
Ársáætlun 1. bekkjar 2019-2020 

Ársáætlun haustönn 2019   bekkur:  1. bekkur                     Kennarar:   Elín Hulda, Sigríður og Sunna                                     

 Ágúst September Október Nóvember Desember 

Samffr./Náttúrufr.  
-Skólinn og 
nærumhverfið 
-Skólafærni 
 

 
-Skólinn og 
nærumhverfið 
-Vinátta og 
samskipti 
    Lesa í líðan 
annarra 
 

 
-Vinátta og samskipti 
-Ég, fjölskyldan og 
vinir 
 

 
-Samkennd, 
þakklæti, nægjusemi 
 
 

 
-Jólaþema 

Íslenska  
 
Fjölbreyttur leikur 
Skólafærni  
Verkefni unnin í 
safnmöppu  
 
 
 

Asnaskólinn 
Ýma tröllastelpa 
Þulur og vísur 
 
Atkvæði 
Stafagerð 
Hljóðgreining 
Orðaforði 
 

Blómlegt 
fjölskyldulíf 
Þulur og vísur 
 
Stafur/orð/setning 
Tákn og hljóð 
bókstafa 
Hljóðgreining 
Fjölbreyttur lestur 
Orðaforði 
 
 

Þulur og vísur 
 
Hljóðgreining 
Persónusköpun 
Ritun 
Orðaforði 
 
Námsmatsvika 
 

Jólaþema- Grýlukvæði 
Þulur og vísur 
 
Rím og orðaleikir 
Stafur/orð/setning 
Tákn og hljóð bókstafa 
Hljóðgreining 
Fjölbreyttur lestur 
Orðaforði 
 
 
  

Lestur og 
námsmat 

 HEIMALESTUR 
(stafaþjálfun/ 
hljóðalestur) 
Læsis- og 
stafakönnun 
 

HEIMALESTUR 
(stafaþjálfun/ 
hljóðalestur) 
Læsi til náms  
 

HEIMALESTUR 
Læsispróf   
 

HEIMALESTUR 
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Stærðfræði Vinna með tölutáknin 
0-10 
Talnaskilningur 
Dagatal 
 
 

Tölutákn 0-20 
Talning  
Talnaskrift 
Flokkun 
 
10 vinir 
Talnaskilningur 
Rúmfræðiform  og 
mynstur (Hringur, 
þríhyrningur, 
ferningur, 
ferhyrningur)  
Dagatal 
 

Tölutákn 0-20  
Samlagning 0-10 
Talnaskilningur 
Talnaskrift 
Rúmfræðiform 
(Hringur, 
þríhyrningur, 
ferningur, 
ferhyrningur) 
Mynstur  
Dagatal 
 

Talnalína 
Mælingar 
Samlagning 
Talnaskilningur 
Talnaskrift 
Dagatal 
Mynstur 
Hugtakavinna (Geti 
lýst staðsetningu) 
 

Skipta tölum í jafna hópa 
Talnalína 
Mælingar  
Talnaskilningur 
Talnaskrift 
Dagatal 
Samlagning 
Hugtakavinna (Geti lýst 
staðsetningu) 
 

Íþróttir Útiíþróttir – 
grunnfærni, hlusta á 
fyrirmæli og 
samvinna. 
Grenndarkennsla. 

Útiíþróttir – 
grunnfærni, hlusta 

á fyrirmæli, 
samvinna. 

Litir og form 

Fimleikar – áhersla á 
grunnhreyfifærni. 
Leikir, samvinna. 

Körfubolti – vinna 
með boltafærni 

Frjálsar íþróttir og 
leikir – áhersla á 
hlaupaleiki, hopp og 
köst. 
Blak – unnið með 
boltafærni 

Dans og leikir – taktur, 
form,  
Bandý – keppni, sigur og 
tap. Að fylgja reglum. 
Tarsanleikur – 
rýmisgreind, þol, styrkur, 
þrautseigja. 

Sund Aðlögun, klefafærni, 
reglur og grunnfærni í 
vatni. 

Aðlögun, 
klefafærni, reglur 
og grunnfærni í 
vatni. Hugtök 
sundkennslu og 
hjálpartæki. 

Skriðsundsfætur 
Blása í vatnið 
endurtekið. 
Yfirgefa laug á 
fljótasta máta án 
stiga. Leikir. 

Að kafa 
Hopa og stinga sér. 
Bakkinn og spyrnur. 
Leikir. 

Froskalappir – leikur og 
gleði.  
Frjáls leikur með eigið 
dót. 

