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Stærðfræði 1. bekkur 

 

Grunnþættir menntunar 

Heilbrigði og velferð 
Nemandi: 

 Fær verkefni við hæfi. 

 Fær hjálpargögn við hæfi, t.d. talnagrind og kubba. 
 
 

Læsi 
Nemandi: 

 Fær þjálfun í talnalæsi og hugtakalæsi. 

 Getur lesið stærðfræðileg tákn. 

 Getur lesið einföld fyrirmæli í stærðfræðiverkefnum. 

Jafnrétti 
Nemandi: 

 Fær tækifæri til að rækta hæfileika sína. 

 Fær kennslu sem miðast við einstaklingsþarfir. 

 Getur unnið einn/í samvinnu við aðra að ólíkum verkefnum. 

Sjálfbærni 
Nemandi: 

 Notar ýmiskonar efnivið úr nær umhverfinu við lausn verkefna. 

Lýðræði og mannréttindi 
Nemandi: 

 Tekur virkan þátt í samræðum um ýmsa námsþætti stærðfræðinnar. 

 Fær námsefni og kennslu við hæfi. 
 

Sköpun 
Nemandi: 

 Fær tækifæri til að vinna skapandi verkefni t.d. í tengslum við mynstur. 

 Leitar lausna við vinnu sína. 

 Fær tækifæri til að tjá sig á fjölbreyttan hátt með skapandi hugsun. 

 Fær tækifæri til að nálgast viðfangsefnin á hlutbundin hátt. 
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Unnið verður með hæfniviðmið við lok 4. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013 

Hæfniviðmið Leiðir Mat Námsgögn 

Lögð er áhersla á fjölbreyttar kennsluaðferðir til að auka gæði námsins, s.s. innlagnir kennara, umræður, leitaraðferðir, útikennslu, verklegar æfingar, stöðva- og hlutbundna 
vinnu. Stærðfræðikennslan fer ýmist fram sem einstaklings-, para- og  hópvinna.  

Tölur og algebra 
Nemandi getur: 

 Lesið, skrifað og borið saman tölur upp í 
100. 

 Sagt til hvaða tala er á undan eða eftir 
upp í 100. 

 Þekkt talnavini sem saman mynda 
töluna 10. 

 Táknað tölur upp í 50 með peningum. 

 Leyst samlagningardæmi þar sem 
summa er allt að 20. 

 Dregið frá tölur sem eru undir 10. 

 Staðsett tölur á talnalínu. 

 Lagt saman tugi. 

 Þekkt táknin +, -, =, > og < . 

 Leyst verkefni með eins stafs tölu í 
huganum. 

 Notað vasareikni. 

 Leyst einfaldar stærðfræðiþrautir. 

Nemandi: 

 Skrifar upp tölur og skiptir þeim upp eftir 
sætum. 

 Telur munnlega. 

 Skiptir tölu í tvö söfn (tíu vinir). 

 Staðsetur tölur í 50 og 100 töflum. 

 Flokkar tölur og ber saman fjölda í söfnum. 

 Notar sætisgildakubba. 

 Staðsetur tölur í talnarunum og á 
talnalínum. 

 Notar kennslupeninga við lausn verkefna. 

 Sýnir fjölda með talningastrikum. 

 Leggur saman tvö söfn. 

 Heyrir sögurnar um Fúsa Plús og Línus 
Mínus. 

 Leggur saman og dregur frá með því að 
nota fjölbreytt hjálpargöng s.s. kubba, 
talnagrindur, spil, teikningar og talnalínu. 

 Býr til samlagningar og frádráttardæmi. 

 Finnur mismunandi samsetningu talna. 

 Skiptir tölum í tugi og einingar. 

Markmiðabundið námsmat í 
Námsframvindu í Mentor. 
 
Markmiðin eru eftirfarandi: 

 Þekkir tölurnar 1-10. 

 Þekkir talnagildi talnanna 1-10. 

 Þekkir hugtökin stærra en og minna 
en. 

 Leggur saman þar sem svarið er allt 
að 10. 

