
Grunnskóli Húnaþings vestra 
Góður skóli – gjöful framtíð 

Kennsluáætlun 
 

Námsgrein: Byrjendalæsi 

Bekkur/ 1. bekkur 

Kennari: Lára Helga Jónsdóttir 

Tímabil: 

Ef kennsluáætlun er fyllt út t.d. fram að áramótum, kemur uppfærsla við hana eftir áramót, ekki 

önnur áætlun eftir áramót. Kennsluáætlun á að ná yfir allt skólaárið að lokum.  

Kennsluáætlun getur ekki verið styttri en að næsta viðtalsdegi. 

Kennsluáætlun skal senda skólastjóra og foreldrum í síðasta lagi 1. september og svo eftir hvern 

viðtalsdag með uppfærslu eftir því sem við á. 

Hæfniviðmið 
Hæfniviðmið aðalnámskrár lögð til grundvallar 

Nemandi: 

 getur lesið létt orð og texta og skilur það sem lesið er 

  hefur aukið orðaforða sinn, málskilning og lesskilning 

  kann stafrófsvísuna utan að 

 getur staðið fyrir framan bekkinn og sagt frá  

 getur samið stuttan texta við mynd 

 kann að draga rétt til stafs og fylgir línu 

 þekkir ýmis hugtök t.d bókstafur, orð, hljóð, málsgrein og greinamerki 

 kynnist fjölbreyttum textagerðum, þjóðsögur, ævintýri, fræðitexti, sögubækur, vísur og ljóð 

 lærir að velja sér bækur á bókasafni miðað við áhugamál sín  

Helstu námsbækur og gögn: 
 Ýmiskonar bækur eru notaðar og valdar eftir gæðum textans.  

 Við lesum A lestrarbók og vinnubók 

 Lestrarland 1 og 2 

 Úrklippubókin 

 Orðasafnið  

 Léttlestrarbækur til þjálfunar 

 K-PALS fyrir byrjendur 

 Bókin um Tíslu. Unnið  með valda kafla sem eru samþættir Lífsleikni 



 

Námsmat: 
Hvað verður metið, hvernig og hvenær? 

 Stafakönnun í upphafi skólans 

 Skimunarpróf sem spáir fyrir um gengi nemandans í lestrarnáminu 

 Lesferilspróf 3x á ári  

 Vinna nemenda metin í tímum – nota leiðsagnarmat. 

 

 

September Viðfangsefni, verkefni/verkefnavinna /blaðsíður/próf/viðmið 

1. vika 
2. – 6. september 

 Unnið er með byrjendalæsisrammann Asnaskóli. Lykilorð er 
asnaskóli og unnið með stafina Ss og Aa. 

  Nemendur læra og æfa stafdrætti s og a í vinnuheftinu 
Lestrarland 1.  

 Þau finna hvernig og hvar hljóðið myndast í munnholinu 

2. vika 
9. – 13. sept 

 Tísla byrjar í grunnskóla – samþætting í lífsleikni. Lykilorðið er: 
Tísla og lykilstafir eru Tt og Íí. 

3. vika 
16. – 20. sept 

 Tísla kynnist nýjum vinum -  samþætting í lífsleikni.  Lykilorðið er 
músarhola og unnið  með stafina  Oo og L l.   

4. vika 
23. – 27. sept 

  Sirrý í Vigur. Lykilorðið er bátur og unnið með stafina Bb og Áá 

Október  

5. vika 
30. sept. – 4. okt 

 Blaðgræna – samþætting í náttúrufræði. Lykilorðið er gróður. 
Lykilstafir eru Rr og Óó. 

6. vika 
7. – 9. okt. 

 

 Fjölskylda Tíslu.  Lykilorðið er umhyggja  og unnið með 
stafina Uu og Mm.   

10. október - 
viðtalsdagur 

  

   

   

Nóvember  

   

   

   

    

Desember  

   



   

   

Jólafrí 21. des – 6. jan 
hjá nemendum  

 

Janúar  

Starfsdagar 2. og 6. 
janúar 

 

3. janúar – 
viðtalsdagur. 

 

   

   

    

Febrúar  

   

   

   

    

Mars  

   

6. mars - viðtalsdagur   

Áhugasviðsverkefni 
þvert á árganga. 

 

    

Apríl  

   

Páskafrí 4. – 13. apríl   

   

    

Maí  

   

   

   

Starfsnám/val/vordagar 
18. – 28. maí.  

  

 

 



 

 

 

 

 


