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Önn            Vor 2017 

Deild  
Yngsta stig 

 

Bekkur 1. bekkur 

Kennarar Elísabet Þórarinsdóttir og Sigrún Birgisdóttir 

Námsgrein Íslenska 

Námsefni Lestrarlandið-lesbók, lestrarlandið 2-vinnubók, Listin að lesa og skrifa-smáhefti af vef, 

Við lesum A, Ítalíuskrift 1b ýmis ljósrituð hefti. 

Námsmat Stafakannanir, Leið til læsis-sjónrænn orðaforði-A1 í janúar-A2 í maí, Lesfimi A1 í maí 

(orð á mínútu). Ítalíuskrift 1 B. Umsögn í lestri að vori. 

Stundafjöldi  6-8 á viku 

Heimanám  Heimalestur og orðabók 3-5 orð í 5 skipti yfir vikuna. Skrift og ritun. 

Markmið:   

 

VIKA ÁÆTLUN Annað 

 

 

 

 

 

 

 

Annaskipti 

1. 

16-20 jan 

4.- 6. Jan Lestrarlandið-stafurinn Ff, lesa sögu, skoða bók 

og finna orð. 

Lestrarlandið vinnubók 2 bls. 6-9. 

9.- 14.jan. Læsishópar íslenska og skrift, mismunandi 

vinna í hópunum eftir getu. 

 

Lestrarlandið-stafurinn Éé, lesa sögu, skoða bók og finna 

orð. 

Lestrarlandið vinnubók 2 bls. 10-11 

Læsishópar íslenska og skrift, mismunandi vinna í 

hópunum eftir getu.     

Skrift 1B bls. 2-3 

4.jan.Skipulagsdagur  

 

 

 

 

 

 

20.jan. bóndadagur     

2. 

 

23-27 jan 

Lestrarlandið-stafurinn Hh, lesa sögu, skoða bók og finna 

orð. 

Lestrarlandið vinnubók 2 bls. 12-15 

Læsishópar íslenska og skrift, mismunandi vinna í 

hópunum eftir getu. 

Leið til læsis orðalisti-sjónrænn orðaforði-könnun 

Skrift 1B bls. 4-5 

PALS í 2. – 7. bekk 

 

3. 

 

30 jan-3 feb 

Lestrarlandið-stafurinn Tt, lesa sögu, skoða bók og finna 

orð. 

Lestrarlandið vinnubók 2 bls. 16-19 

Læsishópar íslenska og skrift, mismunandi vinna í 

hópunum eftir getu. 

Skrift 1B bls. 6-7 

PALS í 2. – 7. bekk 

Viðtalsvika 

3 feb dagur stærðfr. 

 

30.jan.- 3.feb. 

foreldradagar 

                4.  

 

        6 – 10 feb. 

Lestrarlandið-stafurinn Gg, lesa sögu, skoða bók og finna 

orð. 

Lestrarlandið vinnubók 2 bls. 20-23 

Læsishópar íslenska og skrift, mismunandi vinna í 

hópunum eftir getu. 

Skrift 1B bls. 8-9 

PALS í 2. – 7. Bekk 

 

6.feb. Dagur leikskólans 

 

5. 

 

       13 – 17 feb  

Lestrarlandið-stafurinn Ðð, lesa sögu, skoða bók og finna 

orð. 

Lestrarlandið vinnubók 2 bls. 24-25. 

Læsishópar íslenska og skrift, mismunandi vinna í 

hópunum eftir getu.      Skrift 1B bls. 10-11 

PALS í 2. – 7. bekk 



6. 

 

20-24 feb 

Lestrarlandið-stafurinn Öö, lesa sögu, skoða bók og finna 

orð. 

Lestrarlandið vinnubók 2 bls. 26-29. 

Læsishópar íslenska og skrift, mismunandi vinna í 

hópunum eftir getu. 

Skrift 1B bls.12-13 

PALS í 2. – 7. bekk  

 

22. feb skipulagsdagur 

23 og 24. vetrarfrí 

  7.  

 

27 feb- 3 mars 

 

Lestrarlandið-stafurinn Ðð, lesa sögu, skoða bók og finna 

orð. 

Lestrarlandið vinnubók 2 bls. 6-9. 

Vinna með orðin: sagði-eða-að-æð-við-með. 

Læsishópar íslenska og skrift, mismunandi vinna í 

hópunum eftir getu. 

Skrift 1B bls. 13-14 

PALS í 2. – 7. Bekk 

 

27.jan. bolludagur, 

28.jan. sprengidagur  

1. mars öskudagur    

 

8. 

