
Íslenska – 1. bekkur 

Vor 2020 

Vikur Námsefni Hæfniviðmið 

 

Vika 11 

8. - 14. mars 

Skrift 1 - bls. 6-7 

Við lesum - bls. 3-7 

Aukaverefni 

Lestur 

• Læri heiti og hljóð allra íslenskra 

stafa. 

• Geti tengt saman hljóð í orð og geti 

lesið léttan texta sér til skilnings. 

• Efli lestrarfærni og hraða. 

• Geti dregið rétt til stafs, stafsett stutt 

algeng orð rétt. 

• Þekki samsett orð, setningu, atkvæði 

og rím. 

• Hlustað á fyrirmæli kennara og farið 

eftir þeim. 

 

Vika 12 

15. - 21. mars 

Skrift 1 - bls. 8-9 

Við lesum - bls. 8-12 

Aukaverkefni 

Lestur 

• Læri heiti og hljóð allra íslenskra 

stafa. 

• Geti tengt saman hljóð í orð og geti 

lesið léttan texta sér til skilnings. 

• Efli lestrarfærni og hraða. 

• Geti dregið rétt til stafs, stafsett stutt 

algeng orð rétt. 

• Þekki samsett orð, setningu, atkvæði 

og rím. 

• Hlustað á fyrirmæli kennara og farið 

eftir þeim. 



 

Vika 13 

22. - 28. mars 

Skrift 1 - bls. 10-11 

Við lesum - bls. 13-17 

Aukaverkefni 

Lestur 

• Læri heiti og hljóð allra íslenskra 

stafa. 

• Geti tengt saman hljóð í orð og geti 

lesið léttan texta sér til skilnings. 

• Efli lestrarfærni og hraða. 

• Geti dregið rétt til stafs, stafsett stutt 

algeng orð rétt. 

• Þekki samsett orð, setningu, atkvæði 

og rím. 

• Hlustað á fyrirmæli kennara og farið 

eftir þeim. 

Vika 14 

29. mars - 4. apríl 

 

Skrift 1 - bls. 12-13 

Við lesum - bls. 18-21 

Aukaverkefni 

Lestur 

• Læri heiti og hljóð allra íslenskra 

stafa. 

• Geti tengt saman hljóð í orð og geti 

lesið léttan texta sér til skilnings. 

• Efli lestrarfærni og hraða. 

• Geti dregið rétt til stafs, stafsett stutt 

algeng orð rétt. 

• Þekki samsett orð, setningu, atkvæði 

og rím. 

• Hlustað á fyrirmæli kennara og farið 

eftir þeim. 
 



 

Vika 15 

5. - 11. apríl 

 

Páskaleyfi 

 

 

Vika 16 

12. - 18. apríl 

Skrift 1 - bls. 14-15 

Við lesum - bls. 22-25 

Aukaverkefni 

Lestur 

• Læri heiti og hljóð allra íslenskra 

stafa. 

• Geti tengt saman hljóð í orð og geti 

lesið léttan texta sér til skilnings. 

• Efli lestrarfærni og hraða. 

• Geti dregið rétt til stafs, stafsett stutt 

algeng orð rétt. 

• Þekki samsett orð, setningu, atkvæði 

og rím. 

• Hlustað á fyrirmæli kennara og farið 

eftir þeim. 

 

Vika 18 

26. apríl - 2. maí 

Skrift 1 - bls. 18-19 

Við lesum - bls. 26-29 

Aukaverkefni 

Lestur 

• Læri heiti og hljóð allra íslenskra 

stafa. 

• Geti tengt saman hljóð í orð og geti 

lesið léttan texta sér til skilnings. 

• Efli lestrarfærni og hraða. 

• Geti dregið rétt til stafs, stafsett stutt 

algeng orð rétt. 

• Þekki samsett orð, setningu, atkvæði 

og rím. 

• Hlustað á fyrirmæli kennara og farið 

eftir þeim. 



 

Vika 19 

3. - 9. maí 

Skrift 1 - bls. 20-21 

Við lesum - bls. 30-33 

Aukaverkefni 

Lestur 

• Læri heiti og hljóð allra íslenskra 

stafa. 

• Geti tengt saman hljóð í orð og geti 

lesið léttan texta sér til skilnings. 

• Efli lestrarfærni og hraða. 

• Geti dregið rétt til stafs, stafsett stutt 

algeng orð rétt. 

• Þekki samsett orð, setningu, atkvæði 

og rím. 

• Hlustað á fyrirmæli kennara og farið 

eftir þeim. 

 

Vika 20 

10. - 16. maí 

Skrift 1 - bls. 22-23 

Við lesum - bls. 34-37 

Aukaverkefni 

Lestur 

• Læri heiti og hljóð allra íslenskra 

stafa. 

• Geti tengt saman hljóð í orð og geti 

lesið léttan texta sér til skilnings. 

• Efli lestrarfærni og hraða. 

• Geti dregið rétt til stafs, stafsett stutt 

algeng orð rétt. 

• Þekki samsett orð, setningu, atkvæði 

og rím. 

• Hlustað á fyrirmæli kennara og farið 

eftir þeim. 



 

Vika 21 

17. - 23. maí 

Skrift 1 - bls. 24-25 

Við lesum - bls. 38-42 

Aukaverkefni 

Lestur 

• Læri heiti og hljóð allra íslenskra 

stafa. 

• Geti tengt saman hljóð í orð og geti 

lesið léttan texta sér til skilnings. 

• Efli lestrarfærni og hraða. 

• Geti dregið rétt til stafs, stafsett stutt 

algeng orð rétt. 

• Þekki samsett orð, setningu, atkvæði 

og rím. 

• Hlustað á fyrirmæli kennara og farið 

eftir þeim. 

 

Vika 22 

24. - 30. maí 

Skrift 1 - bls 26-27 

Við lesum - bls. 43-48 

Aukaverkefni 

Lestur 

• Læri heiti og hljóð allra íslenskra 

stafa. 

• Geti tengt saman hljóð í orð og geti 

lesið léttan texta sér til skilnings. 

• Efli lestrarfærni og hraða. 

• Geti dregið rétt til stafs, stafsett stutt 

algeng orð rétt. 

• Þekki samsett orð, setningu, atkvæði 

og rím. 

• Hlustað á fyrirmæli kennara og farið 

eftir þeim. 

 

Vika 23 

31.maí - 6.júní 

 

Vordagar 
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