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1. bekkur
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1. bekkur:
1.1. Íslenska
Námsefni:
Markviss málörvun
Það er leikur að læra ásamt vinnubók 1 og 2
Léttlestrarbækur
Sögubók
Skriftarbók
Geitungurinn 1 og 2

Viðfangsefni:
lestur, framsögn, hlustun, ritun, bókmenntir og málfræði.
Markmið:
 að nemendur þekki alla stafina og hljóð þeirra
 að nemendur geti skrifað rétta stafdrætti miðað við ítalska skrift
 að þjálfa rétta lesátt og augnhreyfingar
 að nemendur geti sagt frá reynslu sinni og endursagt
 að nemendur geti lesið og skilið léttan texta
 að nemendur geti sett upp texta á snyrtilegan hátt og læri að vanda skrift
Námsmat:
Símat, Lestrarkönnun 1 ( Rannveig Löve ) og Lestrarkönnun (Kristín Aðalsteinsdóttir)
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1.2. Stærðfræði
Námsgögn:
Kátt er í Kynjadal.
Eining 1 og 2.
Verkefnamappa – Eining.
Tölvuforrit sem fylgja efninu eru Töfraflísar og Talnaveiðar.
Hljómsnælda með lögum.
Ítarefni :
Tölvuforrit.
Viltu reyna?
Bækur Helgu Sigurjónsdóttur.
Rökleikir.
Stærðfræðileikir.
Sjá lista í Einingu 2 í kennsluleiðbeiningum bls. 26.
Viðfangsefni:
Stærðfræði og tungumál:
Leysi viðfangsefni sjálf og í samvinnu við skólafélaga sína
venjist því að ræða við þá um verkefnin.
Lausnir verkefna og þrauta: Leysi þrautir þar sem beita þarf útreikningum, búa til eigin
þrautir með verkefnum sem tengjast skólastarfinu eða viðfangsefnum daglegs lífs.
Röksamhengi og röksemdarfærsla: Flokki rökkubba eða safn smáhluta eftir eiginleikum
og rökstyðja flokkun sína. Leikir t.d. með rökkubbum.
Tengsl við daglegt líf og önnur svið: Leysi verkefni sem varða daglegt líf t.d. með
formum, mælingu og tíma.
Reikniaðgerðir og reiknikunnátta og mat: Leysi verkefni úr daglegu umhverfi sínu þar
sem þarf að leggja saman, draga frá, margfalda eða deila til að finna lausn.
Mynstur og algebra: Leiti að mynstrum í umhverfinu svo sem símynstri sem
endurtekningu í tíma eða rúmi.
Rúmfræði: Leiti að ákveðnum formum í umhverfi sínu, beri saman og flokki eftir
eiginleikum. Raði hlutum eftir lengd, þykkt, breidd, þyngd og rúmtaki. Fari í
leiki þar sem eru notuð hugtök sem tengjast staðsetningu,s.s. fyrir framan ,aftan,
ofan, neðan, til hliðar, nálægt, norður, suður. Teikni, máli eða klippi út
samhverfar myndir.
Tölfræði og líkindafræði: Noti áþreifanlega hluti til að gera súlurit. Ræði um hvort
eitthvað er líklegt eða ólíklegt, hvort eitthvað gerist reglulega stundum eða aldrei.
Mat:
Símat yfir veturinn. Lokakönnun að vori úr efninu sem kennt er.
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1.3. Heimilisfræði
Námsgögn:
Námsefni ætlað 2.bekk(gulu blöðin), Heimilisfræði fyrir byrjendur

Ítarefni:
Ýmsar uppskriftir

Viðfangsefni:
Næring og hollusta
-kynnist því að til eru bæði hottar og óhollar fæðutegundir
-læri að raða algengum fæðutegundum í fæðuhring og læri nöfn þeirra
-kynnist því hvaða fæðutegundir eru góða og slæmar fyrir tennurnar
Matreiðsla og vinnubrögð
-kynnist einföldum áhöldum
-þekki dl-mál, msk. Og tsk.
-geri sér grein fyrir því að hnífar og önnur eggjárn geta verið hættuleg
-fái verklega þjálfun í samvinnu við kennarann
-læri að lesa myndrænar uppskriftir
-hjálpi til við frágang
Matvælafræði
-geri sér grein fyrir því hvaðan matvælin koma sem unnið er með
-bragði matvælin sem unnið er með
Hreinlæti
-temji sér að þvo sér um hendur áður en starf hefst í eldhúsi og sest er til borðs
-geri sér grein fyrir því að örverur eru til í umhverfi okkar (borðklútur)
-hjálpi til við tiltekt og hreingerningu í eldhúsi
Neytendafræði og umhverfisvernd
-fái fyrstu kynni af því hvernig bæta má umhverfið(sápa, vatn, einnota umbúðir og
pappír)
Aðrir þættir
-læri orð og hugtök sem tengjast viðfangsefnunum
-geri sér ljóst að nauðsýnlegt er að fá nægan svefn og hvíld
-geti deilt með öðrum
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1.4. Íþróttir
Skynþroski Hreyfiþroski
Nemandi:
 leysi af hendi verkefni sem þroska
 jafnvægisskyn, sjónskyn, heyrnarskyn, snertiskyn, vöðva- og liðamótaskyn
 taki þátt í æfingum og leikjum sem reyna á samspil skynfæra
 þjálfist í grunnhreyfingum eins og að
 hlaupa, ganga, skríða, hoppa,stökkva,klifra, hanga, sveifla, kasta, grípa,rekja,
rúlla, snerta, velta sér
 þjálfist í æfingum með ýmis áhöld eins og gjarðir, sippubönd, bolta, bekki og
baunapoka
 taki staðlað hreyfiþroskapróf, s.s. MOT 4-6*
 taki þátt í leikjum sem veita útrás fyrir hreyfiþörf
Líkamsþroski Fagurþroski
Nemandi:
 taki þátt í leikjum og leikrænum æfingum sem efla
 líkamsþol, hraða, viðbragð, kraft, iðki íþróttir og leiki á skólalóð
 fari í gönguferðir og stundi útivist á öllum tímum skólaársins
 þjálfist í æfingum sem efla
 liðleika, líkamsreisn, líkamsstöðu
 taki þátt í skapandi hreyfingu og leikrænni tjáningu með eða án tónlistar
 læri einfalda barnadansa
Félagsþroski TilfinningaþroskiSiðgæðisþroski
Nemandi:
 upplifi gleði og ánægju af þátttöku í leikjum og leikrænum æfingum
 tileinki sér helstu samskiptareglur sem í gildi eru
 tileinki sér samskiptafærni eins og að
 hlusta, tjá skoðun sína, bíða, bregðast við
 fái leikræn verkefni sem krefjist samskipta, s.s. að
 taka tillit til annarra og vinna í fámennum hópum
 fái tækifæri til að ræða um og leika samskiptaform eins og stríðni og einelti
 þjálfist í ýmsum leikjum, æfingum og dansi sem krefst samvinnu og snertingar
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Vitsmunaþroski
Nemandi:
 taki þátt í umræðu um umhirðu líkamans og tileinki sér
 hreinlæti að lokinni íþróttakennslu, að ganga í hreinum og snyrtilegum klæðnaði,
bað- og umgengnisreglur
 taki þátt í a.m.k. tveimur gömlum íslenskum leikjum
 læri að umgangast áhöld og tæki á öruggan hátt
 læri helstu líkamsheiti eins og
 höfuð, bolur, brjóst, bak, fótleggir, armar
 læri helstu magn- og afstöðuhugtök eins og
 fleiri — færri, lengri — styttri, hægri — vinstri, undir — yfir
 læri og tileinki sér skipulagsform eins og
 röð, lína, hringur, hópur
 læri að bregðast við fyrirmælum og merkjum kennara eins og flautuhljóði og
klappi
 læri og tileinki sér helstu umgengnisreglur í íþróttamannvirkjum eins og að
 ganga frá fötum og handklæði, þvo sér, þurrka sér
 þjálfist í réttri líkamsbeitingu og hléæfingum við
 tölvunotkun, setu við skólaborð
Sund :
Í 1.-2. bekk er lögð megináhersla á aðlögun barnsins að vatninu í leik og með æfingum í
leik. Mikilvægt er að nemendur fái jákvæða upplifun í kennslustundum og njóti þess að
sækja sundtíma. Í 3.-4. bekk skal stefnt að áframhaldandi uppbyggingu sundnáms frá
fyrstu tveimur skólaárum en auka áherslu á grunnhreyfingar sundtaka í bringusundi og
skriðsundi. Í 1. - 4. bekk verður sund kennt einu sinni í viku allan veturinn.
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1.5. Myndmennt
Námsefni :
Matreitt af kennara eftir þörfum
Viðfangsefni :
Litafræði. formfræði, vinnulag, listasaga, fagurfræði og gagnrýni
Markmið :
Nemandi þekki frumlitina og geti gert 6 lita hring, þekki mun á grunnformunum og þeim
náttúrulegu, kynnist mismunandi myndgerðum og myndbyggingu, kynnist efnum og
áhöldum og læri að umgangast þau á réttan hátt um leið og hann fer að bera skynbragð á
ólílk hlutverk mynda í umhverfi sínu og hvaða gildi þær hafi fyrir hann.
Námsmat :
Símat og yfirlitsmat í lok hverrar annar.
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1.6. Textílmennt
Námsgögn
Hvernig á að sauma á saumavél.
Hannyrðir í 4.-7.bekk.
Á prjónunum eftir Unni Breiðfjörð.
Föt á börn eftir Sigrúnu Guðmundsd.
Prjónablöð, sniðblöð, ýmsar handbækur og ljósrít.
Námsmat
Símat í kennslustundum , þar sem vinnubrögð, iðjusemi, hegðun og fleira er lagt til
grundvallar. Nemendur í 1.- 4. bekk fá einkunnir í umsögnum. Stefnt að stöðluðum
prófum, skriflegum og verklegum í lok 4.bekk.
Viðfangsefni 1. – 4. bekkur:
Þjálfa fínhreyfingar, nemendur læri að þræða nálar, sauma tölur, einföld þræði og
útsaumsspor. Einfald þrykk – kartöfluþrykk. Prjón – nemendur læri að fitja upp, prjóna
og fella.
Vélsaumur – nemendur sauma einföld stykki með beinsaum og víxlsaum.
Markmið:
Lögmál og aðferðir:
- Þjálfist í að klippa.
- Þjálfist í að teikna/mála/ lita í tengslum við textílverkefni.
- Þræði grófa nál.
- Saumi þræðispor.
- Þjálfist í auðveldum vefnaði.
- Fái innsýn í hvernig textílverk verður til á einfaldan hátt.
Fagurfræði og rýni:
- Taki þátt í umræðum um fagurfræðileg sjónarmið í einfaldri mynd, s.s. lit, lögun,
glaðlegt, hlýlegt, fallegt.
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1.7. Náttúrufræði
Námsgögn :
Um mig og þig.
Handbækur- Loft, Segull, Ljós, Rafmagn, Hljóð.
Náttúruverkefni.
Samantekið efni frá kennara, Frá fjöru til fjalls, Umhverfið, Húsdýrin okkar, Fuglarnir
okkar, Tré verður að plöntu, Óskabókin-Tré.
Viðfangsefni:
Úr eðlisvísindum: Þekki og vinni með hugtökin, hiti, kuldi og frost. Fylgist með
breytingum á eiginleikum vatns og velti fyrir sér orsökum, s.s. þegar pollar frjósa
og snjór bráðnar. Fylgist með hlutum í daglegu umhverfi sem hreyfast hratt eða
hægt. Kanni hvort mismunandi hlutir festast við segull. Athugi ýmis ólík
fyrirbæri með tilliti til mismunandi lita, s.s. regnbogann, olíubrák, þrístrent gler.
Geri athuganir sem sýna áhrif veðurs og vinda á efni, t.d. að þvottur þornar fyrr og
að pollar gufa upp þegar sólin skín eða vindur blæs. Vinni með andhverfar og
speglaðar myndir. Geri einfaldar tilraunir sem sýna stöðurafmagn, s.s. í
rafmögnuðu hári og með því að nudda fótum við teppi.
Úr jarðvísindum: Ræði um áhrif sólarljóssins á nánasta umhverfi, hitastig lofts og vatns,
hitastig í skugga og í sólarljósi og líkamann. Ræði eðli og varanleika breytinga í
náttúrunni sem eru vegna áhrifa vinda og vatns, áhrifa mannsins og áhrifa
náttúruhamfara. Skoði og ræði um afleiðingar árstíðabreytinga í íslenskri náttúru,
nánasta umhverfi, heimabyggð. Geri veðurathuganir yfir ákveðið tímabil og
kanni hitastig, ofankomu og styrkleika vinds.
Úr lífvísindum: Þekki algengustu húsdýrin á Íslandi, þjálfist í að beita heitum og
hugtökum yfir sjáanlega líkamshluta. Ræði um hollustu matar m.a. með tilliti til
tannverndar. Ræði hvað verður um matinn sem borðum. Geri sér grein fyrir að
barn verður til vegna samruna efna frá báðum foreldrum. Skoði útlitseinkenni og
velti fyrir sér hvaða einkenni hafa erfst frá föður og hver frá móður. Geti flokkað
dýr eftir því hvað þau éta, þ.e. hvort þau nærast á plöntum eða öðrum dýrum.
Geri ýmsar athuganir á eigin líkama, s.s. á hæð, stærð fótar og handar. Þekki
helstu líffæri og starfsemi þeirra, s.s. hjarta, maga og lungu.
Námsmat: Umsögn.
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1.8. Samfélagsfræði
Námsgögn:
Skólinn okkar, Álfar og bústaðir þeirra, Jakob og Jóakim læra umferðareglurnar, Skólinn
og fjölskyldan, Um mig og þig, Ég byrja í skóla, Bókin um mig ( ljósritað hefti ),
Kisuland, Barn verður til, Aðgát í umferðinni, Við hjálpum, Leikur að læra 3, Risaeðlur.
Viðfangsefni:
Sjálfsmynd og félagslegt umhverfi: Skilji mikilvægi fjölskyldu, vina og skólafélaga og
gildi þess að vera hluti af hópi. Læri að hver maður er einstakur en jafnframt hluti
af heild, fjölskyldu, skólasamfélagi, bæjarfélagi, þjóðfélagi og að því fylgir
ábyrgð. Athugi og ræði stöðu og ábyrgð beggja kynja í fjölskyldum.
Skóli og heimabyggð: Kynnist skólabyggingu, skólalóðinni og nánasta umhverfi undir
leiðsögn kennara. Þekki nokkur örnefni, kennileiti, sögustaði og eða sögulegar
byggingar í nágrenni skólans.
Tími: Þekki árstíðirnar, heiti vikudaga og mánaða og mun á degi, viku, mánuða og mun
á degi, viku , mánuði, ári, áratugi og öld. Læri að nota dagatal. Skilji tímahugtök
tengd árstíðum og gangi himintungla, svo sem sólarhring, skammdegi og
jafndægri.
Land og þjóð: Þekki íslenska fánann og hvaða litir hans tákna, skjaldamerki Íslands og
söguna af landvættunum. Læri um hlutverk nokkurra þjónustustofnana í
samfélaginu, svo sem skóla,sjúkrahúsa og lögreglu.
Námsmat:
Umsögn.
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1.9. Kristinfræði
Námsgögn:
Lífið
Barnabiblía
Ítarefni:
Perlur
Jesú og börnin
Góði hirðirinn
Dæmisögur fyrir smáfólk-Þegar ég verð afbrýðissöm-Þegar ég verð reið.
Viðfangsefni:
Kynnist kristinni sköpunartrú og skoði sjálfan sig. Kynnist frásögunum af fæðingu Jesú,
læri einfalda jólsálma og kynnist íslenskum jólasiðum. Þekki tilefni páskanna. Geri sér
ljóst hvað bæn er og læri að þekkja Faðir vor, kvöld- og morgunbænir og borðbænir.
Fáist við siðræn viðfangsefni sem tengjast vináttu og merkingu orðanna rétt og rangt, mitt
og þitt og fyrirgefning.

