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Kennsluáætlun ÍSAT haustið 2022 

 

Námsgrein: ÍSAT – nemendur 

Kennarar: Aðalheiður Halldórsdóttir og Áslaug Ásgeirsdóttir 

 

Tímabil Viðfangsefni Námsgögn Kennsluaðferð Hæfniviðmið Námsmat 

 
Vika 34 
 
22-26.águst 

 
,,Skólinn minn“ 

mms.is/ordasjodur – kaflar um 
skóla. 
Kæra Dagbók I – kafli 3 og 8 um 
skólann og orð tengd honum 
Merkja hluti í skólastofunni með 
límmiðum 

Samræður og samvinna 
nemenda. 
Stutt verkefni og leikir. 

Skilur og þekkir orð í 
skólaumhverfinu.  

Símat kennara og 
ástundun 

 
Vika 35 
 
29.ágúst – 
02.sept 

,,Skólinn minn og 
sérgreinar“ – Setja sér 
markmið. Í hverju er ég 
góð/ur í ? Hvar vil ég 
bæta mig og 
forgangsraða.  

 
 
Kæra Dagbók II – kafli 2 
Íslenska fyrir okkur hin – bls.9-13 

Orðaforðabingo um 
sérgreinastofur. 
Finna uppáhaldsfag og 
teikna plakat og setja inn 
orðaforða.  

Nemandi kann, skilur og 
þekkir 10 orð sem notuð 
eru í skóla og námi. 

Símat kennara og 
ástundun. 

 
Vika 36 
 
05-09.sept 

 
,,Umhverfið mitt“ 

 
Náttúran og umhverfi 
skólans. 8.sept Dagur 
Læsis 

 
Notum fraedsluskot.is 
,,Göngutúr í náttúrunni“ og 
,,Flokkun, skilningur og minni“ 

 
-Vettvangsferðir og 

úrvinnsla í stofu 

 
Getur skrifað og sagt frá 
orðum í náttúrunni á 
tveimur tungumálum 

 
Jafningjamat og 
spurningakeppni í 
stofu. 
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Vika 37 
 
12 - 16.sept 

 
,,Umhverfið mitt“ – 

Náttúran og Fellin 
Árstíðir, Höfuðáttir, 
Landakort og sögur. 
16.sept – Dagur 
íslenskra tungu 

 
Kæra Dagbók 3 – hljóðbók.  
 
Fjölritað efni um árstíðir og 
höfuðáttir inná 
kopavogur.is/fjolmenning 
 
-Tungumálið okkar- Hvers vegna 
að læra íslensku 

 
-Útikennsla með kort. 

 
Úrvinnsla í stofu. Segja frá 
gönguleiðum – paravinna. 
Teikna upp og nota 
orðaforða 

 
Getur útskýrt á einfaldan 
hátt gönguleiðir og notar 
höfuðáttir og einfaldar 
sagnir því tengt. 

 

 
Símat í stofu og 
jafningjamat. Sett upp í 
stofu gátlisti sem þau 
merkja við. 

 
Vika 38 
 
19 – 23.sept 

 
,,Umhverfið mitt“ – 
Farið í verslun, banka, 
pósthús, ísbúðina, á 
veitingastað, bókasafn. 

 
Kæra Dagbók I -kafli 12 – í búð 
Video – vimeo – viltu læra 
íslensku? 

 
Vettvangsferðir og/eða 
unnið í stofu með spil, 
verkefni og annað útprentað 
efni af vef. Sett upp verslun í 
stofu. ,,leikur að íslens..... 
orðum 

 
Geta bjargað sé í verslun, 
banka og bókasafni með 

einföldum orðum. 

 
Jafningjamat með 
leikþætti. Setja upp 
verslun og þjónustu.  
 

 
Vika 39 
 
26 – 30.sept 

 
,,Umhverfið mitt“ 
Lærum tímaorð. 
Klukkuna – yfir og í.  
Lærum í dag, á morgun, 
í gær osv. Fyrir hádegi, 
eftir hádegi, kaffileytið. 

 

 
Kæra Dagbók I – kafli 10. 
Útprentuð verkefni af netinu.  

 

 
Leikir og spil. 