 Þekkir táknin +, -, =, > og <. 

 Þekkir tölurnar 0-100. 

 Þekkir talnagildi talnanna 11-20. 

 Leggur saman þar sem svarið er allt 
að 20. 

 Skráir í talnahús. 

 Leggur saman tugi. 

 Dregur frá tölur undir 10. 

 Sproti 1a, 1b og 2a 
(nemendabók kafli 1 og 5) 
nemendabók og æfingabók. 

 Verkefni á vef nams.is. 

 Stærðfræðiforrit á nams.is. 

 Stærðfræðiforrit fyrir ipad. 

 Spil 

 Kubbar 

 Kennslupeningar 

 Talnagrindur 

 Talnalínur 
 

Rúmfræði 
Nemandi getur: 

 Flokkað hluti eftir mismunandi 
eiginleikum. 

 Borið kennsl á og þekkt heiti 
grunnformanna hringur, þríhyrningur 
og ferhyrningur. 

 Lýst staðsetningu hluta á mynd eða í 
umhverfi sínu. 

 Búið til og haldið áfram með einföld 
mynstur. 

Nemandi:  

 Finnur og ber kennsl á grunnformin í sínu 
nánasta umhverfi. 

 Flokkar form eftir mismunandi eignleikum. 

 Flokkar smáhluti eftir mismunandi 
eiginleikum. 

 Æfir hugtök sem lýsa staðsetningu s.s 
undir, yfir, aftan, framan. 

 Teiknar og litar mynstur. 

 Byggir mynstur með kubbum. 
 

Markmið: 

 Heldur áfram með einfalt mynstur. 

 Þekkir grunnformin hringur, 
þríhyrningur og ferhyrningur. 
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Mælingar 
Nemandi getur: 

 Borið saman lengdir á hlutbundinn hátt. 

 Mælt hluti með óstöðluðum 
mælieiningum. 

 Notað hversdagsleg hugtök sem varða 
tíma s.s. morgun, kvöld og vikudaga. 

 

Nemandi: 

 Teiknar og ber saman mislanga hluti á 
myndum og úr nánasta umhverfi. 

 Mælir myndir og hluti með óstöðluðum 
mælieiningum. 

 Raðar vikudögunum í rétta röð. 

 Fer yfir vikudaga og mánuði í byrjun 
skóladags. 

 

Tölfræði og líkindi 
Nemandi getur: 

 Safnað og flokkað gögn í flokka og talið 
fjöldann í hverjum flokki fyrir sig. 
 

 

Nemandi: 

 Flokkar hluti og skráir með talningastrikum. 

 Flokkar eftir fjölda. 

 Flokkar saman jafnstór söfn. 

 Flokkar eftir stærð. 

 Býr til einfalt súlurit. 

Markmið: 

 Framkvæmir einfalda flokkun. 
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Íslenska 1. bekkur 

 

Grunnþættir menntunar 

Heilbrigði og velferð 
Nemandi: 

 Þjálfast í raddbeitingu við tal, lestur og söng. 

 Þjálfast í réttri líkamsbeitingu við lestur og vinnu. 

 Tileinkar sér rétt grip í skrift. 

Læsi 
Nemandi: 

 Getur tjáð sig á einfaldan hátt um viðfangsefni sitt. 

 Notar hugtök sem tengjast viðfangsefninu hverju sinni. 

 Er læs á námsumhverfið sitt. 

 Fer eftir fyrirmælum í viðfangsefnum hverju sinni. 

 Þjálfast í lesskilningi, auki orðaforða og efli myndlæsi og hlustun. 

Jafnrétti 
Nemandi: 

 Fær tækifæri til að rækta hæfileika sína og þroskast á eigin forsendum. 

 Tekur virkan þátt í náminu á eigin forsendum.  

 Sýnir umburðarlyndi og tekur þátt í vinnu með öðrum. 

Sjálfbærni 
Nemandi: 

 Þróar með sér gagnrýna hugsun á íslenskri tungu og kemur henni til skila. 