14

1.10. Upplýsingamennt
Námsgögn :
Tölvur
Bókasafnið
Viðfangsefni :
Tæknilæsi: Komi reglulega í tölvustofu og tölvuver skólans og noti þar tölvur og önnur
jaðartæki sem við þær eru tengd. Temji sér ákveðnar umgengnisreglur í
tölvustofum og tölvuverum. Geti beitt tölvumús við tölvuvinnslu.
Upplýsingalæsi: Læri meðferð bóka og annarra gagna. Geti fundið bækur og önnur gögn
sem ætluð eru yngstu notendum skólasafnsins.
Menningarlæsi: Hlýði á tölu/upplestur um tiltekið efni og taki þátt í umræðum um það.
Geti hlustað, einbeitt sér og rakið efni sögu í stórum dráttum.
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1.11. Hönnun og smíði
Markmið.
Hönnun og nýsköpunarþáttur.
 geti teiknað hugmynd sína að smíðahlut í tvívídd
 geri verkefni sín persónuleg með eigin hugmynd
 geri raunhæfar kröfur til sjálfs sín um hvaða hugmyndir hægt er að útfæra í efni
eða smíðaðan hlut
Tæknigrunnur.
 þekki verksvæði, t.d. með því að skoða smíðastofuna
 átti sig á samhengi orku, jafnvægis og ójafnvægis og hreyfingar, t.d. óróa,
jafnvægisstöng, vindi í segl.
Handverksáherslur.
 geti búið til líkan eftir hugmyndum sínum í auðunnin efni t.d. pappír, karton og
einangrunarplast.
 geti yfirborðsmeðhöndlað efni með vatnsleysanlegum efnum
 sýni skilning á mikilvægi þess að fylgja vinnureglum á vinnusvæði út frá
öryggissjónarmiði
Eðlisþættir.
 geti sett verkefni smíðastofunnar í samhengi við hlutverk verkgreina í daglegu lífi
 sýni vinnu annara virðingu
Viðfangsefni.
Geti búið til nytjahluti með listrænum áherslum. Ýmsir hlutir úr samlímdum kubbum,
einfaldar myndir úr viðarbútum og hlutir úr krossvið eins og standmyndir sem börnin
teikna sjálf. Hlutir eins og smjörhnífur, litlir bílar, bátar, spunakarl, púsluspil,
bréfaklemma, jafnvægiskarl, krókódíll, skjaldbaka og órói.
Vinnubrögð.
Nemendur saga, pússa, líma, teikna og mála.
Verkfæri.
Útsögunarsög, raspur, þjöl, sandpappír, þvingur, blýfantur, reglustika og penslar.
Mat.
Símat kennara felur í sér að kennari meti t.d. tvisar á önn, fjóra þætti í verklagi nemanda.
 hugmyndaauðgi og hönnun
 umgengni og hegðun
 verkfærni og vandvirkni
 iðni og afköst
Lokaafurð er metin felur í sér mat kennarans á lokaafurðum nemendans og gildir til
lokaeinkunnar.
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1.12. Tónmennt
Söngur er veigamikill þáttur í kennslu þessa hóps, sjálfsagt er að byrja á lögum með fáum
tónum og einföldum texta, gott væri að geta tengt hann héraðinu á einhvern hátt. Inn í
kennsluna má blanda allskonar hljóðum sem börn kannast við úr sínu umhverfi,
s.s.dýrahljóðum, vélagný o.fl..
Með aðstoð einfaldra ásláttarhljóðfæra má kenna börnum að þekkja takt og áherslur í
lögum,einnig láta þau klappa púls og hrin.
Hreyfing er mikilvæg fyrir börn og hún er mjög eðlilegur þáttur í þeirra
tónlistarupplifun, þarf því að kenna, með hreyfingu, ákveðna frumþætti tónlistar, svo sem
púls, áherslur, einfalt form hraðabreytingar og tónhæðarmun. Nemendur noti
hugmyndaflugið til að túlka eigin hugmyndir í dansi og hreyfingu.
Nemendur kynnist nótnalestri (do, re, mí,) og einföldum nótnagildum.
Blokkflautu kennsla er einnig mikilvægur þáttur í tónmenntakennslu og er jafnframt
góður undirbúningur undir frekara hljóðfæranám.
Hlustun er mikilvægur þáttur ekki síður hjá þeim yngstu og eru þau mjög opin fyrir
hverskonar tónlist.
Að læra að þekkja nokkur hljóðfæri, tónblæ þeirra og útlit er einnig mikilvægur þáttur í
hlustun.
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2. bekkur
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2. 2. bekkur:
2.1. Íslenska
Námsefni:
Ýmsar léttlestrarbækur, les- og vinnubækur og annað efni sem
kennari kemur með eftir hendinni.
Viðfangsefni:
Lestur, framsögn, hlustun, ritun, bókmenntir og málfræði.
Markmið:

að nemandinn öðlist leikni í lestri með sem fjölbreyttustu efni,

að nemandinn auki orðaforða sinn, þjálfist í að tjá sig frammi fyrir bekknum,

að nemandinn læri að ekki geti allir talað í einu og að það er mikilvæg hlusta.

að nemandinn læri að draga rétt til stafs og semji eiginn texta, þjálfist í að
stafsetja.

að nemandinn kynnist íslenskum bókmenntum ,þjóðsögum, ævintýrum og
ljóðum og geti
að lesa sér til fróðleiks og skemmtunar.