Verkgreinar       
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Jákvæður agi Æfa að fara í hring 
Samvinna  
Hvatning  

Bekkjarsáttmáli 
Hrós og þakkir 
Bekkjarfundir 

Griðarstaður  
Að skapa venjur 
Störfin í bekknum 
 
 

Samskiptafærni 
Tilfinningahjólið   
Svipbrigðaveggspjald 

Lausnahjólið 
Lausnastaður  
Hafa heilann í hendi sér  
Sjálfstjórn 

 

 

Ársáætlun vorönn 2019               Bekkur: 1. bekkur                        Kennarar: Elín Hulda, Sunna, Sigríður  

 Janúar Febrúar Mars Apríl Maí 

Samffr./Náttúrufr.  
-Álfar og huldufólk 
-Þorrinn  
 

 
-Getnaður 
-Líkaminn minn 
 

 
-Íslensku húsdýrin  

 
-Árshátíð  

 
-Umferðarfræðsla 
-Hringrásir 
-Endurvinnsla 

Íslenska  Álfareiðin 
Gunnhildur og Glói 
Kuggur - Þorrablót  
 
Þulur og vísur 
Tákn og hljóð bókstafa 
Sérhljóðar/samhljóðar 
Hljóðgreining 
Sögur 
Fjölbreyttur lestur 
 
 
 
  

Svona varð ég til 
 
Þulur og vísur 
Sögugerð 
Sögur 
Fjölbreyttur lestur 
Algengar orðmyndir 
P/B/D vinna 
 
 
 
 
 
 

Komdu og skoðaðu 
líkamann 
 
Þulur og vísur 
Sögugerð 
Vinna með sögur 
Samsett orð 
Fjölbreyttur lestur 
Algengar orðmyndir 
Kynning á 
samheiti/andheiti 
 
 
 

Helgi skoðar heiminn  
 
Þulur og vísur 
Sögugerð 
Vinna með sögur 
Fjölbreyttur lestur 
Algengar orðmyndir 
 
 
 
 
 
 
  
 

Númi og höfuðin sjö 
Komdu og skoðaðu 
hringrásirnar 
Myndbönd af sorpa.is 
(Trjálfar) 
 
Þulur og vísur 
Sögugerð 
Vinna með sögur 
Fjölbreyttur lestur 
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Lestur HEIMALESTUR 
Lesfimipróf 

HEIMALESTUR 
Læsispróf 
 

HEIMALESTUR 
Lesskilningspróf 

HEIMALESTUR HEIMALESTUR 
Lesfimipróf 

Stærðfræði  
-Samlagning tölur 0-
20 
-Talnalína 
-Skipta tölum í jafna 
hópa 
 

 
-Frádráttur tölur 0-10 
-Talnalína frádráttur 
 
 
 

 
-Frádráttur tölur 0-20 
-Talnalína frádráttur 
-Stærðfræðiþrautir 
-Súlurit 

 
-Frádráttur tölur 0-20 
-Mælingar 
-Klukka 
-Peningar 

 
-Dagatal  
-Upprifjun 
 
 
 
 

Tungumál       

Íþróttir Leikir með áherslu á 
samvinnu og hlaup. 
Handbolti – kasta og 
grípa, þrautir með 
bolta. 
 

Fimleikar – Kollhnísar, 
rúllur, veltur og 
handahlaup. Hopp á 
kistu og trampolíni. 
Styrkur. 
Fótbolti – bolti í fætur. 

Spaðaíþróttir – 
badminton, borðtennis 
og tennis – 
rýmisskynjun. 
Boltaleikir. 
 

Leikir – samvinna, 
þolinmæði.  
Útiíþróttir – 
Grenndarkennsla. 

Útiíþróttir. 
Hjólafærni, ratleikur, 
hlaup og göngur. 

Sund Baksund – hvar er ég í 
lauginni – hvernig 
skynja ég svæðið. Flot 
og leikir á baki. 

Bringusund – flot og 
æfingar á bringu með 
innlögn á armtaki og 
ferli fótataks. 

Skriðsund – hratt og 
hægt sund – fætur og 
armar. 

Flot – köfun – hopp – 
stungur – öndun – 
spyrnur. 

Hugrekki – útisundlaugin 
könnuð, æfingar í laug, 
pottum og útisvæði. 
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Verkgreinar   
 
 
 

    

Jákvæður agi Kalli krumpaði  
Mál á dagskrá 
 

Samvinna  
Mistök  

Hrós og þakkir  
Hvatning  

Að virða 
fjölbreytileikann 
 

Samskiptafærni 

 

 


