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Kennsluáætlun í íslensku á miðönn 

Vika: Viðfangsefni: Námsefni: Markmið: Annað: 

15. – 19. nóv Orð dagsins – orðaforði og 
merking orða 
Nemendur lesa, hlusta og 
skrifa 
Unnið með rökhugsun, 
forspá og ýmsa þætti 
lesskilnings 

Verkefni úr byrjendalæsi 
Lesum saman – græn lesbók 
Lesum saman – blá bók 
Framhaldssaga lesin af 
kennara 
PALS 
Ýmsar sögur og bækur 

Unnið að því að bæta læsi  
Unnið með lesfimi og að lesa 
létt og lipurt 
auka orðaforða   
efla lesskilning. 
Auka áhuga á lestri 

16. Dagur íslenskrar tungu 

22. – 26. nóv Orð dagsins – orðaforði og 
merking orða 
Nemendur lesa, hlusta og 
skrifa 
Unnið með rökhugsun, 
forspá og ýmsa þætti 
lesskilnings 

Verkefni úr byrjendalæsi 
Lesum saman – græn lesbók 
Lesum saman – blá bók 
Framhaldssaga lesin af 
kennara 
PALS 
Ýmsar sögur og bækur 

Unnið að því að bæta læsi  
Unnið með lesfimog  
að lesa létt og lipurt 
auka orðaforða   
efla lesskilning. 
Auka áhuga á lestri 

 

29. – nóv – 3. des Orð dagsins – orðaforði og 
merking orða 
Nemendur lesa, hlusta og 
skrifa 
Unnið með rökhugsun, 
forspá og ýmsa þætti 
lesskilnings 
Yndislestur 

Verkefni úr byrjendalæsi 
Lesum saman – græn lesbók 
Lesum saman – blá bók 
Framhaldssaga lesin af 
kennara 
PALS 
Ýmsar sögur og bækur 

Unnið að því að bæta læsi  
Unnið með lesfimi og að lesa 
létt og lipurt 
auka orðaforða   
efla lesskilning. 
Auka áhuga á lestri 

1. des fullveldisdagurinn 

6. – 10. des Orð dagsins – orðaforði og 
merking orða 
Nemendur lesa, hlusta og 
skrifa 

Verkefni úr byrjendalæsi 
Lesum saman - græn lesbók 
Lesum saman – blá bók 
Framhaldssaga lesin af 
kennara 
PALS 

Unnið að því að bæta læsi  
Unnið með lesfimi og að lesa 
létt og lipurt 
auka orðaforða   
efla lesskilning. 
Auka áhuga á lestri 
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Unnið með rökhugsun, 
forspá og ýmsa þætti 
lesskilnings 
Yndislestur 

Ýmsar sögur og bækur 

13. – 17. des Orð dagsins – orðaforði og 
merking orða 
Nemendur lesa, hlusta og 
skrifa 
Unnið með rökhugsun, 
forspá og ýmsa þætti 
lesskilnings 
Yndislestur 

Lesum saman – græn lesbók 
Lesum saman – blá bók 
Framhaldssaga lesin af 
kennara 
PALS 
Ýmsar sögur og bækur 

Unnið að því að bæta læsi  
Unnið með lesfimi og að lesa 
létt og lipurt 
auka orðaforða   
efla lesskilning. 
Auka áhuga á lestri 

14. des árshátíð yngsta stigs 
17. des jólagleði 

Jólafrí 
 

   20. des – 2. jan jólafrí 

3. – 7. jan. 
 

Orð dagsins – orðaforði og 
merking orða 
Nemendur lesa, hlusta og 
skrifa 
Unnið með rökhugsun, 
forspá og ýmsa þætti 
lesskilnings 
Yndislestur 

Verkefni úr byrjendalæsi 
Lesum saman – græn lesbók 
Lesum saman – blá bók 
Framhaldssaga lesin af 
kennara 
PALS 
Ýmsar sögur og bækur 

Unnið að því að bæta læsi  
Unnið með lesfimi og að lesa 
létt og lipurt 
auka orðaforða   
efla lesskilning. 
Auka áhuga á lestri 

3. des starfsdagur kennara 
6. jan þrettándinn 

10. – 14. jan. 
 

