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Efnisþáttur úr ársáætlun 

Íslenska: Atkvæði,rím, vinna með sögur og fjölbreyttur lestur Samfélags- og náttúrufræði: Skólinn og nærumhverfið Lífsleikni: Samkennd 

Námsmarkmið Viðfangsefni nemenda Námsmat 

 
Yfirmarkmið: 

 Kann alla stafi og hljóð þeirra. 

 Getur fundið fjölda atkvæða í 
orði. 

 Getur rímað og farið í orðaleiki. 
Undirmarkmið: 

 Að nemendur læri og vinni 
með staf og hljóð stafanna 
A,Á,S,R,I,Í (Lykilorð: Asnaskóli 
og risastóru) 

 Æfist í hljóðgreiningu og nái 
öryggi í tengslum stafs og 
hljóðs. 

 Dragi rétt til stafs 

 Að nemendur auki við 
orðaforða sinn t.d. orð sem 
snerta skólafærni s.s. 
stundatafla, matsalur, 
skólabjalla, samvinna, 
skólareglur, kurteisi o.s.frv. 

 Að nemendur þjálfist í rími 

 Að nemendur þjálfist í að 
klappa atkvæði. 

 
 

 Þrep 1  (Inntak texta) 

 Upplestur texta 

 Sagan lesin í heild sinni aftur, nemendur skoða myndir, umræður og frekar 
skoðun þar sem nemendur tengja atburði við eigin reynslu, orðskýringar 

 Þátttökulestur, sundurgreining orða t.d. A-s-n-i  
Þrep 2 ( Tæknileg vinna) 

 Rímleikir (orð tengd dýrum og skóla) 

 Klappa atkvæði (orð úr bókinni) 

 Leikið með lykilorðin (Asnaskóli, risastóru). 

 Stafainnlögn 

 Finna orð sem byrja á A, Á og S og líma þau inn í Asnahaus og Svínshaus. 

 Finna orð sem byrja á R, I, og Í og skrifa á töflu (kennari/nemendur) 

 Stafdrættir, sporun, leir 

 Stafasúpa/orðasúpa 

 Stafaleikir/hljóðgreining (boðhlaup m/stafi, þreifa blindandi á stöfunum, 
finna orð sem byrjar á stafnum =leikur að læra) 

 Sóknarskrift 
Söngur, það er skemmtilegast að leika sér, það leikur að læra, ég er sko vinur þinn 
og broslagið og tengja við söguna. 
Þrep 3  (Enduruppbygging merkingar) 

 Flettibók, börnin teikna 3 myndir í tímaröð. Skrifa orð undir mynd. 

 Börnin velja texta úr bókinni, teikna mynd við textann og raða þeim í 
tímaröð.  

 Umræður um hugtakaskilning og reglur tengja við skólann okkar.  

 Umræður um líðan og tengja þær líðan sögupersóna í sögunni.  
 

 Námsmat: 

 Símat þar sem kennarar skrá 
hjá sér frammistöðu nemenda 
jafnóðum út frá skriflegum og 
verklegum verkefnum. 

 Stafakönnun 

 Umræður um hugtök 
 

Námsefni/Bjargir: Asnaskólinn 
 

 


