
Lækjarskóli                

Haust 2016 

Annaráætlun 

 

Íslenska 1.bekkur 

 
Önn            Haust  2016 

Deild Yngsta stig 

Bekkur 1.  bekkur 

Kennarar Elísabet Þórarinsdóttir og Sigrún Birgisdóttir 

Námsgrein Íslenska 

Námsefni Lestrarlandið sögubók, vinnubók 1., Íslenska í 1. og 2. bekk, handbók 

kennara, ýmis önnur gögn 

Námsmat Leið til læsis skimunarpróf, stafakönnun, lestrarkönnun og 

framburðarskimun. 

Stundafjöldi  8 tímar á viku.  

Heimanám Heimalestur 5 daga vikunnar. Heimvinnupakki, skrift og/eða sögugerð. 

 

VIKA ÁÆTLUN HEIMANÁM 

1. 

 

22.-26.  ágúst 

 22. ágúst - skólasetning Ekkert 

heimanám 

2. 

 

29. ágúst – 2. sept. 

Lestrarlandið lesbók bls. 4-7, stafirnir á og s lagðir inn, 

vinnubók bls. 2-5 

Áhersla á orðmyndirnar og, ás, sá ekki 

Spora, leira og vatna stafina 

 

3. 

 

        5. - 9. sept.  

8. sept – alþjóðadagur læsis 

Lestrarlandið lesbók bls. 8-9, stafurinn í  lagður inn, 

vinnubók bls. 6-9 

Spora, leira og vatna stafina 

 

                4.  

 

        12.-16.  sept. 

16. sept. – dagur íslenskrar náttúru  

Lestrarlandið lesbók bls. 10-11, stafurinn a  lagður inn, 

vinnubók bls. 10-13 

Spora, leira og vatna stafina 

Nemendur sem eru tilbúnir í lestrarnám fá lestrarbækur. 

 

5. 

 

       19.-23. sept.  

Lestrarsprettur hefst 

22.-23. Samræmd próf 7.bekk ísl og stæ 

Lestrarlandið lesbók bls. 12-13, stafurinn l  lagður inn, 

vinnubók bls. 14-17 

Spora, leira og vatna stafina 

 

 

6. 

 

26.-30. sept.   

26. sept. evrópskur tungumáladagur 

28. sept. Skipulagsdagur 

29.-30.sept. samræmd próf 4.bekkur ísl. stæ. 

Lestrarlandið lesbók bls. 14-15, stafurinn ó  lagður inn, 

vinnubók bls. 18-21,  Spora, leira og vatna stafina 

 



  

 

 7.  

 

3. okt.-7. okt. 

 

 

 

5. okt. alþjóðadagur kennara 

7.okt. lestrarspretti lokið 

Lestrarlandið lesbók bls. 16-17, stafurinn r  lagður inn, 

vinnubók bls. 22-25,   

Spora, leira og vatna stafina 

 Allir nemendur fá lestrarbækur. 

 

8. 

 

10.-14. okt. 

 

10-14. október foreldradagar í Lækjarskóla 

Lestrarlandið lesbók bls. 18-21, stafurinn i  lagður inn, 

vinnubók bls. 26-29, orðmyndin ég 

Spora, leira, skrifa orð. 

Sögugerð 

 

9. 

17.-21. okt.  

 

20.og 21. okt. vetrarfrí í Lækjarskóla 

Upprifjun á  kenndum bókstöfum, á-s-a-l-ó-r-i 

Stafavinna og könnun. 

Sögugerð 

 

10. 

24.-28. okt. 

 

Lestrarlandið lesbók bls. 22-23, stafurinn ú  lagður inn, 

vinnubók bls. 30-33, orðmyndin úr 

  Spora, leira, skrifa orð 

 

11. 

31. okt.-4. nóv.  

 

Lestrarlandið lesbók bls. 24-25, stafurinn m  lagður inn, 

vinnubók bls. 34-37, orðmyndin amma, mamma 

Spora, leira, skrifa orð.  

   

 

 

12. 

7.-11. nóv.  

 

8.nóv. baráttudagur gegn einelti 

Lestrarlandið lesbók bls. 26-27, stafurinn u  lagður inn, 

vinnubók bls. 38-41, orðmyndin um 

Spora, leira, skrifa orð. 

Sögugerð 

 

 

                13. 

14.-18. nóv. 
16. nóv. dagur íslenskrar tungu – 

Lestrarlandið lesbók bls. 28-29, stafurinn e  lagður inn, 

vinnubók bls. 42-45, orðmyndin er 

Spora, leira, skrifa orð. 

 

 

14. 

21.-25. nóv. 

 

21. nóv. skipulagsdagur í Lækjarskóla 
Lestrarlandið lesbók bls. 30-31, stafurinn v  lagður inn, 

vinnubók bls. 46-40, orðmyndin var 

Spora, leira, skrifa orð. 

Sögugerð 

 

15. 

28. nóv.-2. des. 
1. des. Ísland fullvalda ríki 1918 

3.des. piparkökudagur Foreldrafélagsins 

Lestrarlandið lesbók bls. 32-33, stafurinn o  lagður inn, 

vinnubók bls. 50-53, orðmyndin er 

Spora, leira, skrifa orð. 

 

16. 

5.-9. des. 

 

Lestrarlandið lesbók bls. 34-35, stafurinn Nn  lagður 

inn, vinnubók bls. 54-57, orðmyndin nú 

Spora, leira, skrifa orð. 

Sögugerð 

 



                 17. 

12.-16. des. 
Lestrarlandið lesbók bls. 36-37, stafurinn æ  lagður inn, 

vinnubók bls. 58-61, orðmyndin nú 

Spora, leira, skrifa orð. Æfa fyrir jólaskemmtun. 

 

18. 

19.- 20. des.  
20. des. litlu jól 

Jólafrí 

 

19. 

4. jan.-6.jan. 

4. jan. skipulagsdagur 

6.jan. þrettándinn 

Lestrarlandið vinnubók nr.2 og stafainnlögn. 

 

 

20. 

9.-13. jan  

12. jan. annaskipti 

Lestrarlandið vinnubók nr. 2 og stafainnlögn. 

 

21. 
 

16.-20. jan. 

16.jan. Ný önn  

 

Dagsetning  

 