að nemandinn læri að þekkja grunnhugtök í málfræði og geti nýtt sér
tungumálið á sem fjölbreytilegastan máta.
Námsmat: Mat á vinnubókum, skil á heimavinnu og próf úr námsefni.
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2.2. Stærðfræði
Námsgögn:
Eining 3 og 4
Vasareiknir 1.heftið
Tíu-tuttugu
Ítarefni:
Sjá list yfir efni skv. Kennsluleiðbeiningum Eining 2.
Viltu reyna ?
Tölvuforrit
Bækur Helgu Sigurjónsdóttur
Hjálparefni:
Venjuleg spil
Viðfangsefni:
Stærðfræði og tungumál: Lesi ( með aðstoð ) texta um stærðfræðileg viðfangsefni og
greini um hvað hann fjallar. Semji sögur um stærðfræðileg verkefni. Útskýri
fyrir kennara og bekkjarfélögum hvernig hann leysir verkefni með aðstoð hluta (
t.d. kubba eða talnagrindar ) eða mynrænna skýringa.
Lausnir verkefna og þrauta: Vinni með öðrum að lausn þrauta, ræði um og prófi
mismunandi lausnarleiðir og skýri lausnarferli sitt fyrir öðrum. Leysi þrautir þar
sem beita þarf útreikningum til að leysa vandamál. Vinni með tölvuforrit þar sem
leysa þarf þrautir.
Röksamhengi og röksemdarfærsla: Fari í leiki og spil,s.s.lúdó, myllu eða skák, sem reyna
m.a. á talnavinnu, rúmfræði, rökhugsun og hugkvæmni. Finni út með spurningum
hverju er lýst.
Tengsl við daglegt líf og önnur svið: Vinni með peninga/kennslupeninga, flokki eftir
tegund myntar og telji saman ákveðna upphæð. Geri tilraunir með skálavog.
Ræði um tímatal, m.a. um vikur, mánuði og ár. Vinni með klukku, bæði talna- og
skífuklukku.
Tölur: Raði tölum í flokka eftir tilteknum eiginleikum, t.d. oddatölur, tugtölur, tölur sem
enda á 5 o.fl. Noti vasareikni til að skoða hvernig tölur breytast þegar bætt er við
tug, hundraði eða þúsundi.
Reikniaðgerðir reiknikunnátta og mat: Leysi verkefni úr daglegu umhverfi sínu þar sem
þarf að leggja saman, draga frá, margfalda eða deila til að finna lausn. Kynnist
deilingu bæði sem skiptingu og endurteknum frádrætti. Þjálfist í að nota
mismunandi hjálpargögn við lausnir verkefna, s.s. smáhluti, kubba, talnagrindur,
reiknivélar og skýringarmyndir. Þjálfist í að nota þekkingu sína á tölum við
hugarreikning.
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Mynstur og algebra: Skoði og myndi talnamynstur, s.s. hvernig mynstur sléttar tölur
annars vegar og oddatölur hins vegar þar sem tölunum 1-100 er raðað í 10 dálka,
5 dálka o.s.frv. Æfi talnarunur, t.d. með því að klappa og telja um leið en segja
bara aðra, þriðju eða fimmtu hverja tölu upphátt.
Rúmfræði: Skoði lögun hluta og ræði um eiginleika og notagildi. Mæli með stöðluðum
einingum, s.s. sentikubbum, og beri saman við mælingar með reglustiku eða
málbandi (cm, dm, m). Kanni rúmál vökva með því að hella á milli íláta og beri
saman við upplýsingar um magn á umbúðum. Vinni með samhverfur, t.d. í
bókstöfum, og athugi hvort speglunarásar eru einn eða fleiri.
Tölfræði og líkindarfræði: Geri töflur og einföld súlurit um áhugamál sín eða annað sem
tengist daglegu lífi. Ræði um líkur á að atburðir gerist.
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2.3. Heimilisfræði
Námsgögn:
Námsefni ætlað 3.bekk (bleiku blöðin)
Ítarefni
Ýmsar uppskriftir, heimilisfræði fyrir byrjendur
Viðfangsefni:
Næring og hollusta
-læri hvers vegna fæðutegundum er raðað í fæðuhring
-geti gert samanburð á hollum og óhollum fæðutegundum fyrir tennur
-læri að sífellt nart skemmir tennur
-geri sér grein fyrir því hvers vegna góð tannhirða er mikilvæg
Matreiðsla og vinnubrögð
-þekki einföld áhöld og geti notað þau
-geti mælt í heilu og hálfu með dl-máli, msk. og tsk.
-læri að brytja ávexti með hníf
-taki þátt í verklegri vinnu
-læri að fara eftir myndrænum og einföldum skriflegum uppskriftum
-fái þjálfun í að ganga frá eftir sig
Matvælafræði
-geti bragðað, lýst og snert þau matvæli sem unnið er með
-þekki fæðuflokkana og vinni sérstaklega með mjólkurflokk
-viti hvaðan matvælin koma sem unnið er með
Hreinlæti
-fái þjálfun í að ganga vel um
-geri sér grein fyrir því hvers vegna og hvenær hendur eru þvegnar
-fái þjálfun í að þvo og hreinsa áhöld
Neytendafræði og umhverfisvernd
-komist að niðurstöðu um hvað hver og einn geti lagt af mörkum til að vernda umhverfi
sitt
-temji sér að nota lítið af efnum sem spilla umhverfi
Aðrir þættir
-geti sýnt hjálpsemi og tillitsemi
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2.4. Íþróttir
Skynþroski Hreyfiþroski
Nemandi:
 þjálfist í æfingum og leikjum sem efla samspil skynjunar og hreyfingar
 þjálfist áfram í grunnhreyfingum og læri að tengja mismunandi hreyfingar saman,
s.s. með
 að hlaupa og stökkva yfir hindrun, kollhnís áfram og upphoppi, jafnvægisgöngu á
bita eða bekk, að rekja bolta á hlaupum, að kasta og grípa á hlaupum
 þjálfist í æfingum með ýmis áhöld, s.s.
 prik, keilur, kassa, bönd, slæður
 taki þátt í ýmsum leikjum sem veita útrás fyrir hreyfiþörf og spennu, s.s.
 eltingaleikjum, staðarleikjum (eins og t.d. að hlaupa í skarðið), feluleikjum
utanhúss, einföldum boltaleikjum
Líkamsþroski Fagurþroski
Nemandi:
 taki þátt í ýmsum leikjum sem efla líkamsþol, s.s.
 eltingaleikjum, einföldum ratleikjum og boltaleikjum
 taki þátt í ýmsum leikjum sem efla hraða og viðbragð, s.s.
 eltingaleikjum, staðarleitarleikjum, feluleikjum, bolta- og hittnileikjum
 taki þátt í ýmsum leikjum sem efla kraft, s.s.
 kraft og leiknileikjum
 þjálfist í leikrænum æfingum sem efla líkamsþol, s.s.
 boðhlaupi, stöðugu hlaupi á rólegum hraða í um 5 mínútur
 þjálfist í leikrænum æfingum sem efla kraft, s.s.
 styrkjandi og mótandi æfingum, langstökki án atrennu, armgangi á bita eða slá
 þjálfist í leikrænum æfingum sem efla hraða, s.s.
 viðbragði við merki kennara, 20-30 m spretthlaupi
 iðki íþróttir og leiki á skólalóð eða í næsta nágrenni skólans
 fari í gönguferðir, ratleiki og stundi útivist á öllum tímum skólaársins
 taki þátt í dans- og söngvaleikjum
Félagsþroski Tilfinningaþroski Siðgæðisþroski
Nemandi:
 taki þátt í leikjum eða æfingum þar sem reynir á samvinnu tveggja eða nokkurra
einstaklinga
 auki skilning sinn á því hvað er rétt eða rangt í leikjum og fái að tjá skoðun sína
 kynnist aðstæðum á leikrænan hátt sem veita
 spennu, ögrun, óvissu
 læri að spenna og slaka á vöðvum og hvílast
 taki þátt í æfingum og leikjum sem efla
 sjálfstraust, viljastyrk
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Vitsmunaþroski
Nemandi:
 taki þátt í umræðu eða verkefni um gildi hreyfingar
 læri a.m.k. einn til tvo gamla íslenska leiki
 læri að taka fram og ganga frá áhöldum á réttan og öruggan hátt
 þjálfist í leikrænum æfingum þar sem notuð eru helstu líkamsheiti
 þjálfist í að vinna með magn- og afstöðuhugtök
 sé fljótur að tileinka sér skipulagsform
 læri að bregðast við fyrirmælum og tileinki sér réttar reglur í leikjum
 tileinki sér gildandi umgengnisreglur í íþróttamannvirkjum
 fræðist um mikilvægi þess að beita líkamanum rétt og stunda hléæfingar
Sund:
Í 1.-2. bekk er lögð megináhersla á aðlögun barnsins að vatninu í leik og með æfingum í
leik. Mikilvægt er að nemendur fái jákvæða upplifun í kennslustundum og njóti þess að
sækja sundtíma. Í 3.-4. bekk skal stefnt að áframhaldandi uppbyggingu sundnáms frá
fyrstu tveimur skólaárum en auka áherslu á grunnhreyfingar sundtaka í bringusundi og
skriðsundi. Í 1. - 4. bekk verður sund kennt einu sinni í viku allan veturinn.
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2.5. Myndmennt
Námsefni
Matreitt af kennara eftir þörfum
Viðfangsefni:
Litafræði, formfræði línunnar, vinnulag, listasaga, fagurfræði og gagnrýni.
Markmið :
Nemandi þekki frumlitina og geti fert 6 lita hring, þekki hugtakið lína sem og áferð,
kynnist mismunandi myndgerðum og myndbyggingu, kynnist efnum og áhöldum og læri
að umgangast þau á réttan hátt um leið og hann fer að bera skynbragð á ólík hlutverk
mynda í umhverfi sínu og hvaða gildi þær hafi fyrir hann. Nemandinn læri að tjá sig
munnlega um myndlist.
Námsmat :
Símar og yfirlitsmat í lok hverrar annar.
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2.6. Textílmennt
Námsgögn
Hvernig á að sauma á saumavél.
Hannyrðir í 4.-7.bekk.
Á prjónunum eftir Unni Breiðfjörð.
Föt á börn eftir Sigrúnu Guðmundsd.
Prjónablöð, sniðblöð, ýmsar handbækur og ljósrít.
Námsmat
Símat í kennslustundum , þar sem vinnubrögð, iðjusemi, hegðun og fleira er lagt til
grundvallar. Nemendur í 1.- 4. bekk fá einkunnir í umsögnum. Stefnt að stöðluðum
prófum, skriflegum og verklegum í lok 4.bekk.
Viðfangsefni 1. – 4. bekk:
Þjálfa fínhreyfingar, nemendur læri að þræða nálar, sauma tölur, einföld þræði og
útsaumsspor. Einfald þrykk – kartöfluþrykk. Prjón – nemendur læri að fitja upp, prjóna
og fella .
Vélsaumur – nemendur sauma einföld stykki með beinsaum og vígslsaum.
Markmið:
Lögmál og aðferðir:
- Öðlist færni í að klippa út form.
- Saumi nokkur einföld útsaumsspor.
- Læri að ganga frá enda.
- Geri tilraunir með að lita/mála/þrykkja á vefjarefni.
- Þjálfist í að sauma saman tvö stykki með þræðispori.
- Þjálfist í að vinna með eigin teikningu.
- Geri tilraunir með fingraprjón.
- Geri sér grein fyrir textílvinnuferlinu, þ.e. hvernig lítil hugmynd verður að
fullunnum hlut.
- Þjálfist í að nota hugtök og heiti sem tengjast viðfangsefnum greinarinnar.
Fagurfræði og rýni:
- Þjálfist í að meta eigin verk.
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2. 7. Náttúrufræði
Námsgögn :
Um mig og þig. Handbækur- Loft, Segull, Ljós, Rafmagn, Hljóð. Náttúruverkefni.
Samantekið efni frá kennara, Frá fjöru til fjalls, Umhverfið, Húsdýrin okkar, Fuglarnir
okkar, Tré verður að plöntu, Óskabókin-Tré.
Viðfangsefni:
Úr eðlisvísindum: Þekki og vinni með hugtökin, hiti, kuldi og frost. Fylgist með
breytingum á eiginleikum vatns og velti fyrir sér orsökum, s.s. þegar pollar frjósa
og snjór bráðnar. Fylgist með hlutum í daglegu umhverfi sem hreyfast hratt eða
hægt. Kanni hvort mismunandi hlutir festast við segull. Athugi ýmis ólík
fyrirbæri með tilliti til mismunandi lita, s.s. regnbogann, olíubrák, þrístrent gler.
Geri athuganir sem sýna áhrif veðurs og vinda á efni, t.d. að þvottur þornar fyrr og
að pollar gufa upp þegar sólin skín eða vindur blæs. Vinni með andhverfar og
speglaðar myndir. Geri einfaldar tilraunir sem sýna stöðurafmagn, s.s. í
rafmögnuðu hári og með því að nudda fótum við teppi.
Úr jarðvísindum: Ræði um áhrif sólarljóssins á nánasta umhverfi, hitastig lofts og vatns,
hitastig í skugga og í sólarljósi og líkamann. Ræði eðli og varanleika breytinga í
náttúrunni sem eru vegna áhrifa vinda og vatns, áhrifa mannsins og áhrifa
náttúruhamfara. Skoði og ræði um afleiðingar árstíðabreytinga í íslenskri náttúru,
nánasta umhverfi, heimabyggð. Geri veðurathuganir yfir ákveðið tímabil og
kanni hitastig, ofankomu og styrkleika vinds.
Úr lífvísindum: Þekki algengustu húsdýrin á Íslandi, þjálfist í að beita heitum og
hugtökum yfir sjáanlega líkamshluta. Ræði um hollustu matar m.a. með tilliti til
tannverndar. Ræði hvað verður um matinn sem borðum. Geri sér grein fyrir að
barn verður til vegna samruna efna frá báðum foreldrum. Skoði útlitseinkenni og
velti fyrir sér hvaða einkenni hafa erfst frá föður og hver frá móður. Geti flokkað
dýr eftir því hvað þau éta, þ.e. hvort þau nærast á plöntum eða öðrum dýrum.
Geri ýmsar athuganir á eigin líkama, s.s. á hæð, stærð fótar og handar. Þekki
helstu líffæri og starfsemi þeirra, s.s. hjarta, maga og lungu.
Námsmat: Umsögn.
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2.8. Samfélagsfræði
Námsgögn:
Skólinn okkar , Álfar og bústaðir þeirra, Jakob og Jóakim læra umferðareglurnar, Skólinn
og fjölskyldan, Um mig og þig, Ég byrja í skóla, Bókin um mig ( ljósritað hefti ),
Kisuland, Barn verður til, Aðgát í umferðinni, Við hjálpum, Leikur að læra 3, Risaeðlur.