 Nýtir þekkingu sína á tungumálinu til að tjá sig. 

Lýðræði og mannréttindi 
Nemandi: 

 Fær fjölbreytt námsefni og kennslu við hæfi.  

 Tileinkar sér almennar kurteisisvenjur í samskiptum. 

 Tekur virkan og lýðræðislegan þátt í skólasamfélaginu. 

Sköpun 
Nemandi: 

 Getur unnið verkefni á skapandi hátt.  

 Fær tækifæri til að vinna með myndsköpun. 

 Fær tækifæri til að beita ímyndunarafli við vinnu sína. 
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Unnið verður með hæfniviðmið við lok 4. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013 

Hæfniviðmið Leiðir Mat Námsgögn 

Talað mál, hlustun og áhorf 
Við lok 1. bekkjar getur nemandi: 

 Tjáð sig fyrir framan bekkjarfélaga. 

 Endursagt sögur og sagt frá eigin 
reynslu. 

 Tileinkað sér nokkrar framsagnarreglur. 
s.s. að standa í báðar fætur, horfa beint 
fram og talað hátt og skýrt. 

 Hlustað á sögur og tileinkað sér nokkrar 
reglur fyrir áheyrendur s.s. gefa gott 
hljóð, horfa á þann sem talar, taka þátt 
þegar við á. 

 Farið eftir munnlegum 
fyrirmælum/leiðbeiningum. 

 

Nemandi: 

 Fær tækifæri til að tjá sig frammi fyrir 
bekkjarfélögum sínum. 

 Fer í leiki sem gera kröfur um munnlega 
tjáningu. 

 Fær tækifæri til að segja frá eigin reynslu. 

 Fær tækifæri til að undirbúa stuttar 
frásagnir, sögur og ljóð. 

 Fær tækifæri til að taka þátt í leikrænni 
tjáningu s.s. á bekkjarkvöldi, 
sögurammaskilum og í samveru á sal. 

 Er hvattur til að spyrja spurninga. 

 Er  hvattur til að tala skýrt og áheyrilega. 

 Fær tækifæri til að syngja og taka þátt í 
fjöldasöng. 

 Fær þjálfun í að hlusta á aðra við ólíkar 
aðstæður s.s. þegar kennari les sögur, í 
umræðum við bekkjarfélaga og sem 
áhorfandi í sal. 

 Fær endurgjöf á vinnu sinni með 
þremur stjörnum og einni ósk. 

 Áhugi, virkni og vinnubrögð eru metin 
með gátlista jafnt og þétt yfir 
veturinn. 

 
Markmiðabundið námsmat er í 
námsframvindu í Mentor. 
Gefið er fyrir eftirfarandi þátt: 
Nemandi: 

 Situr kyrr og hlustar þegar við á. 
 

 Vörður og vegvísir 
(123skoli.is). 

 Framsagnaramboð og amboð 
fyrir áheyrendur. 

 Spil 

 Orðagull 

 Markviss málörvun. 

 Ljóð og sögur. 
 
 

Lestur og bókmenntir 
við lok 1. bekkjar getur nemandi: 

 Þekkt alla bókstafi og hljóð þeirra. 

 Lesið allt að 60 atkvæðum á mínútu. 

 Greint á milli sérhljóða og samhljóða. 

 Þekkt algengan sjónrænan orðaforða. 

 Fylgt fyrirmælum og skilaboðum með 
skýringarmyndum. 

 Lesið algengustu táknmyndir í umhverfi 
sínu. 

 Þekkt bókmenntahugtökin, 
sögupersóna, söguþráður og 
boðskapur. 

Nemandi: 

 Vinnur verkefni sem eykur lestrarfærni. 
(Notað er lestrarskipulagið Vörður og 
vegvísar af 123skoli.is). 

 Lærir 2 til 3 bókstafi/hljóð á viku og vinnur 
fjölbreytt verkefni sem tengjast 
stöfunum/hljóðunum. 

 Lærir að þekkja hugtökin bókstafur/hljóð, 
orð og málsgrein í tengslum við 
lestrarnámið. 

