur áhöld sem tilheyra 

matargerð, verkefni, vinnublöð, matreiðslubækur og hráefni til matargerðar. 

 

Námsmat: Metin verður framkoma, kurteisi, tillitsemi, sjálfstæð vinnubrögð og samvinna.   

Mat verður lagt á vinnubók og verklega vinnu.  Einkunn er gefin í lok vetrar. 
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Tölvunotkun og 
upplýsingamennt 

 
Kennari:  Sigríður Bjarney Aadnegard 

Kennslustundir:  1 stund á viku 

 

Markmið: 

 

Nemendur: 

Tæknilæsi 

- tileinki sér rétta líkamsbeitingu við innslátt á texta  

- átti sig á hvernig lyklaborð skiptist í hægri og vinstri hluta 

- geti ritað texta í ritvinnslu 

- kunni að nota ákveðna sérlykla á lyklaborði, s.s. að eyða texta, leiðrétta texta og rita stóra stafi 

- geti vistað skjöl og náð í vistuð skjöl á hörðum diski og disklingi 

- geti nýtt sér efni af margmiðlunardiskum eða neti sem hæfir þessum aldurshópi 

 

 

 

Námsgögn: Tölvur – Upplýsingatækni fyrir yngstastig (vefur) - Ýmis kennsluforrit- Æfingar 

tengdar ritvinnslu. 

 

Námsmat: Metinn er áhugi nemenda, vinnusemi og vandvirkni. 
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Smíðar 

 

 

Kennari:  Grímur Guðmundsson 

Kennslustundir:  2 stundir á viku hálfan veturinn  

Markmið: 

Að nemendur 

- þjálfist í að beita einföldum handverkfærum, s.s. laufsög, raspi og þjöl 

- hanni sjálfir útlit smíðahlutar síns, s.s. með teikningum 

- tileinki sér mikilvægi þess að ganga vel um smíðastofuna og fara vel með verkfæri, m.a. með 

tillliti til öryggis 

- sýni skilning á góðri samvinnu í smíðastofunni og séu tilbúnir að rétta samnemendum sínum 

hjálparhönd við verkefnin 

 

Helstu verkefni og verkþættir: 

- Sprellikarl (sögun, pússun, málun, samsetning)  

- Lítil hilla (hönnun, sögun pússun, líming, málun) 

- Önnur verkefni eftir því sem tími vinnst til 

 

Námsmat: Skriflegur vitnisburður í lok vetrar, byggður á verkefnaskilum,  

ástundun og frágangi verkefna. 
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Tónmennt 
 

Kennarar:  Þórunn Ragnarsdóttir  

Kennslustundir:  1 stund á viku, samkennt með 1., 3. og 4. bekk. 

 

 

 

Söngur 

Söngur verður sá þáttur tónmenntarinnar sem mest verður lögð áhersla á.  Því að syngja saman af 

lífi og sál vekur ákveðna samkennd hjá nemendum, einnig fá þeir mikla útrás og getur það vakið 

áhuga þeirra til söngs/tónlistar.  Nemendur fá alla texta sem þeir syngja, í “söngmöppu”  

Nemendur eiga að geta: 

- sungið nokkur íslensk þjóðlög. 

- Þekkt og geta sungið nokkra árstíðabundna söngva. 

-      sungið fjölbreytt lög m.a. einföld keðjusöngslög 
-      notað röddina til að flytja þulur og raddverk 
       

Hreyfing 

      Nemendur eiga að geta: 

- Tekið þátt í hreyfileikjum og ýmsum barnadönsum s.s. Hver sem þennan leik vill leika, Hafið 

þið ekki séð  hann Pétur dansa, o.s.frv. 

 

Hlustun og sköpun 

       Nemendur eiga að geta: 

- Hlustað á fjölbreytta tónlist með athygli.  

- Hlustað og haft ánægju af tónlist. 

- Samið og spunnið einföld tónverk með einföldum hljóðgjöfum. 

- Þekki og geti greint hugtök s.s. háir og djúpir tónar, hratt og hægt, bjart og dimmt, sterkt og 

veikt. 

 

Námsefni:  Leikum og syngjum, 

Það er gaman að hlusta og námsefni með hlustunarefni frá  Námsgagnastofnun 

  Ýmis hljóðfæri s.s. píanó, gítar, harmonikka, hristur o.fl. 
     Ýmis heimatilbúin hljóðfæri 

  Tónmennt.1., 2. og 3. hefti, 

       Söngtextar í plastmöppu  

     Geisladiskar, snældur og spólur 

  Ýmsar söngbækur, hlustunarefni og önnur hljálpartæki sem við á 

 

Námsmat:  Tekið er tillit til áhuga nemenda, virkni og hegðunar í tímum. 

 

 

 