Orð dagsins – orðaforði og 
merking orða 
Nemendur lesa, hlusta og 
skrifa 
Unnið með rökhugsun, 
forspá og ýmsa þætti 
lesskilnings 
Yndislestur 

Verkefni úr byrjendalæsi 
Lesum saman – græn lesbók 
Lesum saman – blá bók 
Framhaldssaga lesin af 
kennara 
PALS 
Ýmsar sögur og bækur 

Unnið að því að bæta læsi  
Unnið með lesfimi og að lesa 
létt og lipurt 
auka orðaforða   
efla lesskilning. 
Auka áhuga á lestri 

 

17. – 21. jan 
 

Orð dagsins – orðaforði og 
merking orða 

Verkefni úr byrjendalæsi 
Lesum saman – græn lesbók 
Lesum saman – blá bók 

Unnið að því að bæta læsi  
Unnið með lesfimi og að lesa 
létt og lipurt 

21. jan bóndadagur 
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Nemendur lesa, hlusta og 
skrifa 
Unnið með rökhugsun, 
forspá og ýmsa þætti 
lesskilnings 
Yndislestur 

Framhaldssaga lesin af 
kennara 
PALS 
Ýmsar sögur og bækur 

auka orðaforða   
efla lesskilning. 
Auka áhuga á lestri 

24. – 28. jan 
 

Orð dagsins – orðaforði og 
merking orða 
Nemendur lesa, hlusta og 
skrifa 
Unnið með rökhugsun, 
forspá og ýmsa þætti 
lesskilnings 
Yndislestur 

Verkefni úr byrjendalæsi 
Lesum saman – græn lesbók 
Lesum saman – blá bók 
Framhaldssaga lesin af 
kennara 
PALS 
Ýmsar sögur og bækur 

Unnið að því að bæta læsi  
Unnið með lesfimi og að lesa 
létt og lipurt 
auka orðaforða   
efla lesskilning. 
Auka áhuga á lestri 

 

31. jan – 4. feb 
 

Orð dagsins – orðaforði og 
merking orða 
Nemendur lesa, hlusta og 
skrifa 
Unnið með rökhugsun, 
forspá og ýmsa þætti 
lesskilnings 
Yndislestur 

Verkefni úr byrjendalæsi 
Lesum saman – græn lesbók 
Lesum saman – blá bók 
Framhaldssaga lesin af 
kennara 
PALS 
Ýmsar sögur og bækur 

Unnið að því að bæta læsi  
Unnið með lesfimi og að lesa 
létt og lipurt 
auka orðaforða   
efla lesskilning. 
Auka áhuga á lestri 

 

7. – 11. feb 
 

Orð dagsins – orðaforði og 
merking orða 
Nemendur lesa, hlusta og 
skrifa 
Unnið með rökhugsun, 
forspá og ýmsa þætti 
lesskilnings 
Yndislestur 

Verkefni úr byrjendalæsi 
Lesum saman – græn lesbók 
Lesum saman – blá bók 
Framhaldssaga lesin af 
kennara 
PALS 
Ýmsar sögur og bækur 

Unnið að því að bæta læsi  
Unnið með lesfimi og að lesa 
létt og lipurt 
auka orðaforða   
efla lesskilning. 
Auka áhuga á lestri 

9. feb árshátíð miðstigs 

14. – 21. feb Orð dagsins – orðaforði og 
merking orða 

Verkefni úr byrjendalæsi 
Lesum saman – græn lesbók 
Lesum saman – blá bók 

Unnið að því að bæta læsi  
Unnið með lesfimi og að lesa 
létt og lipurt 

17. feb starfsdagur kennara 
18. feb foreldradagur 
21. feb annarleyfi 
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Nemendur lesa, hlusta og 
skrifa 
Unnið með rökhugsun, 
forspá og ýmsa þætti 
lesskilnings 
Yndislestur 

Framhaldssaga lesin af 
kennara 
PALS 
Ýmsar sögur og bækur 

auka orðaforða   
efla lesskilning. 
Auka áhuga á lestri 