 Fær tækifæri til að lesa bækur við hæfi. 

 Les heima fyrir foreldra daglega, 15 mín. í 
senn.  

Viðmið í lestri að vori eru 60 atkvæði á 
mínútu. 

 Leið til læsis, lesskimun. 

 Raddlestrarpróf að vori. 
Markmiðabundið námsmat er í 
námsframvindu í Mentor. 
Gefið er fyrir eftirfarandi þætti: 
Nemandi: 

 Þekkir heiti og hljóð allra bókstafa. 

 Greinir á milli sérhljóða og samhljóða.  

 Tengir saman tvö til þrjú hljóð í orði. 

 Þekkir orðmyndir sem búið er að 
leggja inn. 

 Les einfaldan texta.  

 Vörður og vegvísir 
(123skoli.is) 

 Lestrar- og vinnubækur við 
hæfi nemenda. 

 Verkefni eftir færni hvers og 
eins. 

 Leggðu við hlustir-  verkefni 
sem þjálfa mál- og 
hljóðkerfisvitund. 

 Ljáðu mér eyra. 
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 Fær tækifæri til að tengja  verkefnin við 
sinn reynsluheim. 

 Eykur orðaforða sinn með leikjum, 
æfingum og þrautum. 

 Vinnur með fjölbreytta texta t.d. úr 
sögubókum, samfélags- og 
náttúrufræðibókum. 

 Vinnur út frá ýmsum  
lestrarkennsluaðferðum s.s. hljóðaferðinni 
og KVL, SSLR (sjá lestrarstefnu 
Hofsstaðaskóla). 

 Fær tækifæri til að leika sér með 
tungumálið t.d. með rími og orðaleikjum. 

Skrift og ritun 
við lok 1. bekkjar getur nemandi: 

 Dregið rétt til stafs. 

 Haldið rétt á skriffærum. 

 Haft bil á milli orða. 

 Áttað sig á réttri skriftarátt. 

 Gert greinarmun á hástöfum og 

lágstöfum. 

 Þekkt hugtökin orð og málsgrein. 

 Notað stóran staf í upphafi málsgreina. 

 Notað punkt í lok málsgreina (sjá 

greinamerkjaþríhyrninginn). 

 Tjáð sig með einfaldri ritun. 

Nemandi: 

 Æfir undirstöðuatriði  í skrift með 
fjölbreyttum verkefnum sem þjálfa 
fínhreyfingar og stafdrátt. 

 Skrifar upp einfaldan texta. 

 Raðar myndum í atburðarás. 

 Merkir hluti og myndir með orðum. 

 Hefur til stuðnings sýnileg markmið/amboð 
í bekkjarstofunni. 

 Fær tækifæri til að vinna hugarkort. 

 Teiknar myndir í verkefnabók og býr til 
frásagnir út frá þeim. 

 Æfist í notkun samtenginga með 
samtengingakeðju (sjá skriftarskrín fyrir 1. 
bekk). 

 Skriftarkönnun 

 Verkefni og skriftarbækur. 
Markmiðabundið námsmat er í 
námsframvindu í Mentor. 
Gefið er fyrir eftirfarandi þætti: 
Nemandi: 

 Skrifar stóran staf í upphafi 
málsgreina. 

 Tjáir sig með ritun. 

 Forskriftarblöð, 
skriftarbækur, Ítalíuskrift, 
sögubókin mín o.fl. 

 Ipad 

 Litlar tússtöflur 

 Leir 

 Kennslumyndbönd 

Málfræði 
við lok 1. bekkjar getur nemandi: 

 Greint á milli sérhljóða og samhljóða. 

 Raðað orðum í rétta málsgrein. 

 Áttað sig á því að orð getur verið  sett 
saman úr fleiri en einu orði. 

 Skilið að orð eru sett saman úr 
atkvæðum og orðhlutum. 

Nemandi: 

 Fær tækifæri til að nota tungumálið á 
fjölbreyttan hátt s.s. í gegnum leik og söng 
og rím. 