 
Nemandi kann á klukku. 
Þekkir heiti árstíða og 
skilur algeng orðatiltæki 
t.d. um kaffileytið, um 
kvöldmatarleytið og fyrir 
og eftir hádegi. 

 
Símat í stofu og 
jafningjamat. 

 
Vika 40 
 
03 – 07.okt 

 
,,Ég sjálf/ur, sjálft“ 
Hver er ég? 
Persónufornöfn, Hann, 
hún, hán.  

 
Malid_ordafordaver.is – Akureyri 
Oddeyrarskóli 
Fjölskylda ,,leikur að íslenskum 
orðum.... 

 
Verkefni í stofu. Útprentað 
efni af vef fjolmenning.is og 
kopavogur.is. Fallbeyging 
sérnafna 

 
Nemandi kann og getur  
fallbeygt nafnið sitt og 
önnur algeng nöfn, 
notað persónufornöfn í 
et. og  ft. Nemandi getur 
tjáð sig um framtíðina. 

 
Símat og ástundun í 
tíma. 



Kennsluáætlun ÍSAT haustönn 2022 
 

 
Vika 41 
 
10 – 14.okt 

 
,,Ég sjálf/ur – t“ 
Fjölskylda og heimili, 
frænka, frændi – 
ættartré.  

 
Útprentað efni af vef ,,Fjölskylda 
og heimili“, spil og leikir af 
fjölbreyttkennsla.is  Orðalista um 
hluti á heimilum. Íslenska fyrir 
okkur hin – bls.30/37-46 

 
Vinna hefti í stofu og spila 
leiki þar sem orðaleikir eru 
notaðir. 
Orðakassar og útprentað 
efni af vef. Leikir á vef 
mms.is ,,leikur að 
íslenskum... 

 
Nemandi kann orð um 
fjöldskyldu og ættartré. 
Kann orð um heimilið; 
eldhús, eldhústæki, 
stofa, herbergi osv. 

 
Símat í tímum. 

 
Vika 42 
 
17 -21.okt 

 
,,Vinátta og Virðing“ 
Sagnorð nt og þt og 
Tilfinningar. Gleði, sorg, 
Áhyggjufull.  Ábyrgð 
mín. 

 
Leikir af vef. ,,Leikur að íslenskum 
orðum.  Lestur er leikur á mms.is 
Í bíltúr /tilfinningar á 
,,listinadlesaogskrifa‘‘ 

 
Teikna tilfinningar.  Leira 
tilfinningarmms.is/eldgrimur 
Setja í stofu 
tilfinningaskallann. 

 
Nemandi þekkir algengar 
sagnir sem lýsa líðan og 
hegðun.  

 
Símat og ástundun í 
tíma 

 
Vika 43 
 
24-28.okt 
Vetrarfrí og 
starfsdagur 

 
Hvað vil ég verða þegar 
ég verð stór? 
-Löggan 
-Hárgreiðsluðkona 
- Bakari 
-Smiður / Kennari osv. 

 
Orðaforðaspil – græni kassinn 
,,occupations“.  STUTT VIKA 
Vera með ,,heilaflæði“.  

 
Gera stórt plakat með 
ýmsum starfsgreinum.  
Klippa út úr blöðum og 
tímaritum..... 

 
Nemandi þekkir algeng 
starfsheiti og orðaforða 
þeim tengd 

 
Símat og ástundun í 
tíma 

 
Vika 44 
 
31.okt – 
04.nov 

 
Umhverfið mitt – stórt 
snjallræði í nóvember 
Ísland og bæirnir 
okkar. KDII 
Stórar hátíðir og hefðir í 
ykkar löndum 
(Hrekkjavaka) 

 
Hitt og þetta (græna bókin).  Hver 
nemandi gerir hugarkort (sitt 
hugarflug) varðandi stórhátíðir.  
Útprentað efni af vef. 

 
Allir nemendur gera plaköt 
með merkilegum 
stórhátíðum frá sínum 
heimalöndum. Okkar 
snjallræði í fjölmenningu 

 
Nemendur geta tjáð sig 
um merkilegar hátíðir frá 
sínum heimalöndum.  