Viðfangsefni:
Sjálfsmynd og félagslegt umhverfi: Skilji mikilvægi fjölskyldu, vina og skólafélaga og
gildi þess að vera hluti af hópi. Læri að hver maður er einstakur en jafnframt hluti
af heild, fjölskyldu, skólasamfélagi, bæjarfélagi, þjóðfélagi og að því fylgir
ábyrgð. Athugi og ræði stöðu og ábyrgð beggja kynja í fjölskyldum.
Skóli og heimabyggð: Kynnist skólabyggingu, skólalóðinni og nánasta umhverfi undir
leiðsögn kennara. Þekki nokkur örnefni, kennileiti, sögustaði og eða sögulegar
byggingar í nágrenni skólans.
Tími: Þekki árstíðirnar, heiti vikudaga og mánaða og mun á degi, viku, mánuða og mun á
degi, viku , mánuði, ári, áratugi og öld. Læri að nota dagatal. Skilji tímahugtök
tengd árstíðum og gangi himintungla, svo sem sólarhring, skammdegi og
jafndægri.

Land og þjóð: Þekki íslenska fánann og hvaða litir hans tákna, skjaldamerki Íslands og
söguna af landvættunum. Læri um hlutverk nokkurra þjónustustofnana í
samfélaginu, svo sem skóla,sjúkrahúsa og lögreglu.
Námsmat:
Umsögn.
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2.9. Kristinfræði
Námsgögn:
Ljósið
Barnabiblía
Litla barnabiblían
Viðfangsefni:
Kynnist völdum frásögum úr Gamla testamentinu í einfaldaðri mynd, t.d. frásögunni af
Adam og Evu í aldingarðinum Eden, Kain og Abel og Nóa. Viti hvað aðventa merkir og
hafi kynnst siðum tónlist sem tengist henni. Kynnist frásögum af dauða og upprisu Jesú.
Temji sér umburðarlyndi í samskiptum við aðra, t.d. með því að fást við efni um góðvild,
miskunnsemi, sannsögli og hjálpsemi og vandamál tengd einelti og bakmælgi. Fái fyrstu
kynni af islam með frásögnum af jafnöldrum.
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2.10. Upplýsingamennt
Námsgögn :
Tölvur
Bókasafnarinn
Í leit á bókasfni 1og 4
Ritþjálfi
Safnkennsla verkefni fyrir 2. – 7. bekk
Viðfangsefni :
Tæknilæsi: Átti sig á hvernig lyklaborð skiptist í hægri og vinstri hluta. Geti ritað texta í
ritvinnslu. Kunni að nota ákveðna sérlykla á lyklaborði, s.s. að eyða texta,
leiðrétta texta og rita stóra stafi.
Upplýsingalæsi: Átti sig á mun á skáldsögum og fræðiefni og viti hvar gögnin eru geymd
í safninu. Kunni að leita í léttum orðabókum. Læri á útlánakerfi safnsins.
Menningarlæsi: Hafi reglulega fengið lánuð gögn á skólasafninu. Hafi fengið kynningu
á ýmsum tegundum bókmennta, s.s. þjóðsögum, ævintýrum og ljóðum. Þekki
nokkra barnabókahöfunda.
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2.11. Hönnun og smíði
Markmið
Hönnun og nýsköpunarþáttur
 geti teiknað tvívíða yfirlitsmynd af umhverfisskipulagi, t.d. herberginu sínu,
skólastofu eða götu
 geti nýtt sér hönnunarforrit til að skipuleggja umhverfi
 geri sér grein fyrir samhengi efnis, forms og notagildi hluta
Tæknigrunnur
 þekki algengustu byggingarefni í umhverfi sínu
 þekki algeng hugtök er lúta að högun (arkitektúr), s.s. rými, grunnmynd og
burðarvirki
Handverksáherslur
 hafi náð valdi á að beita einföldum verkfærum smíðastofunnar á réttan hátt
 sýni skilning á samhengi verklags, réttrar líkamsbeitingar og öryggisþátta
verklegra framkvæmda
Eðlisþættir
 geri sér grein fyrir því að manneskjan mótar umhverfi sitt með sköpunarmætti
sínum og verkum

Viðfangsefni
Geti skipulagt einfalt umhverfi og gert af því þrívítt líkan. Aðallega smáhlutir úr
krossvið t.d. fíll veltifuglar, blýantstandur, kaffipokastandur, nefkarl, snati, varðhundur,
bátar með drifi, blaðahnífur, lyklahús, óróar, smáhlutir á priki, jafnvægiskarl, teningurinn
og kafbátur.
Vinnubrögð.
Nemendur saga, pússa, líma, teikna og mála.
Verkfæri.
Útsögunarsög, raspur, þjöl, sandpappír, þvingur, blýfantur, reglustika og penslar.
Mat.
Símat kennara felur í sér að kennari meti t.d. tvisar á önn, fjóra þætti í verklagi nemanda.
 hugmyndaauðgi og hönnun
 umgengni og hegðun
 verkfærni og vandvirkni
 iðni og afköst
Lokaafurð er metin felur í sér mat kennarans á lokaafurðum nemendans og gildir til
lokaeinkunnar.
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2.12. Tónmennt
Söngur er veigamikill þáttur í kennslu þessa hóps, sjálfsagt er að byrja á lögum með fáum
tónum og einföldum texta, gott væri að geta tengt hann héraðinu á einhvern hátt. Inn í
kennsluna má blanda allskonar hljóðum sem börn kannast við úr sínu umhverfi,
s.s.dýrahljóðum, vélagný o.fl..
Með aðstoð einfaldra ásláttarhljóðfæra má kenna börnum að þekkja takt og áherslur í
lögum,einnig láta þau klappa púls og hrin.
Hreyfing er mikilvæg fyrir börn og hún er mjög eðlilegur þáttur í þeirra
tónlistarupplifun, þarf því að kenna, með hreyfingu, ákveðna frumþætti tónlistar, svo sem
púls, áherslur, einfalt form hraðabreytingar og tónhæðarmun. Nemendur noti
hugmyndaflugið til að túlka eigin hugmyndir í dansi og hreyfingu.
Nemendur kynnist nótnalestri (do, re, mí,) og einföldum nótnagildum.
Blokkflautu kennsla er einnig mikilvægur þáttur í tónmenntakennslu og er jafnframt
góður undirbúningur undir frekara hljóðfæranám.
Hlustun er mikilvægur þáttur ekki síður hjá þeim yngstu og eru þau mjög opin fyrir
hverskonar tónlist.
Að læra að þekkja nokkur hljóðfæri, tónblæ þeirra og útlit er einnig mikilvægur þáttur í
hlustun.

