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Efnisþáttur úr ársáætlun 

Íslenska:   Vísur/þulur/ljóð, Tákn og hljóð bókstafa, Hljóðgreining                   Samfélagsfr./Náttúrufr: Álfar                                                    Verkgreinar: 
Myndlist 

Námsmarkmið Viðfangsefni nemenda Námsmat 

Markmið: 

 Að nemendur læri og vinni 
með tákn og hljóð stafanna 
Ei,  Öö, Nn, Gg og Ðð 
(Lykilorð: Álfareiðin, 
sönglúðra og feigðin) 

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

 Dragi rétt til stafs 

 Að nemendur auki við 
orðaforða. 

 Að nemendur þjálfist í 
frjálsri ritun 

 Að nemendur þjálfist í gerð 
hugtakakorts og læri að 
nota það til frekari ritunar.  

 Að nemendur þurfi að nota 
hugmyndaflugið. 

 Að nemendur kynnist 
íslenskum þjóðararfi.   
  

 Þrep 1  (Inntak texta) 

 Upplestur ljóðs. 

 Ljóðið sungið á hverjum morgni með textann myndrænan fyrir 
framan sig.  

 Textinn ræddur og erfið orð útskýrð. 

 Bækur um álfa og Tröll lesnar. ( sjá bjargir) 
Þrep 2 ( Tæknileg vinna) 

 Unnið með lykilorðin (Álfareiðin, sönglúðra og feigðin). Nemendur 
Finna orð í orð og orð úr orði. 

 Stafainnlögn. Finna orð sem byrja á Áá og Ll, Gg og Ðð og læra að 
draga rétt til stafs.  

 Hugtakakort um Álfa. Nemendur lýsa álfinum sínum, útlit, fatnaður, 
heimkynni og eiginleikar. þeir sem geta  skrifa um álfinn, getuminni 
teikna myndir. (Má flokkast undir enduruppbyggingu) 

 Nemendur nota hugmyndaflug sitt. Álfurinn er að fara að flytja, hvað 
tekur hann með sér? 

 Hringekjur 1) Nemendur búa til álfaorð með stöfum úr stafaöskjunni. 
Notast er við orð úr ljóðinu ásamt lykilorðum. ( Þeir sem þurfa fá að 
hafa orðin fyrir framan sig) 2) Forskrift – álfaorð, notast er við orð úr 
ljóðinu. 3) Álfaorðabingó sömu orð notuð og á hinum stöðvunum. 4) 
Stafaleikir í tölvu. 5) Kennarastýrð stöð, nemendur búa til nafnspjald 
fyrir álfinn sinn og hafa hugtakakortið sitt til hliðsjónar. 6) Nemendur 
finna orð úr ljóðinu sem eru með stafinn Ðð í og skrifa orðið í tölvu. 
7) Nemendur raða ljóðinu saman myndrænt í rétta tímaröð- velja sér 

 Námsmat: 

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

 Kannað hvort nemendur 
hafa lært ljóðið Álfareiðin. 



eina mynd og skrifa ljóðlínuna undir. 8) Forskriftarblöð með stöfum 
vikunnar. ( gæti flokkast undir enduruppbyggingu.) 

 Söngur: Álfareiðin, Máninn hátt á himni skín, Komdu nú með inn í 
álfanna heim.  

 Myndmennt, nemendur vatnslita álfaheiminn sinn á A3 blöð. 
Þrep 3  (Enduruppbygging merkingar) 

 Nemendur þjálfa sig í ritun og notkun hugtakakorts. Þeir teikna álfinn 
sinn og skrifa um hann, hvar á hann heima, hvað getur hann gert, 
hvað heitir hann og hvernig hagar hann sér.  

 Nemendur fá álfa í heimsókn. Búa til álfakastala úr stórum 
pappakassa og skrifa álfunum bréf. Þessi kassi verður síðan að griðar- 
og yndislestarstað.  
 

Námsefni/Bjargir: Álfareiðin, Gunnhildur og Glói, Álfar- Heillandi leiðsögubók um undraheima 
 

 