 Æfist í að vinna með orð og málsgreinar út 
frá aðferðum Byrjendalæsis, Varða og 
vegvísa og Orð af orði.  

Kennarar vinna með gátlista út frá þeim 
markmiðum sem unnið er eftir skv. 
námsframvindu á Mentor.  
Markmiðabundið námsmat er í 
námsframvindu í Mentor. 
Gefið er fyrir eftirfarandi þætti: 
Nemandi: 

 Parar saman orð og mynd.  

 Byrjendalæsi 

 Orð af orði. 
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 Þekkt hugtökin hljóð, bókstafur, orð og 

málsgrein. 

 Þekkir mun á orði og málsgrein. 
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Samfélagsgreinar 1. bekkur 

 

Grunnþættir menntunar 

Heilbrigði og velferð 
Nemandi:  

 Tekur þátt í hópavinnu. 

 Er þátttakandi í að skapa jákvæðan skólabrag til að stuðla að vellíðan allra. 

 Gerir sér grein fyrir hvað felst í góðum samskiptum. 

 Nýtir styrkleika sína til að byggja upp jákvæða sjálfsmynd. 

 Tileinkar sér jákvæðan skólabrag. 

Læsi 
Nemandi: 

 Þjálfast í að átta sig á tilfinningum sínum og annarra. 

 Lærir að lesa í umhverfið í kring um sig.  

 Kynnist ævintýrum og sérkennum þeirra. 

Jafnrétti 
Nemandi: 

 Hefur jafnan rétt til náms. 

 Þjálfast í að gera grein fyrir skoðunum sínum. 

 Lærir að hlusta á skoðanir annarra.  

 Lærir að virða ólíkar skoðanir. 

Sjálfbærni 
Nemandi: 

 Nýtir sér skólafærni sína í umgengni og samskiptum. 

Lýðræði og mannréttind 
Nemandi: 

 Lærir um réttindi sín og annarra í umhverfi sínu. 

 Tekur þátt í að búa til bekkjarreglur. 

Sköpun 
Nemandi: 

 Vinnur að einstaklingsbundnum og sameiginlegum myndrænum verkefnum. 

 Tjáir sig munnlega og á myndrænan hátt. 
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Unnið verður með hæfniviðmið við lok 4. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013 

Hæfniviðmið Leiðir Mat Námsgögn 

Nemandi getur: 

 Sagt frá sjálfum sér með hliðsjón af 
búsetu, uppruna, fjölskyldu, siðum og 
venjum. 

 Áttað sig á og lýst ýmsum tilfinningum, 
svo sem gleði, sorg og reiði. 

 Áttað sig á mikilvægi fjölskyldunnar og 
fjölbreytni fjölskyldugerða í samfélagi 
manna. 

 Gert sér grein fyrir þörf sinni fyrir 
næringu, hvíld, hreyfingu og hreinlæti. 

Komdu og skoðaðu líkamann 
Nemandi: 

 Horfir á fræðslumynd um líkamann. 

 Notar handbækur um líkamann. 

 Vinnur verkefni sem tengjast líkamanum 
s.s. hvernig börn verða til, innyfli, hvað er 
hollt og óhollt, lengd og þyngd við fæðingu, 
augnlit, háralit og fjölskylduform. 

 

Í lok annar er markmiðabundið námsmat í 
Námsframvindu í Mentor. Samþættist við 
náttúrugreinar. 
Metið er eftirfarandi: 

 Er vinnusamur/vinnusöm. 

 Vinnur vel með öðrum. 

 Tekur þátt í umræðum. 

 Sögurammar: 

 Skólinn okkar. 

 Árstíðirnar 

 Ævintýri 

 Ýmis kennsluforrit. 

 Námsvefir 

 Ítarefni 

 Myndbönd 

 Valin viðfangsefni úr Uppeldi 
til ábyrgðar og Leiðarljósi 
Hofsstaðaskóla. 

 Aðgát í umferðinni. 

 Umferðarvefurinn. 

Nemandi getur: 

 Áttað sig á að trúar- og lífsviðhorf fólks 
birtast í mismunandi viðhorfum, siðum 
og venjum. 
 