32

3. bekkur
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3. 3. bekkur:
3.1. Íslenska
Námsefni:
Ritrún, Litla ritrún, Ás, ljósrituð málfræðihefti, Orðaskyggnir 1.-2. hefti, Sín ögnin af
hverju, ljóð lesin og skrifuð, Skrift 3 frá Nesskóla, Skrift 3-4 frá Námsgagnastofnun.
Ýmsar lestrabækur með vinnubókum.
Viðfangsefni:
Lestur, talað mál og framsögn, hlustun og áhorf, ritun, bókmenntir og málfræði.
Markmið :
- að nemandinn vinni fjölbreytt verkefni sem stuðla að auknum orðaforða og
málskilningi.
- að nemandinn þjálfist í að tjá sig frammi fyrir bekkjarfélögum sínum.
- að nemandinn hlusti á upplestur á sögum og ljóðum, bæði sem kennari les og flutt
eru á myndböndum.
- að nemandinn nái tökum á að draga rétt til stafs.
- að nemandinn fái tækifæri til að lesa eða kynnast á annan hátt sögum, þjóðsögum,
ævintýrum dæmisögum og skopsögum.
- Að nemandinn átti sig á algengustu reglum málfræðinnar.
Námsmat :
Mat á vinnubókum, skil á heimavinnu og próf úr námsefninu.
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3.2. Stærðfræði
Námsgögn:
Stærðfræði 2B og 2C, 3A
Stefnum á margföldun
Vasareiknir 2 og 3
Ítarefni:
Stærðfræðiverkefni Helgu Sigurjónsdóttur
Tölvuforrit-Hellulögn
Viltu reyna?
Viðfangsefni:
Stærðfræði og tungumál: Skrái upplýsingar þar sem háar tölur og brot koma fyrir. Lesi
texta um stærðfræðileg viðfangsefni og greini um hvað hann fjallar. Noti
stærðfræðileg hugtök til að lýsa hlutum eða fyrirbrigðum, t.d. leikföngum, hlutum
úr umhverfinu eða rökkubbum. Semji sögur um stærðfræðileg verkefni og sýni
hvernig þau geta verið sprottin úr ólíku samhengi. Útskýri fyrir kennara og
bekkjarfélögum hvernig hann leysir verkefni með aðstoð hluta, myndrænna og
eða tölulegra skýringa.
Lausnir verkefna og þrauta: Leysa þrautir sem tengjast daglegu lífi.
Röksamhengi og röksemdarfærslur: Meti hvort fullyrðingar, sem settar eru fram, eru
sannar.
Tengsl við daglegt líf og önnur svið: Áætli hvað vörur kosta, reikni út ( t.d. með aðstoð
vasareiknis ), borgi og meti hvort rétt er gefið til baka, t.d. í búðarleik þar sem
nemendur útbúa sjálfir gjaldmiðil og ákveða vöruverð. Þjálfist í að lesa á
tölvuklukku og klukku með skífu og beri saman þær upplýsingar eru heppilegar til
að mæla tiltekna hluti, mæli, skrái og meti hvort niðurstöðður mæling eru réttar.
Tölur: Vinni með sætisgildiskubba til að efla skilning á tugakerfinu.
Reikniaðgerðir, reiknikunnátta og mat: Þjálfist í að nota mismunandi hjálpargögn við
lausnir verkefna, s.s. kubba, talnagrindur, skýringarmyndir, vasareikna, talnatákn
og aðgerðarmerki. Skoði talnamynstur í margföldunartöflum og beri saman
mynstur í mismunandi töflum. Kynnist mismunandi reikniaðferðum sem nota má
við útreikninga með tveggja og þriggja stafa tölum. Nota talnalínu til að skoða
andhverfar aðgerðir; hvað gerist ef tala er fyrst lögð við og síðan dregin aftur frá?
Þjálfist í finna ólíkar leiðir við lausn verkefna og bera saman mismunandi leiðir
að sömu lausn. Þjálfist í að nota þekkinu á tugakerfinu við hugarreikning. Noti
reiknivélar við útreikninga sem tengjast heimilstörfum,t.d. að áætla hvað þarf að
kaupa af mat og drykk fyrir afmælisveislu, áætla hvað það kostar og reikna síðan
nákvæmar í reiknivél.
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Hlutföll og prósentur: Stækki flatarmyndir, t.d. á pinnabretti.
Mynstur og algebra: Skoði regluleika í mynstri og búi til mynstur úfært á ólíka vegu, t.d.
raði hlutum, teikni, saumi út o.s.frv. Skýri fjölskyldutengsl, t.d. með því að teikna
ættartré.
Rúmfræði: Búi til þrívíða hluti, ræði um heiti hlutanna, horn, brúnir og hliðarfleti og
eiginleika þeirra, t.d. holur, gegnheill, sívalur, kúlulaga, kúptur, íhvolfur.
Tölfræði og líkindarfræði: Geri rannsóknir á umhverfi sínu, telji, flokki, skrái og lesi úr
niðurstöðum og setji upp í myndrit.
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3.3. Heimilisfræði
Námsgögn:
Námsefni ætlað 4. bekk (bláu blöðin)
Ítarefni:
Ýmsar uppskriftir
Viðfangsefni:
Næring og hollusta
-læri að morgunverður er undirstaða vellíðunar og heilbrigðis
-öðlist þekkingu á því hvers vegna sumar fæðutegundir eru hollar og aðrar óhollar
-geti gert greinarmun á hollum og óhollum drykkjarvörum
Matreiðsla og vinnubrögð
-þekki algeng eldhúsáhöld og viti hvers vegna þau eru notuð
-geti mælt í heilum og hálfum dl og notað allar mæliskeiðarnar
-fái þjálfun í að flysja og rífa niður grænmeti
-fái þjálfun í að fara eftir einföldum uppsk. og fyrirmælum
-geti gengið frá eftir sig á sínum vinnustað
-geta unnið í samvinnu við aðra
Matvælafræði
-þekki fæðuflokkana og vinni sérstaklega með kornflokk
-þekki algengar korntegundir (morgunkorn) og brauðtegundi
Hreinlæti
-læri um mikilvægi hreinlætis við matreiðslustörf
-þjálfist í að þvo upp í höndum samkvæmt hreinllætiskröfum
Neytendafræði og umhverfisvernd
-sjá 2.bekk
Aðrir þættir
-kynnist því hvaða störfum þarf að sinna á heimilum og hver ber ábyrgð á þeim
-temji sér að sýna kurteisi
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3.4. Íþróttir
Skynþroski Hreyfiþroski
Nemandi:
 þjálfist í æfingum með stór og smá áhöld þar sem mismunandi hreyfingar eru
tengdar saman, s.s.
 jafnvægisgöngu á bita, snúningum og jafnvægisstöðu, að hoppa af bretti upp á
kubb og niður á dýnu, hliðarstökki yfir kistu eða bekk, að sippa á mismunandi hátt
 þjálfist áfram í að tengja ýmsar grunnhreyfingar saman, s.s. að
 sveifla sér í hringjum eða köðlum, velta sér kollhnís áfram, hoppa upp og velta sér
aftur á bak, hoppa á fjölbreyttan hátt yfir hindranir, rekja bolta á hlaupum og kasta
 þjálfist í æfingum með ýmis áhöld, s.s.
 hjólabretti, mismunandi stærðir bolta,teppabúta
 taki þátt í ýmsum leikjum sem veita útrás fyrir hreyfiþörf og efla samspil
skynjunar, s.s.
 fjölbreyttum boltaleikjum, samvinnu- og hittnileikjum, feluleikjum og ratleikjum
utanhúss
 þjálfist í einföldum leikjum og leikrænum æfingum íþróttagreina
Líkamsþroski Fagurþroski
Nemandi:
 taki þátt í ýmsum leikjum sem efla líkamsþol, s.s.
 eltingaleikjum innan- sem utanhúss, ratleikjum, boltaleikjum sem tengja má við
leikæfingar íþróttagreina
 taki þátt í ýmsum leikjum sem efla hraða og viðbragð, s.s.
 eltingaleikjum, staðarleitarleikjum, feluleikjum, boltaleikjum
 taki þátt í ýmsum leikjum sem efla kraft, s.s.
 reiptogi,hanaslag, glímuleikjum
 þjálfist í leikrænum æfingum sem efla líkamsþol, s.s.
 boðhlaupi, stöðugu hlaupi á rólegum hraða í um 6-8 mínútur
 þjálfist í leikrænum æfingum sem efla kraft, s.s.
 styrkjandi og mótandi æfingum, uppstökki án atrennu, armtogi á bita eða slá
 þjálfist í leikrænum æfingum sem efla hraða
 taki þátt í ratleikjum og gönguferðum sem tengjast öðrum námsgreinum
 nái tökum á venjulegri dansstöðu
 taki þátt í dans- og söngvaleikjum
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Félagsþroski Tilfinningaþroski Siðgæðisþroski
Nemandi:
 taki þátt í leikjum eða æfingum sem leysa úr læðingi mismunandi tilfinningar, s.s.
 gleði, eftirvæntingu, ótta
 læri að fylgja reglum leikja
 læri að taka sigri og ósigri
 kynnist viðbrögðum líkamans við áreitum eins og snertingu og hnjaski
 taki þátt í umræðu um ýmis samskiptaform, s.s.
 jákvæð samskiptaform eins og hvatningu og hrós, neikvæð samskiptaform eins og
stríðni og einelti
 tileinki sér markvissa öndun við slökun
 taki þátt í æfingum og leikjum sem veita áreiti eins og snertingu og hnjask
Vitsmunaþroski
Nemandi:
 taki þátt í umræðu um markmið æfinga og leikja sem teknir eru fyrir í kennslunni
 læri að taka fram og ganga frá áhöldum á réttan og öruggan hátt
 þjálfist í leikrænum æfingum þar sem notuð eru helstu líkamsheiti
 þjálfist í æfingum og leikjum þar sem reynir á skilning á andstæðum hugtökum
eins og
 hratt - hægt, sterkur - veikur, stór - lítill, hátt - lágt
 taki þátt í umræðu um hlutverk
 beinagrindar, vöðva, húðar, hjarta, lungna
 læri að bregðast fljótt við fyrirmælum og tileinki sér réttar reglur í leikjum
 fræðist um viðbrögð við minniháttar meiðslum
 fræðist um mikilvægi þess að beita líkamanum rétt og stunda hléæfingar við
Sund:
Í 1.-2. bekk er lögð megináhersla á aðlögun barnsins að vatninu í leik og með æfingum í
leik. Mikilvægt er að nemendur fái jákvæða upplifun í kennslustundum og njóti þess að
sækja sundtíma. Í 3.-4. bekk skal stefnt að áframhaldandi uppbyggingu sundnáms frá
fyrstu tveimur skólaárum en auka áherslu á grunnhreyfingar sundtaka í bringusundi og
skriðsundi. Í 1. - 4. bekk verður sund kennt einu sinni í viku allan veturinn.
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3.5. Myndmennt
Námsefni:
matreitt af kennara eftir þörfum
Viðfangsefni:
Litafræði, formfræði, myndbygging, vinnulag, listasaga, fagurfræði og gagnrýni.
Markmið:
Nemandi vinni með litatónablöndur og geri sér grein fyrir áhrifum lita, kynnist
fjölbreyttum vinnubrögðum, þekki grunnformin og geti nýtt þau í myndgerð, þekki
einfalda myndbyggingu, kynnist ólíkri túlkun listamanna og viti að ýmsir þættir í
menningu þjóða hafi áhrif á þá og geti lýst munnlega áhrifum verks á eigin forsendum.
Námsmat:
Símat og yfirlitsmat í lok hverrar annar.
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3.6. Textílmennt
Námsgögn
Hvernig á að sauma á saumavél.
Hannyrðir í 4.-7.bekk.
Á prjónunum eftir Unni Breiðfjörð.
Föt á börn eftir Sigrúnu Guðmundsd.
Prjónablöð, sniðblöð, ýmsar handbækur og ljósrít.
Námsmat
Símat í kennslustundum , þar sem vinnubrögð, iðjusemi, hegðun og fleira er lagt til
grundvallar. Nemendur í 1.- 4. bekk fá einkunnir í umsögnum. Stefnt að stöðluðum
prófum, skriflegum og verklegum í lok 4.bekk.
Viðfangsefni 1. – 4. bekk:
Þjálfa fínhreyfingar, nemendur læri að þræða nálar, sauma tölur, einföld þræði og
útsaumsspor. Einfald þrykk – kartöfluþrykk. Prjón – nemendur læri að fitja upp, prjóna
og fella .
Vélsaumur – nemendur sauma einföld stykki með beinsaum og vígslsaum.
Markmið:
Lögmál og aðferðir:
- Teikni eftir fyrirmælum og búi til einfalt snið.
- Fái innsýn í efni og áhöld sem notuð eru við einfalda sníðavinnu.
- Vinni með tvöfalt efni, klippi og saumi saman.
- Noti útsaum til skreytingar.
- Fari yfir helstu hluta saumavélar.
- Saumi einfaldar línur á saumavél.
- Vinni eftir leiðbeiningum frá kennara.
- Tileinki sér nokkur hugtök textílgreinarinnar.
Fagurfræði og rýni:
- Tjái sig um litaval.
- Skoði eigin verk og annarra og ræði um þau út frá fagurfræði.
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3.7. Náttúrufræði
Námsgögn:
Handbækur- Loft, Segull, Ljós, Rafmagn og Hljóð. Umhverfið. Tré verður að plöntu.
Óskabókin- Tré.
Viðfangsefni:
Úr eðlisvísindum: Geri athuganir á því hvað gerist þegar ýmis efni eru leyst upp í vatni.
Úr jarðvísindum: Þekki að það tekur langan tíma fyrir sólarljósið að berast til jarðarinnar
og að sá tími er mældur í ljósárum.
Úr lífvísindum: Átti sig á hvað það er sem einkennir lifandi verur og greinir þær frá
lífvana hlutum, s.s. hreyfing, næringarnám, vöxtur og æxlun. Þekki og geti
nafngreint íslensk spendýr á landi, helstu fugla í heimabyggð og algeng smádýr.
Námsmat:
Umsögn.
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3.8. Samfélagsfræði
Námsgögn:
Ísland áður fyrr- 1.-4. hefti- Fjölskyldan, Heimili, Störfin og Menntun áður fyrr.
Mjólkin okkar ( vekefni ).
Ísland landið okkar ( verkefnabók ).
Kostuleg kort og gröf.
Sorpið okkar.
Ítarefni:
Komdu í leit um bæ og sveit.
Viðfangsefni:
Sjálfsmynd og félagslegt umhverfi: Fái innsýn í fjölskyldulíf fyrir 1-2 mannsöldrum, t.d.
með viðtölum við eldra fólk í eigin fjölskyldu, gömlum ljósmyndum,
kvikmyndum og eða öðrum heimildum. Geri sér ljóst að sérhvert mannlegt
samfélag setur sér lög og reglur, að til eru landslög og alþjóðareglur.
Land og þjóð: Verði kunnugur nokkrum persónum í Íslandssögunni, t.d. Ingólfi
Arnarssyni, Auði djúpúðgu, Snorra Sturlusyni og Jóni Sigurðssyni. Átti sig á
tengslum framleiðslu og þjónustu með því að kynnast framleiðsluferli vöru frá
framleiðanda til neytanda, t.d. mjólkur. Kynnist atvinnuvegum sem standa á
gömlum grunni og kanni hvernig fjölbreytni í atvinnulífi hefur aukist á þessari
öld. Þekki nokkrar valdar persónur og atburði í sögu þjóðarinnar, t.d. í
heimabyggð. Geti borið saman það er líkt/ólíkt, t.d. í húsakosti, klæðaburði,
mataræði, heimilislífi, menntun, leikjum barna, siðum og venjum, nú og á öðru
tímaskeiði, t.d. á síðustu öld.
Rýni: Reyni kosti samvinnu, að margir afli upplýsinga og mismunandi hæfileikar innan
hópsins nýtist við að miðla upplýsingum ( einn er góður að semja, annar að skrifa,
teikna o.s.frv. )
Innlifun og viðsýni: Fái innsýn í söguna gegnum ljósmyndir, kvikmyndir, tölvuleikir og
með heimsókn á mynjasafn.
Námsmat:
Umsögn, próf hjá 4.bekk úr efninu við annaskipti.
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3.9. Kristinfræði
Námsgögn:
Stjarnan
Ítarefni:
Sögur og myndir úr Biblíunni bók og mappa með verkefnum
Viðfangsefni:
Fái þjálfun í að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum með því að fást við efni sem
tengjast jafnrétti og jafnstöðu og kjarki til að fylgja sannfæringu sinni. Kynnist
búddadómi eða hindúasið með frásögnum af jafnöldrum.
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3.10. Upplýsingamennt
Námsgögn:
Tölvur
Ritþjálfi
Safnkennsla fyrir 2. – 7. bekk
Í leit á skólasafni 1. – 4.
Viðfangsefni:
Tæknilæsi : Geri greinarmun á kennsluforritum og leikjum. Kunni að nota ákveðna
sérlykla á lyklaborði sem notaðir eru í staðinn fyrir mús, s.s. færsluhnapp,
örvalykla og lykla til að opna og loka forritum.
Upplýsingalæsi: Geti fundið lykilorð í texta og endursagt aðalatriði.
Menningarlæsi: Þekki mismunandi tegundir bókmennta, s.s. ævintýri, þjóðsögur, ljóð,
þulur, myndabækur, skáldsögur og teiknimyndasögur. Hafi kynnst íslenskum og
erlendum barnabókahöfundi og verkum þeirra. Þekki helstu söfn í næsta
nágrenni við skólann.
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3.11. Hönnun og smíði
Markmið
Hönnun og nýsköpunarþáttur
 geti teiknað hlut með því að setja í samhengi við notkun og notagildi
 geti rætt eða lýst munnlega notagildi og virkni hlutar sem verið er að smíða eða
hanna
Tæknigrunnur
 geri sér grein fyrir hugtökum sem tengjast orkunotkun eins og hreyfiorku,
stöðuorku, varðveislu orku og hvernig rafmagn verður til
 geri sér grein fyrir því hvernig og hvaða orkugjafar knýja mismunandi tæki í
nánasta umhverfi nemandans
 geti bent á vélræn fyrirbæri í umhverfi sínu, t.d. heimilistæki, vélar, leikföng
 geri sér grein fyrir sambandi manns og vélar
Handverksáherslur
 geti beitt einföldum handverkfærum
 þekki algeng smíðaefni
 geri sér grein fyrir því hvaða þýðingu sjálfvirkni vélar hefur á öryggisþátt og
umgengni við þær
Eðlisþættir
 geti gert grein fyrir því hvernig verk- og tæknimenning birtist í atvinnulífinu
 sýni skilning á góðri samvinnu í smíðastofunni
Viðfangsefni
hafi fengist við smíði á einföldum drifbúnaði sem nýtir sér einhvern aflgjafa, t.d.
vindorku, vatnsafl, togkraft, rafafl
Aðallega smáhlutir úr krossvið t.d. fíll veltifuglar, blýantstandur, kaffipokastandur, snati,
varðhundur, bátar með drifi, lyklahús, óróar, krani, klifurkarl, hjámiðja og smáhlutir á
priki.
Vinnubrögð: Nemendur saga, pússa, líma, teikna og mála.
Verkfæri: Útsögunarsög, raspur, þjöl, sandpappír, þvingur, blýfantur, reglustika og
penslar.
Mat.
Símat kennara felur í sér að kennari meti t.d. tvisar á önn, fjóra þætti í verklagi nemanda.
 hugmyndaauðgi og hönnun
 umgengni og hegðun
 verkfærni og vandvirkni
 iðni og afköst
Lokaafurð er metin felur í sér mat kennarans á lokaafurðum nemendans og gildir til
lokaeinkunnar.
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3.12. Tónmennt
Söngur er veigamikill þáttur í kennslu þessa hóps, sjálfsagt er að byrja á lögum með fáum
tónum og einföldum texta, gott væri að geta tengt hann héraðinu á einhvern hátt. Inn í
kennsluna má blanda allskonar hljóðum sem börn kannast við úr sínu umhverfi,
s.s.dýrahljóðum, vélagný o.fl..
Með aðstoð einfaldra ásláttarhljóðfæra má kenna börnum að þekkja takt og áherslur í
lögum,einnig láta þau klappa púls og hrin.
Hreyfing er mikilvæg fyrir börn og hún er mjög eðlilegur þáttur í þeirra
tónlistarupplifun, þarf því að kenna, með hreyfingu, ákveðna frumþætti tónlistar, svo sem
púls, áherslur, einfalt form hraðabreytingar og tónhæðarmun. Nemendur noti
hugmyndaflugið til að túlka eigin hugmyndir í dansi og hreyfingu.
Nemendur kynnist nótnalestri (do, re, mí,) og einföldum nótnagildum.
Blokkflautu kennsla er einnig mikilvægur þáttur í tónmenntakennslu og er jafnframt
góður undirbúningur undir frekara hljóðfæranám.
Hlustun er mikilvægur þáttur ekki síður hjá þeim yngstu og eru þau mjög opin fyrir
hverskonar tónlist.
Að læra að þekkja nokkur hljóðfæri, tónblæ þeirra og útlit er einnig mikilvægur þáttur í
hlustun.
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4. bekkur
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4. 4. bekkur:
4.1. Íslenska
Námsefni :
Ritrún, Ás-Tvistur, Orðaskyggnir 1.,2. og 3. hefti, Málið mitt ( aukabók ), Skinna-lesbók
½ bókin var tekin, Skinna-verkefnabók, Skrift 4, Skrift frá skólaskrifstofu Hafnarfjarðar :
Áfangi 4-heimavinna 1 og vinnuhefti 1, ljóð lesin,lærð og skrifuð.
Viðfangsefni :
Lestur, talað mál og framsögn, hlustun og áhorf, ritun, bókmenntir og málfræði.
Ýmsar lestrabækur með vinnubókum.
Markmið :
- að nemandinn auki orðaforða sinn, með málskilning og leskilning með
fjölbreyttum verkefnum.
- að nemandinn þjálfist í að tjá sig frammi fyrir bekkjafélögum sínum.
- að nemandinn hlusti á upplestur á sögum og ljóðum, bæði sem kennarinn les og af
bandi.
- að nemandinn geti skrifað tengda skrift eftir forskrift.
- Að nemandinn þekki og geti notað hugtök eins og persona, söguhetja, söguþráður,
rím og sögulok.
- að nemandinn átti sig á algengustu reglum málfræðinnar.

