
Kennsluáætlun 
Grunnskóli Húnaþings vestra 

Góður skóli – gjöful framtíð 

Kennsluáætlun 

 

Námsgrein: Byrjendalæsi 

Bekkur/hópur: 2. bekkur 

Kennari:  Laura Ann Howser 

Tímabil: 23. ágúst -28. maí 

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 

 Nái góðum árangri í lestri, lesskilningi og ritun 

 Að þau geti tjáð sig fyrir framan skólafélaga sína 

 Hlustað af einbeitingu á talað orð 

 Nái þokkalegri færni í skrift 

 Auki orðaforða sinn 

  

Helstu námsbækur og gögn: 
 Bækur með gæðatexta ásamt ýmiskonar lestrabókum bæði með og án vinnubóka útgefnum af 

námsgagnastofnun 

 Skrift 1 og 2 

 Leikur að orðum 

 Ritrún 1 

 PALS þjálfunarefni á þriðju-, miðviku- og fimmtudögum. 

Námsmat: 
Hvað verður metið, hvernig og hvenær? 

 Lestrapróf er tekið þrisvar sinnum á starfsárinu. 

 Vinna nemenda metin í tímum – nota leiðsagnarmat. 

  

  

  

 



 

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

 
 

 Unnið  með rammann Orminn í Lagarfljóti 

  Samhliða er unnið með skrift, Ritrún 1 og Leikur að orðum 

  Unnið með Komdu og skoðaðu líkamann í 4-5  vikur 

   Unnið með Komdu og skoðaðu líkamann í 4-5  vikur 

Október  

  Unnið með Komdu og skoðaðu líkamann  

10. október - 
viðtalsdagur 

  

  Unnið með bókina Sjóræningjar skipta ekki um bleyju 

  Samhliða er unnið með skrift, Ritrún 1 og Leikur að orðum 

Nóvember  

  Unnið með bókina Sjóræningjar skipta ekki um bleyju 

  Uppbrotsdagar frá 4/11 – 15/11 

  Unnið með bókina Sjóræningjar skipta ekki um bleyju 

   Samhliða er unnið með skrift, Ritrún og Leikur að orðum 

Desember  

  Unnið með rammann Jólagestir hjá Pétri 2 vikur 

  Unnið með rammann Barn er fædd í Betlehem 

  Samhliða er unnið með skrift, Ritrún 1 og Leikur að orðum 

Jólafrí 21. des – 6. jan 
hjá nemendum  

 

Janúar  

Starfsdagar 2. og 6. 
janúar 

 

3. janúar – 
viðtalsdagur. 

 

  Unnið með rammann Barn er fædd í Betlehem 

  Unnið með rammann Gula sendibréfið 4 vikur 

   Samhliða er unnið með skrift, Ritrún 1 og Leikur að orðum 

Febrúar  

  Unnið með rammann Komdu og skoðaðu bílinn 4. vikur 



  Samhliða er unnið með skrift, Ritrún 1 og leikur að orðum 

   

    

Mars  

  Unnið með rammann Hagamús með lífið í lúkunum 2 vikur 

6. mars - viðtalsdagur   

Áhugasviðsverkefni 
þvert á árganga. 

 Samhliða er unnið með skrift, Ritrún 1 og leikur að orðum 

   Unnið með rammann Eldfærin eftir H.C. Andersen 

Apríl  

  Unnið með rammann Komdu og skoðaðu hafið 4-5 vikur 

Páskafrí 4. – 13. apríl  Samhliða er unnið með skrift, Ritrún 1 og leikur að orðum 

   

    

Maí  

  Unnið með rammann Hverjir fundu Ísland? 1 vika 

  Unnið með rammann Blómin á þakinu 

  Samhliða er unnið með skrift, Ritrún 1 og leikur að orðum 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kennsluáætlun 
Grunnskóli Húnaþings vestra 

Góður skóli – gjöful framtíð 

Kennsluáætlun 

 

Námsgrein: Stærðfræði 

Bekkur/hópur: 2. bekkur 

Kennari:  Laura Ann Howser 

Tímabil: 23. ágúst -28. maí 

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 

 Að búa til samhverfar myndir 

 Að tvöfalda fjölda 

 Að geta sagt til hvort tala sér oddatala eða slétt tala 

 Að skipta tölum upp í tug og einingar 

 Að vinna með frádrátt , samlagningu og læra margföldunartöfluna upp í 4x 

Helstu námsbækur og gögn: 
 Sproti 2A og æfingabók 

 Sproti 2b og æfingabók 

 Vasareiknir 1 

 Viltu reyna bækurnar og ljósrituð hefti og Í undirdjúpunum 

 Stærðfræðispjall –æfing í að ræða um stærðfræði. 

 Útistærðfræði 

Námsmat: 
Hvað verður metið, hvernig og hvenær? 

 Eftir hvern kafla er tekið kaflapróf og það metið 

 Vinna nemenda í tíma er metin 



 Próf tekið í lok bók 

 

 

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

 
 

 Sproti 2A – Tölur upp í 100 bls. 78 -101 

  Stærðfræðispjall  

  Sproti 2A – Samlagning og frádráttur bls. 102 -115 

  Læra að setja upp dæmi í reiknisbók 

Október  

  Sproti 2A – Samlagning og frádráttur bls. 102 -115 

10. október - 
viðtalsdagur 

  

  Sproti 2A – Tími bls. 116 -128/ Unnið í aukabækur 

  Stærðfræðispjall/ læra að setja dæmi upp í reiknisbók 

Nóvember  

  Sproti 2B – Samhverfa bls. 2-13 unnið í 2 vikur 

  Sproti 2 b – Tvöfald meira og helmingi minna/ Sléttar tölur og 
oddatölur, bls. 14- 23 unnið í 2 vikur 

  Stærðfræðispjall/ læra að setja dæmi upp í reiknisbók 

   Unnið í aukabækur. 

Desember  

  Sproti 2B – Reikningur með tölum upp í 100 – bls. 36-65 

  Jólastærðfræði 

  Stærðfræðispjall/ læra að setja dæmi upp í reiknisbók/ aukab. 

Jólafrí 21. des – 6. jan 
hjá nemendum  

 

Janúar  

Starfsdagar 2. og 6. 
janúar 

 

3. janúar – 
viðtalsdagur. 

 

  Sproti 2B – Reikningur með tölum upp í 100 – bls. 36-65 

  Stærðfræðispjall/ læra að setja dæmi upp í reiknisbók/ aukab. 

    

Febrúar  

  Sproti 2B – Flatarmál bls. 66 -79. 



  Stærðfræðispjall/ læra að setja dæmi upp í reiknisbók/ aukab 

  Útistærðfræði 

    

Mars  

  Sproti 2B Reikningur bls. 80-91/ orðadæmi nota í Spjallinu. 

6. mars - viðtalsdagur   

Áhugasviðsverkefni 
þvert á árganga. 

 

   Stærðfræðispjall/ læra að setja dæmi upp í reiknisbók/ aukab 

Apríl  

  Sproti 2 B – bls. 108 - 114 

Páskafrí 4. – 13. apríl  Stærðfræðispjall/ læra að setja dæmi upp í reiknisbók/ aukab 

  Útistærðfræði/ vinna með formin 

    

Maí  

  Sproti 2B –  Rúmfræðiform bls. 120 - 128 

  Stærðfræðispjall/ læra að setja dæmi upp í reiknisbók/ aukab 

  Útistærðfræði – Vinna með rúmfræðiform í umhverfi okkar 

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

  

 

 

 