Trúarbragðafræði 
Nemandi: 

 Hlustar á fróðleik um hátíðir kristinna 
manna. 

 Tekur þátt í umræðum. 

 Býr til litlar bækur með myndum og 
fróðleiksmolum. 

 Býr til myndverk eftir umræður og lestur. 

 Stórar bækur handa litlu 
fólki: 

 Þegar Jesús fæddist: 
Jólahelgileikurinn 

 Páskar 

 123skoli.is 

 Vefur Þjóðkirkjunnar: 
Barnatrú, sjá vefslóð 
www.barnatru.is 

Nemandi getur: 

 Tekið þátt í samstarfi og samræðu í 
jafningjahópi  og borið kennsl á gildi, 
s.s. virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum, 
umhyggju og sáttfýsi. 

 Bent á gildi jákvæðra viðhorfa og gilda 
fyrir sjálfa sig. 

 Gert sér grein fyrir jafngildi sínu og 
annarra manna. 

 Gert sér grein fyrir því hvar styrkur hans 
liggur. 

 Hlustað á og greint að ólíkar skoðanir. 

Lífsleikni og skólafærni 
Nemandi: 

 Þjálfast í skólafærni, sjá namsframvindu í 
Mentor. 

 Hlustar á og ræðir ólíkar lausnir í 
klípusögum. 

 Tekst á við mál líðandi stundar. 

 Tekur þátt í umræðum um bekkjar- og 
skólanum, reglur í matsal o.fl. 

 Tekur þátt í samsöng og samveru á sal. 

 Tekur þátt í slökun/nuddi/jóga. 

 Ýmsar bækur t.d. um 
vináttuna og samskipti. 

 Stök verkefni. 

 Myndbönd 

 Veraldarvefurinn 

 Fræðslumyndir 

 Eineltishringurinn 

 Leiðarljós Hofsstaðaskóla. 
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 Sýnt tillitssemi og virðingu í 
samskiptum og samvinnu við aðra. 

 Áttað sig á ýmiskonar afleiðingum 
athafna sinna. 

 Sýnt að hann virði reglur í samskiptum 
fólks, skráðar og óskráðar og nefnt 
dæmi um slíkar reglur. 

 Sýnt tillitssemi og umhyggju í leik og 
starfi. 

 Kynnist uppeldi til ábyrgðar, til að efla 
sjálfsaga og sjálfsstjórn. 

Nemandi getur: 

 Þekkt mun á aðalpersónu- og 
aukapersónu. 

 Öðlast aukinn áhuga á ævintýrum. 

 Skoðað uppbyggingu og einkenni 
ævintýra. 

 Unnið myndrænt út frá sögu. 

 Þjálfað ritun og sögugerð. 

 Þjálfað framsögn og leikræna tjáningu. 

Ævintýri 
Nemandi: 

 Finnur flöskuskeyti frá Stígvélaða kettinum 
og kynnist ævintýrum í kjölfarið. 

 Býr myndverk ævintýraeyju ásamt öðrum 
nemendum með t.d. landslagi og 
persónum (dúkkulísum). 

 Býr til drekabók og semur sögu heima. 

 Býr til ævintýri ásamt öðrum nemendum. 

 Bækur með ævintýrum. 
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Náttúrugreinar 1. bekkur 

 

Grunnþættir menntunar 

Heilbrigði og velferð  
Nemandi:  

 Tekur þátt í hópavinnu. 

 Er þátttakandi í að skapa jákvæðan skólabrag til að stuðla að vellíðan allra. 

Læsi 
Nemandi: 

 Er læs á líkama sinn. 

 Þekkir heiti og starfsemi hinna ýmsu líkamshluta og starfsemi þeirra. 

 Lærir að lesa í umhverfið í kring um sig.  

 Notar hugtök sem tengjast viðfangsefninu hverju sinni. 
 

Jafnrétti 
Nemandi: 

 Hefur jafnan rétt til náms. 