Námsmat:
Mat á vinnubókum, skil á heimavinnu og próf úr námsefninu.
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4. 2. Stærðfræði
Námsgögn:
Stærðfræði 3A, 3B, 4A
Stefnum á deilingu
Vasareiknir 4 og 5
Merkúríus
Vinnuspjöld með stærðfræði 3B, 4A
Ítarefni:
Viltu reyna?
Tölvuforrit
Stærðfræðiverkefni Helgu Sigurjónsdóttur
Kennslupeningar
Viðfangsefni:
Stærðfræði og tungumál: Safni gögnum í tengslum við rannsóknir og kannanir í náttúruog samfélagsfræði og skrái í töflu og súlurit, t.d.d með aðstoð töflureiknis. Taki
þátt í umræðum um stærðfræðileg efni og þjálfist í að spyrja spurninga til að
öðlast betri skilning á þeim.
Lausnir verkefna og þrauta: Temji sér að prófa lausnir í samhengi við upphaflegt
verkefni. Vinni með tölvuforrit þar sem leysa þarf þrautir.
Röksamhengi og röksemdafærslur: Fari í leiki og spil sem reyna m.a. á talnavinnu,
rúmfræði, rökhugsun og hugkvæmni.
Tengsl við daglegt líf og önnur svið: Vinni með tímareikninga, tímaáætlanir og lesi úr
einföldum töflum, t.d. áætlanatöflum almenningsfarartækja til að finna út hvenær
faratækið er á ákveðnum stöðum og hve langan tíma tekur að fara milli staða.
Vinni með staðaleiningar m og cm, l og dl og g og kg.
Tölur: Skrái háar tölur og brot í tengslum við mælingar og útreikninga. Fáist við
skiptingu þar sem afgangur verður. Hvaða tala gefur 1 í afgang þegar henni er
skipt í 2,3 og 5 hluta.
Reikniaðgerðir, reiknikunnátta og mat: Leysi verkefni úr daglegu umhverfi sínu þar sem
þarf að leggja saman, draga frá, margfalda eða deila til að finna lausn.
Hlutföll og prósentur: Skipti ákveðinni lengd í tvo eða fleiri hluta og ræði um hluta af
heild og jafnan hlut. Finni 1%, 50% og 100% af stærð eða fjölda sem hann þekkir
vel.
Mynstur og algebra: Leysi einföld dæmi þar sem eyður eru notaðar til að tákna óþekkta
stærð í jöfnu. Kynnist notkun bókstafa fyrir tölur,t.d. með því að gera töflur yfir
n, n+1, n+n o.s.frv. fyrir mismunandi gildi á n.
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Rúmfræði: Beri saman flatarmál rétthyrninga og margföldun tveggja talna. Fylgi leið á
korti eftir leiðbeiningum og leiti að stöðum á landarkorti út frá upplýsingum um
staðsetningu.
Tölfræði og líkindarfræði: Geri rannsóknir á umhverfi sínu, telji flokki, skrái og lesi úr
niðurstöðum og setji upp í einföld myndrit , taki þátt í umræðum um þær
upplýsingar sem myndritin gefa og fáist við útreikninga út frá þeim.
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4.3. Heimilisfræði
Námsgögn:
Námsefni ætlað 5.bekk (appelsínugul blöð)
Ítarefni:
Ýmsar uppskriftir
Viðfangsefni
Næring og hollusta
-læri að reglubundar máltíðir eru mikilvægar
-auki þekkingu sína á góðum matarvenjum
Matreiðsla og vinnubrögð
-þjálfist í að nota mælitæki og taka til hráefni í uppskrift
-kunni að velja hentug áhöld
-fái þjálfun í að nota rafmagnstæki undir leiðsögn (vöfflujárn, handþeytara)
-fái þjálfun í að lesa leiðbeininga og fara eftir fyrirmælun
-þjálfist í að vinna sjálfstætt einföld verkefni
-geti lagt snyrtilega á borð
-þjálfist í að flysja með grænmetishníf með rauf og beita stuttblaða hníf (8 cm blað)
Matvælafræði
-rifji upp þekkingu sína á fæðuflokkunum og vinni sérstaklega með grænmetis og
ávaxtaflokk
-geti metið útlit og gæði matvæla sem unnið er með (ávextir og grænmeti)
Hreinlæti
-læri hvers vegna hreinlæti er nauðsynlegt
-viti um gagnsemi og skaðsemi örvera
-þjálfist í að halda röð og reglu á sínum vinnustað
Neytendafræði og umhverfisvernd
-geri sér grein fyrir því hvað er mengun og hvað mengar umhverfið
-viti hvers vegna heimilisúrgangur (sorp) er flokkaður og hvað má endurnýta
-hugleiði helstu leiðir til sparnaðar
Aðrir þættir
-læri að samvinna og sameiginleg ábyrgð á heimilum er mikilvæg
-geri sér grein fyrir því hvað eru góðar lífsvenjur
-temji sér að sýna kurteisi við borðhald og þjálfist í að nota hnífapör rétt
-læri um helstu hættur á heimilum og hvernig koma má í veg fyrir óhöpp.
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4.4. Íþróttir
Skynþroski Hreyfiþroski
Nemandi:
 þjálfist í grófhreyfingum eins og
 höfuðstöðu upp við vegg, höfuðstöðu á dýnu með aðstoð félaga klifri aftur á bak
upp við vegg í handstöðu
 þjálfist í samsettum hreyfingum eins og
 að velta sér kollhnís áfram, teygjuhoppi*, réttstöðu, jafnvægisstöðu á öðrum fæti
og bolhalli áfram með arma teygða út og annan fót aftur, til baka í réttstöðu,
kollhnís áfram í réttstöðu
 að sippa
 á einfaldan hátt, með ýmsum afbrigðum
 þjálfist í að tengja ýmsar gróf- og fínhreyfingar saman, s.s.
 að iðka tveggja liða boltaleik þar sem fleiri eru í liðinu sem er með boltann, að
rekja bolta og vera eltur af félaga sem einnig hefur bolta, að nota ýmis áhöld á
fjölbreyttan og skapandi hátt
 taki þátt í og læri nokkra nýja leiki sem veita útrás fyrir hreyfiþörf og efla samspil
skynjunar
 þjálfist í leikrænum æfingum og leikæfingum helstu íþróttagreina, s.s.
 körfu-, handknattleiks- og knattspyrnuæfingum, badminton- og tennisæfingum
Líkamsþroski Fagurþroski
Nemandi:
 taki þátt í ýmsum leikjum sem efla líkamsþol
 taki þátt í ýmsum leikjum sem efla hraða og viðbragð
 eltingaleikjum, liðaleikjum eins og boðhlaupi, nótt og dagur, boltaleikjum eins og
höfðingjaleik
 taki þátt í ýmsum leikjum sem efla
 þjálfist í æfingum sem efla líkamsþol, s.s. stöðugu hlaupi á rólegum hraða í um 810 mínútur
 þjálfist í æfingum sem efla kraft
 þjálfist í æfingum sem efla hraða, s.s.
 stígandi hlaupi, 30 m spretthlaupi
 taki þátt í ratleikjum og gönguferðum sem tengjast öðrum námsgreinum
 nái tökum á danssporum eins og valhoppi, skiptispori, polkaspori
 taki þátt í dansi og spuna með og án tónlistar
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Félagsþroski Tilfinningaþroski Siðgæðisþroski
Nemandi:
 taki þátt í leikjum og æfingum eldri kynslóða
 kynnist viðbrögðum sínum við mismunandi áreynslu
 tileinki sér jákvæð samskiptaform eins og hvatningu og hrós
 tileinki sér markvissa öndun við slökun og geti sagt frá upplifun sinni við íhugun
 taki þátt í æfingum og leikjum sem innihalda tjáningu tilfinninga og sköpun
Vitsmunaþroski
Nemandi:
 taki þátt í umræðu um gildi hreyfingar fyrir sál og líkama
 öðlist þekkingu á starfsemi líkamans í tengslum við hreyfingu og ástundun íþrótta
 fái tækifæri til að búa til leiki eða breyta reglum þekktra leikja
 læri heiti helstu líkamsæfinga og heiti yfir helstu hreyfingar eins og
 rétta og beygja, réttstaða, höfuðstaða, handstaða, hliðbeygja, bolvinda, bolbeygja,
armbeygja, armrétta
 tileinki sér réttar reglur í leikjum og geti skorið úr ágreiningi ef upp kemur
 þjálfist í tölvunotkun í tengslum við líkams- og heilsurækt
 læri að túlka einfaldar upplýsingar um eigin líkamshreysti eins og
 þoltölu úr fjölþrepaprófi (MSFT*), kraftniðurstöður úr uppstökksprófi án atrennu,
liðleika eftir að hafa teygt fram á kassa, hraða þar sem hlaupinn er 30 m sprettur
*Teygjuhopp: Hoppað upp af báðum fótum og armar teygðir upp.
*MSFT: Fjölþrepapróf, "Multistage Fitness Test".
Sund:
Í 1.-2. bekk er lögð megináhersla á aðlögun barnsins að vatninu í leik og með æfingum í
leik. Mikilvægt er að nemendur fái jákvæða upplifun í kennslustundum og njóti þess að
sækja sundtíma. Í 3.-4. bekk skal stefnt að áframhaldandi uppbyggingu sundnáms frá
fyrstu tveimur skólaárum en auka áherslu á grunnhreyfingar sundtaka í bringusundi og
skriðsundi. Í 1. - 4. bekk verður sund kennt einu sinni í viku allan veturinn.
Við uppbyggingu og framsetningu námsmats er tekið mið af settum markmiðum
aðalnámskrá. Eftirfarandi atriði verða notuð við námsmati í lok 4. bekkjar:
Hreyfifærni og útfærsla metin í eftirfarandi sundaðferðum:
25 m bringusundi, 15 m skólabaksundi, 12 m skriðsundi, með eða án hjálpartækja, 12 m
baksundi, með eða án hjálpartækja
Stunga úr kropstöðu af bakka eða stiga
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4.5. Myndmennt
Námsefni:
Matreitt af kennara eftir þörfum.
Viðfangsefni:
Litafræði, formfræði, rými, myndbygging, vinnulag, listasaga, fagurfræði og gagnrýni.
Markmið:
Nemandi vinni með litafræði til að ná fram ákveðnum áhrifum í mynd, þekki
grunnformin og geti unnið úr þeim tvívíðum yfir í þrívíð, geri formkannanir, þekki
hugtakið rými – neikvætt og jákvætt – og vinni með það í myndgerð. Nemandi þekki
dæmi úr íslenskri listasögu og einn til tvo íslenska listamenn og geti tjáð sig munnlega og
skriflega um áhrif og merkingu mismunandi verka.
Námsmat:
Símat og yfirlitsmat í lok hverrar annar.
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4.6. Textílmennt
Námsgögn
Hvernig á að sauma á saumavél.
Hannyrðir í 4.-7.bekk.
Á prjónunum eftir Unni Breiðfjörð.
Föt á börn eftir Sigrúnu Guðmundsd.
Prjónablöð, sniðblöð, ýmsar handbækur og ljósrít.
Námsmat
Símat í kennslustundum , þar sem vinnubrögð, iðjusemi, hegðun og fleira er lagt til
grundvallar. Nemendur í 1.- 4. bekk fá einkunnir í umsögnum. Stefnt að stöðluðum
prófum, skriflegum og verklegum í lok 4.bekk.
Viðfangsefni 1. – 4. bekkur:
Þjálfa fínhreyfingar, nemendur læri að þræða nálar, sauma tölur, einföld þræði og
útsaumsspor. Einfald þrykk – kartöfluþrykk. Prjón – nemendur læri að fitja upp, prjóna
og fella .
Vélsaumur – nemendur sauma einföld stykki með beinsaum og vígslsaum.
Markmið:
Lögmál og aðferðir:
- Læri að fitja upp í prjóni.
- Prjóni garðaprjón.
- Læri að fella af í prjóni.
- Læri að sauma saman prjónles og ganga frá endum í prjónlesi.
- Þjálfist í að sauma beina sauma á saumavél.
- Þekki undirtvinna,yfirtvinna,beint spor og sikk-sakk á saumavél.
- Noti útsaum til skreytinga.
- Noti taumálun/þrykk til skreytinga.
- Geti notað hugtök og heiti sem tengjast viðfangsefnum greinarinnar.
Fagurfræði og rýni:
- Geti metið eigin textílverk og rökstutt matið.
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4.7. Lífsleikni
Námsgögn:
Samvera; Verum vinir, Verum saman í frímínútum.
Ítarefni:
Samskipti, til hvers eru reglur? Við hjálpum.