 

6 – 10 mars 

 

Lestrarlandið-stafurinn Bb, lesa sögu, skoða bók og finna 

orð. 

Lestrarlandið vinnubók 2 bls. 30-33 

Læsishópar íslenska og skrift, mismunandi vinna í 

hópunum eftir getu. 

Skrift 1B bls. 15-16 

PALS í 2. – 7. Bekk  

9. 

13 – 17 mars 

 

Lestrarlandið-stafurinn Yy Ýý, lesa sögu, skoða bók og 

finna orð. 

Lestrarlandið vinnubók 2 bls. 34-37. 

Læsishópar íslenska og skrift, mismunandi vinna í 

hópunum eftir getu. 

Skrift 1B bls. 17-18 

Lestrarsprettur allur 

skólinn – hefst 13. apríl 

10. 

20 – 24 mars 

 

Lestrarlandið-stafurinn Kk, lesa sögu, skoða bók og finna 

orð. 

Lestrarlandið vinnubók 2 bls. 42-45. 

Læsishópar íslenska og skrift, mismunandi vinna í 

hópunum eftir getu. 

Skrift 1B bls. 19-20 

Lestrarsprettur allur 

skólinn  

22. og 23. mars 

þemadagar 

11. 

27 -31 mars 

 

Lestrarlandið-stafurinn Dd, lesa sögu, skoða bók og finna 

orð. 

Lestrarlandið vinnubók 2 bls. 46-49. 

Læsishópar íslenska og skrift, mismunandi vinna í 

hópunum eftir getu.  

Skrift 1B bls. 21-22 

Lestrarsprettur allur 

skólinn 

12. 

3-7 apríl 

 

Lestrarlandið-stafurinn Au, lesa sögu, skoða bók og finna 

orð. 

Lestrarlandið vinnubók 2 bls. 50-53. 

Læsishópar íslenska og skrift, mismunandi vinna í 

hópunum eftir getu. 

Skrift 1B bls. 23-24 

Lestrarsprettur allur 

skólinn – lýkur 7. apríl 

2. apríl dagur 

barnabókarinnar 

    

             13. 

      8-17. apríl 

 

 

 

  

       Páskaleyfi 

 

14. 

18. – 21. apríl 

 

 

 

Lestrarlandið-stafurinn Pp, lesa sögu, skoða bók og finna 

orð. 

Lestrarlandið vinnubók 2 bls. 54-57. 

Læsishópar íslenska og skrift, mismunandi vinna í 

hópunum eftir getu.   Skrift 1B bls. 25-26 

20 apríl sumardagurinn 

fyrsti 



  

15 

24. – 28.apríl 

 

Lestrarlandið-stafurinn Ei, lesa sögu, skoða bók og finna 

orð. 

Lestrarlandið vinnubók 2 bls. 58-59. 

Læsishópar íslenska og skrift, mismunandi vinna í 

hópunum eftir getu. 

Skrift 1B bls. 27-28 

 

 

16. 

2. – 5. maí 

 

Lestrarlandið-stafurinn Ey,lesa sögu, skoða bók og finna 

orð. 

Skrift 1B bls. 29-30 

 

           17. 

8. – 12. maí 

 

Lestrarlandið vinnubók 2 bls. 60-63. 

Læsishópar íslenska og skrift, mismunandi vinna í 

hópunum eftir getu. 

Skrift 1B bls. 31-32 

 

 

18. 

15. – 19. maí 

Lestrarlandið-stafurinn Xx, lesa sögu, skoða bók og finna 

orð. 

Lestrarlandið vinnubók 2 bls. 64-67. 

Læsishópar íslenska og skrift, mismunandi vinna í 

hópunum eftir getu. 

 

19. 

22.- 26. maí 
Innlögn á stöfum lokið 

Upprifjun á stöfum, klára bækur og verkefni. 
25. maí 

uppstigningardagur 

20. 

29. maí – 

2. júní 

 

Innlögn á stöfum lokið 

Upprifjun á stöfum, klára bækur og verkefni. 

29. maí skipulagsdagur 

1.júní voruppbrot 

2.júní voruppbrot og 

vorhátíð foreldrafélags 

 

21.  

5. – 9.júní 

 

 

 

 5. júní annar í 

hvítasunnu 

6. júní skólaslit 

7. – 9 júní frágangur 

 

 

Áætlunin er gerð með fyrirvara um breytingar. 

 

 

 

 

Dagsetning 

janúar 2017 

 

 

 