 
Jafningjamat og gerð 
veggspjalda.  Nemendur 
kynna sitt veggspjal fyrir 

samnemendum í bekk. 
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Vika 45 
 
07 – 11.nóv 

 
Samskipti og Vinátta.  
Hvað er góður vinur? 
Hvernig vinur er ég? 
Hvernig vin vil ég eiga? 
Orðaforði tengt 
samskiptum. 

 
Útprentað efni af vef. Leikir og 

orðaspil skilt tilfinningum. 

 
Hugarkort og leikir. Verkefni 
úr fjölbreyttkennsla.is. 

 
Nemandi getur tjáð sig 
og notar orðaforða um 
tilfinningar 

 
Símat og verkefni í tíma 

 
Vika 46 
 
14 – 18.nóv 

 
 
Matur um víðan heim.  
Orðaforði tengdur mat 
og séríslenskur matur. 

 
Útprentað efni af vef.  Nemendur 
gera uppskriftir og kynna mat frá 
öðrum heimsálfum.  

 
Verkefni af 
fjolmenning.kopavogur.is 
um mat.  Teiknum leirum og 
vinnum með allar gerðir af 
mat.  Lærum orðaforða sem 
tengist mat og matargerð 

 
Nemandi hefur tileinkað 
sér orðaforða um 
algengan mat. Þekkir orð 
sem tengist Þorramat og 
gömlum hefðum. 

 
Símat í tíma. 

 
Vika 47 
 
21 – 25.nóv 

 
Hamingja – Hvað gleður 
okkur. Hvað veldur 
sorg. Áhugamál 
nemenda 

 

 
Útprentað efni af vef.   
Íslenska fyrir okkur hin – bls.18 

 
Samtöl nemenda.  Skiptast á 
að segja frá sínum 
nemendum. Teikna og leira. 
 

 
Nemandi skilur og getur 
tjáð sig um algeng 
áhugamál á Íslandi. 

 
Verkefni þar sem 
nemendur teikna og 
skrifa inná sín 
áhugamál. 

 
Vika 48 
 
 28.nóv - 
02.des 

 
Þakklæti – þema 
mánaðarins 
Jólin – orðaforði. 
Samvinna – föndur 

 
Kopavogur.fjolmenning.is – 
útprentað efni. Jól um víðan 
heim. Hitt og Þetta (sögur af 
jólum í öðrum löndum). Finna 
fyrir yngstu annað efni. 

 
Föndur og samtöl. Hugguleg 

samvera. 

 
Nemandi skilur og getur 
tjáð sig um jólahefðir og 
orðaforða tengdir 
aðventu. 

 
Gerum jólaverkefni – 
símat í tíma 
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Vika 49 
 
05 – 09.des 

 
 Þakklæti – þema 
mánaðarins 
Jólin – orðaforði. 
Samvinna – föndur 

 
Kopavogur.fjolmenning.is – 
útprentað efni. Jól um víðan 
heim. Íslensku jólasveinarnir – 
sögur og hefðir um þessa karla. 
Grýla og jólakötturinnn. 

 
Skreytum hurðina. Skreytum 
stofuna og leggjum áherslu á 
fjölmenningu og fjölbreyttar 
jólahefðir. 

 
Nemandi skilur og tjáir 
sig með orðaforða 

tengdur jólum.  

 
Símat og endurmat á 
því sem við höfum lært 
í vetur. 

 
Vika 50 
 
12 – 16.des 

 
 

. Þakklæti – þema 

mánaðarins 
Jólin – orðaforði. 
Samvinna – föndur 

 
Útprentað efni um aðventu, 
hefðir, bakstur, jólagjafir, 
aðventukertin.  

 
Vettvangsferð í Árbæjarsafn.  
Jólin í gamla daga 

 
Nemendur hafa 
orðaforða um jól og 
gamlar jólahefðir 

 
Upprifjun og endurmat 
á því sem við höfum 
lært í vetur. 

 
Vika 51 
 
19 – 23.des 

 
Jólaskemmtanir 
19-20 des 
Síðustu skóladagar fyrir 
jólafrí. Skóli hefst að 
nýju 04.janúar 

 
Jólalög og textar tengdir jólum 
um víðan heim 

 
 

  
Jólaböll og jólafrí 

      
 

 