Markmið:
Nemandi virði leikreglur í hópleikjum, - þjálfist í að tjá tilfinningar sínar, hugsanir og
væntingar á ýmsan hátt, t.d. með orðum eða látbragði, - geti sett sig í spor ólíkra persóna
til að finna samkennd með þeim, t.d. hippa, öldungi, barni, nýbúa, ljósmóður, kennara
fatlaðs manns og bónda, - kunni umferðarreglur og umferðarmerki fyrir gangandi
vegfarendur, - læri að fara eftir leiðbeiningum og afla sér upplýsinga, - geri sér grein fyrir
hættum á heimili sínu og í nágrenninu
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4.8. Náttúrufræði
Námsgögn:
Náttúran allan ársins hring. Handbækur- Loft, Segull, Ljós, Rafmagn og Hljóð.
Umhverfið. Tré verður að plöntu. Óskabókin-Tré.
Viðfangsefni:
Úr eðlisvísindum: Geri tilraunir með hvað verður um efni sem leyst hafa verið upp í
vatni, s.s. salt, sykur og kaffi.
Úr jarðvísindum: Þekki muninn á sól og reikistjörnum.
Úr lífvísindum: Geri sér grein fyrir hvaða breytingar í náttúrunni má tengja
árstíðaskiptum og hvernig, t.d. snjókomu, vorkomu, vöxt plantna og lauffall.
Mat: Prófað eftir hverja önn.
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4.9. Samfélagsfræði
Námsgögn:
Ísland áður fyrr- 1.-4. hefti- Fjölskyldan, Heimili, Störfin og Menntun áður fyrr.
Mjólkin okkar ( vekefni ).
Ísland landið okkar ( verkefnabók ).
Kostuleg kort og gröf.
Sorpið okkar.
Ítarefni:
Komdu í leit um bæ og sveit.
Viðfangsefni:
Sjálfsmynd og félagslegt umhverfi: Fái innsýn í fjölskyldulíf fyrir 1-2 mannsöldrum, t.d.
með viðtölum við eldra fólk í eigin fjölskyldu, gömlum ljósmyndum,
kvikmyndum og eða öðrum heimildum. Geri sér ljóst að sérhvert mannlegt
samfélag setur sér lög og reglur, að til eru landslög og alþjóðareglur.
Land og þjóð: Verði kunnugur nokkrum persónum í Íslandssögunni, t.d. Ingólfi
Arnarssyni, Auði djúpúðgu, Snorra Sturlusyni og Jóni Sigurðssyni. Átti sig á
tengslum framleiðslu og þjónustu með því að kynnast framleiðsluferli vöru frá
framleiðanda til neytanda, t.d. mjólkur. Kynnist atvinnuvegum sem standa á
gömlum grunni og kanni hvernig fjölbreytni í atvinnulífi hefur aukist á þessari
öld. Þekki nokkrar valdar persónur og atburði í sögu þjóðarinnar, t.d. í
heimabyggð. Geti borið saman það er líkt/ólíkt, t.d. í húsakosti, klæðaburði,
mataræði, heimilislífi, menntun, leikjum barna, siðum og venjum, nú og á öðru
tímaskeiði, t.d. á síðustu öld.
Rýni: Reyni kosti samvinnu, að margir afli upplýsinga og mismunandi hæfileikar innan
hópsins nýtist við að miðla upplýsingum ( einn er góður að semja, annar að skrifa,
teikna o.s.frv. )
Innlifun og viðsýni: Fái innsýn í söguna gegnum ljósmyndir, kvikmyndir, tölvuleikir og
með heimsókn á mynjasafn.
Námsmat:
Umsögn, próf hjá 4.bekk úr efninu við annaskipti.
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4.10. Kristinfræði
Námsgögn:
Birtan
Ítarefni:
Söguaðferðin- Jólaguðspjallið
Sögur og myndir úr Biblíunni, bók og mappa með verkefnum.
Viðfangsefni:
Kynnist frásögum af Móse, dvöl Ísraelsmanna í Egyptalandi og brottförinni þaðan og
öðlist skilning á merkingu páskahátíðar Ísraelsþjóðarinnar. Kunni skil á kirkjuárinu,
helstu hátíðum og merkinu ólíkra lita í helgihaldinu. Læri að meta það sem vel er gert og
öðlist hæfni til að hrósa og uppörva aðra. Kynnist gyðingdómi, m.a. með frásögum úr lífi
jafnaldra.
Mat:
Vinnubrögð yfir veturinn eru metinn.
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4. 11. Upplýsingamennt
Námsgögn:
Tölvur
Ritþjálfi
Safnkennsla verkefni fyrir 2.-7. bekk
Í leit á skólasafni 1.-4. bekk
Viðfangsefni:
Tæknilæsi: Fái þjálfun í fingrasetningu á tölvu. Geti hljóðritað efni. Kunni að taka
myndir á myndavél og meðferð ljósamynda.
Upplýsingalæsi: Viti að fræðsluefnið á skólasafninu er flokkað eftir ákveðnu kerfi
(Dewey). Læri að nota efnisyfirlit og skrár, s.s. atriðisorðaskrá og nafnaskrá í
fræðibókum. Geti unnið að verkefnum úr fræðibókum og lesið einföld kort, gröf
og töflur.
Menningarlæsi: Noti skólasafnið reglulega.
Mat:
Skrifleg umsögn í lok hvers bekkjar.
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4.12. Hönnun og smíði
Markmið
Hönnun og nýsköpunarþáttur
 hafi farið eftir einföldu hönnunarferli sem felur í sér að
 greina þörfina á bak við viðfangsefni
 finna samskráningu viðfangsefnis
 finna mismunandi lausnir og velja þá heppilegustu í samræmi við notagildi
hlutarins
 velja heppilegt efni til að vinna hlutinn í út frá notagildi og útliti
 huga að fagurfræðilegu gildi hönnunar, s.s. formi, litum, hlutföllum og stíl (tísku)
 gera sér grein fyrir framleiðsluferli hlutarins
 leggja mat á frumgerðina út frá upphaflegri forskrift, útliti og notagildi
 geti réttvarpað fríhendis
Tæknigrunnur
 viti hvað tölvustýring og sjálfvirkni er
Handverksáherslur
 þekki helstu yfirflokka verkfæra
 sýni ábyrga umgengni og fari eftir almennum reglum í smíðastofunni
Eðlisþættir
 hafi rætt um lífssögu hluta og áhrif þeirra á vistkerfið og daglegt líf
Viðfangsefni
Geti hannað og smíðað hlut út frá gefinni forskrift sem byggist á ákveðinni virkni, lausn,
útliti eða þema eins og einfalt þroskaleikfang sem stýrt er með loftþrýstingi,
hreyfileikfang (hönnunarverkefni sem byggir á færslu með liðamótum) loftmælir,
námsspil, kókbíll, merkjasendir og hringekjan.
Vinnubrögð: Nemendur saga, pússa, líma, teikna, og mála.
einfaldar vélrænar tæknilausnir

