
Íslenska 

2-3. bekkur 

Vorönn 2022 

 

2 tímar á í töflu á viku ásamt 1 tíma í 
upplýsingamennt 

 

Áætlun kennslu 

 

Janúar/feb 

Lota í lestri og skrift 5 vikur 

Vika 1-2  
(3 janúar-14 janúar) 

Árstíðabundin lög og sögur. 
Framsögn og söngur. Lestur og 
skrift. Myndskreytingar. 
Orðaforði og málskilningur.  
 

Vika 3-5  
(17. janúar-4.febrúar) 

Söngur og leikrit. 
Hljóð stafa æfð. Framsögn, spil, 
orðaforði, yndislestur. 
Þulur og orðaleikir. 
3.bekkur: Hástafir og lágstafir 
æfðir með forskrift. 
 

 

Febrúar/mars 

 

Vika 6-7 

(7.febrúar-18. febrúar) 

Hæfniviðmið 

 

 

Hæfniviðmið fyrir 2.bekk 

• Nemandi getur hlustað af 
athygli á frásagnir og 
innlögn á lengri sögum og 
ævintýrum, sem notuð eru 
sem kveikjur í náminu.  

• Nemandi getur endursagt 
ágætlega heyrt efni frá fyrri 
degi.  

• Nemandi getur tekið þátt í 
því að fara með vísur, þulur 
og sönglög ásamt 
bekkjarfélögum.  

• Nemandi getur tekið þátt í 
umræðum, sagt frá og 
hlustað á aðra í spjalli um 
daglegt líf.  

• Nemandi geti geti dregið 
rétt til stafs og haldið rétt á 
skriffæri.  

• Nemandi þekki íslensku 
stafina og hljóð þeirra og 
geti skrifað einfaldar 
setningar eftir forskrift. 

• Nemandi getur dregið upp 
formteikningar sem æfa 
grunnfærni í ritun og 
fínhreyfingum.  

• Nemandi getur þekkt 
hugtökin orð og setning og 
getur lesið einfaldar 
setningar sem hann skrifar.  

• Nemandi geti leikið sér með 
orð og merkingu, svo sem 
með því að ríma og fara í 
orðaleiki.  



Hlustun og málskilningur. 
Ævintýri og dæmisögur. 
Upplýsingamennt. 
(vetrarfrí 17.febrúar-
21.febrúar) 

 

Vika 8-9 

(21.febrúar-4.mars) 

Hlustun og málskilningur. 
Ævintýri og dæmisögur. Skrift. 
Upplýsingamennt. 
 

Vika 10-11 

(7.mars-18.mars) 

Rím og orðaleikir. 
Upplýsingamennt. 
 

Vika 12-14 

(21.mars-31.mars) 

Ljóða og sögugerð. 
Upplýsingamennt. 
 

Apríl 
  
Vika 14-15 

(4.apríl-20.apríl) 

(páskafrí 14.4-18.4) 

 

Vika 16-17  
(19-29.apríl) 

Lota í íslensku/lífsleikni 

• Nemandi geti dregið saman 
og endursagt frásögn frá 
fyrri degi.  

• Nemandi getur horft með 
athygli á atriði sem eru flutt 
af samnemendum eða 
gestum. 

Hæfniviðmið fyrir 3.bekk 

• Nemandi getur hlustað af 
athygli á innlögn kennara á 
sögum og ítarefni í 
kennslunni.  

• Nemandi getur endursagt 
vel og munað söguþráð úr 
sögum sem hann heyrir. 
Nemandi getur sagt frá 
atburðum úr eigin lífi og 
eigin upplifun í hóp.  

• Nemandi getur beitt skýrum 
og áheyrilegum framburði. 

• Nemandi getur átt góð 
samskipti hlustað og sýnt 
kurteisi. 

• Nemandi getur lesið sér til 
skilnings og ánægju 
einfaldan texta og valið sér 
lesefni.  

• Nemandi þekkir hugtökin 
nafnorð, sagnorð, 
lýsingarorð, samheiti, 
andheiti, sérnöfn, samnöfn  

• Nemandi þekki hástafi og 
lágstafi og geti skrifað 
einfaldan texta frá eigin 
brjósti.  

• Nemandi getur unnið 
skapandi með tungumálið 
með rím og eigin tjáningu 
og beitt fjölbreyttum 
orðaforða.  



25.apríl-13.mai 
 

Orð og setningar, rím og 
orðaleikir. Skrift. 
3.bekkur: Nafnorð, sagnorð, 
lýsingarorð,  Skrifa eigin texta.    
Upplýsingamennt. 
 

Maí 
Vika 18-19 

(2.maí-13maí) 

Orð og setningar, rím og 
orðaleikir. Skrift. 
3.bekkur: Samheiti, andheiti, 
sérnöfn, samnöfn. Skrifa eigin 
texta.Upplýsingamennt. 
 

Vika 20-21 

(16.maí-27 maí) 

Ýmis spil 
 

Vika 22-23 

(30.maí-3.júní) 

Upprifjun 

8.júní skólaslit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Námsmat: 

 

Kennari metur áhuga, vandvirkni 
og innri hvatningu nemanda til að 
vinna verkefni. 
Námsmat á samvinnu og lausn 
verkefna, hlustun og framkoma 
metin.  
 

  

 


