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ÍSLENSKA

1.bekkur íslenska 2018-2019

Kennarar: Bryndís Valdimarsdóttir; Erla Björk 
Theodórsdóttir; Kristjana Ósk Sturludóttir

Lýsing

Í 1. bekk er höfuðáhersla lögð á vinnu með lestur, stafainnlögn og að læra bókstafina og hljóðin þeirra. Unnið er samkvæmt 
hæfniviðmiðum aðalnámskrár grunnskóla, 2013. 

Kennsluaðferðir: Notast er við fjölbreyttar kennsluaðferðir s.s. einstaklingskennslu, hópavinna, innlagnir, umræðu og 
spurnaraðferðir, lausnaleit og söguaðferð. 

Námsmat: Hæfniviðmið úr aðalnámskrá grunnskóla liggja til grundvallar námsmats. Metið er jafnt og þétt yfir árið og birtist 
árangur á hæfnikorti nemanda.

VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

SEL íslenska 1.bekkur 2018-2019 - Talað mál, hlustun og áhorf

 Beitt skýrum og áheyrilegum framburði. 

 Hlustað og horft með athygli á upplestur, leikið efni, ljóð og söngva og greint frá upplifun sinni. 

 Tjáð sig frammi fyrir hópi.

 Átt góð samskipti, hlustað og sýnt kurteisi.

 Sagt frá eftirminnilegum atburði og lýst ákveðnu fyrirbæri, endursagt efni sem hlustað hefur verið á eða lesið. 

SEL íslenska 1.bekkur 2018-2019 - Lestur og bókmenntir

 Beitt aðferðum við umskráningu hljóða og stafa þannig að lestur verði lipur og skýr. 

 Valið sér lesefni eftir áhuga og lesið sögur, ljóð og fræðandi efni, sem hæfir lestrargetu.

 Valið bók eða annað lesefni og lesið sér til ánægju.

 Nemandi þekkir stafina Ff, Íí, Oo og hljóðin þeirra.

 Aukið orðaforða sinn til að skilja texta og ráðið í merkingu orðs út frá samhengi.

 Lesið ævintýri, sögur og ljóð ætluð börnum. 
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 Nemandi þekkir stafina Aa, Ss, Óó, Ll og hljóðin þeirra.

 Tengt þekkingu sína og reynslu við lesefni í því skyni að ná merkingu þess. 

 Beitt algengum hugtökum í bragfræði svo sem rími, kvæði, vísu.

 Nemandi þekkir stafina Áá, Rr, Úú, Mm og hljóðin þeirra.

SEL íslenska 1.bekkur 2018-2019

 Nemandi þekkir stafina Vv og Ee og hljóðin þeirra.

 Nemandi þekkir stafina Ii og Nn og hljóðin þeirra.



 Nemandi þekkir stafina Uu og Gg og hljóðin þeirra.

SEL íslenska 1.bekkur 2018-2019 - Ritun

 Dregið rétt til stafs og skrifað skýrt og læsilega. 

 Samið texta frá eigin brjósti, svo sem sögu, frásögn, ljóð eða skilaboð.

 Skrifað og leyft öðrum að njóta þess með upplestri höfundar eða lestri lesanda.

SEL íslenska 1.bekkur 2018-2019 - Málfræði

 Þekkt og fundið helstu einingar málsins, svo sem bókstafi, hljóð, orð, samsett orð og málsgrein.

 Greint mun á samnöfnum og sérnöfnum.
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KENNSLUSKIPULAG

 Asnaskóli - stafir: A S Ó L

Lesin var bókin Asnaskóli og gerð verkefni tengd henni. Unnið var með stafina og hljóðin Aa, Ss, Óó og Ll.

 Barbapabbi - D Ý

 Ég er klárastur - stafir: Á R Ú M

Lesin var bókin Ég er klárastur og unnin verkefni með stafina og hljóðin Áá, Rr, Úú og Mm. Gerðar voru 
stafamyndir, unnið með stafasúpu og ritunarverkefni þar sem æft var að skrifa stafina. Einnig var notuð 
verkefnabókin Vinnubók 1.

 Ég hlakka til (ljóð) - É

 Fíasól; Ff, Íí og Oo.

Við lásum bókina Fíasól og gerðum verkefni tengd henni. Við unnum með stafina og hljóðin Ff, Íí og Oo.

 Hver er sterkastur - Æ

 Krakkarnir í Kátugötu

 Krumminn á skjánum - Ljóð

 Kuggur og Þorrablótið - ÞB

 Sjáðu, Madditt það snjóar!; Vv og Ee.

Stafirnir Vv og Ee og hljóðin þeirra kennd í gegnum söguna Sjáðu, Madditt, það snjóar! Bókin var lesin og gerð 
verkefni tengd henni og þessum stöfum.

 Skólinn hans Barbapabba - stafir: Ó L

 Skrímsli á toppnum - stafir: T O
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 Súperamma og sjóræningjarnir - stafir: P E

 Þrír litlir grísir - Au Ð