Einnig tina, glímt við

Verkfæri: Útsögunarsög, raspur, þjöl, sandpappír, þvingur, blýfantur, reglustika, penslar,
lóðbolti, tifsög, brennipenna, plastbeygjuvél og juðara.
Mat
Símat kennara felur í sér að kennari meti t.d. tvisar á önn, fjóra þætti í verklagi nemanda.
 hugmyndaauðgi og hönnun
 umgengni og hegðun
 verkfærni og vandvirkni
 iðni og afköst
Nemandi meti afurðir sínar og vinnu í samræðum við samnemendur og kennara. Einnig
er mögulegt að hann meti verkefnin sín skriflega með foreldrum sínum. Æskilegt er að
nemandi safni teikningum af hugmyndum sínum og öðrum gögnum í sýnismöppu og
verði síðan metin. Kennari metur lokaafurð nemenda.
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4.13. Tónmennt
Söngur er veigamikill þáttur í kennslu þessa hóps, sjálfsagt er að byrja á lögum með fáum
tónum og einföldum texta, gott væri að geta tengt hann héraðinu á einhvern hátt. Inn í
kennsluna má blanda allskonar hljóðum sem börn kannast við úr sínu umhverfi,
s.s.dýrahljóðum, vélagný o.fl..
Með aðstoð einfaldra ásláttarhljóðfæra má kenna börnum að þekkja takt og áherslur í
lögum,einnig láta þau klappa púls og hrin.
Hreyfing er mikilvæg fyrir börn og hún er mjög eðlilegur þáttur í þeirra
tónlistarupplifun, þarf því að kenna, með hreyfingu, ákveðna frumþætti tónlistar, svo sem
púls, áherslur, einfalt form hraðabreytingar og tónhæðarmun. Nemendur noti
hugmyndaflugið til að túlka eigin hugmyndir í dansi og hreyfingu.
Nemendur kynnist nótnalestri (do, re, mí,) og einföldum nótnagildum.
Blokkflautu kennsla er einnig mikilvægur þáttur í tónmenntakennslu og er jafnframt
góður undirbúningur undir frekara hljóðfæranám.
Hlustun er mikilvægur þáttur ekki síður hjá þeim yngstu og eru þau mjög opin fyrir
hverskonar tónlist.
Að læra að þekkja nokkur hljóðfæri, tónblæ þeirra og útlit er einnig mikilvægur þáttur í
hlustun.
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