 Þjálfast í að gera grein fyrir skoðunum sínum. 

 Lærir að hlusta á skoðanir annarra.  

 Lærir að virða ólíkar skoðanir. 

 Fær tækifæri til að rækta hæfileika sína. 
 

Sjálfbærni 
Nemandi: 

 Flokkar samkvæmt umhverfissáttmála skólans. 

 Lærir að umgangast náttúruna. 

 Er meðvitaður um góða umgengni í skólaumhverfinu og ber virðingu fyrir því.. 
 

Lýðræði og mannréttindi 
Nemandi: 

 Lærir um réttindi sín og annarra í umhverfi sínu. 

 Fær námsefni og kennslu við hæfi. 

 Fær tækifæri til að velja verkefni við hæfi. 
 

Sköpun 
Nemandi: 

 Vinnur að sameiginlegum myndrænum verkefnum. 

 Tjáir sig munnlega og á myndrænan hátt.  
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Unnið verður með hæfniviðmið við lok 4. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013 

Hæfniviðmið um verklag Hæfniviðmið um viðfangefni Leiðir Mat Námsgögn 

Nemandi getur: 

 Skráð atburði og/eða 
athuganir, með 
ljósmyndum, teikningum, 
eigin orðum og geti sagt frá 
þeim. 

 Hlustað á og rætt 
hugmyndir annarra. 

 

Mannslíkaminn  
Nemandi getur: 

 Útskýrt á einfaldan hátt byggingu 
og starfsemi mannslíkamans. 

 Útskýrt mikilvægi hreyfingar, 
hreinlætis, hollrar fæðu og svefns. 

 Bent á skaðleg efni og hvernig 
ýmsir sjúkdómar og sýklar eru 
smitandi. 

 Útskýrt á einfaldan hátt hvernig 
barn verður til og þekki einkastaði 
líkamans. 

Nemandi:  

 Skoðar mannslíkamann með 
aðstoð beinagrindar/plastínu  og 
innyfla mannsins. 

 Les fræðibækur um 
mannslíkamann af bókasafni. 

 Fær fræðslu frá hjúkrunarfræðingi 
um handþvott, hreinlæti og holla 
fæðu. 

 Tekur þátt í umræðum.  

 Vinnur ritunarverkefni. 

 Lærir lög um mannslíkamann. 

 Vinnur myndræn verkefni. 

Í lok vorannar er 
markmiðabundið námsmat 
í Námsframvindu í Mentor. 
Samþættist við 
samfélagsgreinar. 
 
Metið er eftirfarandi: 

 Er vinnusamur/ 
vinnusöm. 

 Vinnur vel með 
öðrum. 

 Tekur þátt í 
umræðum. 

 Komdu og skoðaðu 
líkamann. 

 Verkefnin Um mig og 
þig. 

 Hr. Beini (beinagrind). 

 Plastína (innyfli). 

 Forrit með Komdu og 
skoðaðu líkamann, sjá 
nams.is. 

 

Nemandi getur: 

 Tjáð á myndrænan hátt 
ólíkar árstíðir. 

 Þekkt mismunandi einkenni 
árstíða. 

 Skrifað orð og málsgreinar 
um árstíðirnar. 

 Miðlað í máli og myndum  
hugmyndum sem tengjast 
náttúruvísindum. 

 Aflað sér upplýsinga er 
varða náttúruna. 

Árstíðir 
Nemandi getur: 

 Lýst breytingum á náttúru Íslands 
eftir árstíðum og áhrifum þeirra á 
lífsskilyrði fólks. 

Nemandi: 

 Vinnur myndverk um árstíðir. 

 Hlustar á árstíðirnar eftir Vivaldi. 

 Sögurammi um árstíðir. 

Nemandi getur: 

 Aflað sér upplýsinga er 
varða náttúruna. 

 Skráð atburði og athuganir 
með ljósmyndum, 
teikningum, eigin orðum og 
sagt frá þeim. 

Veður 
Nemandi getur: 

 Fylgst með og skráð upplýsingar 
um veður í heimabyggð. 

Nemandi: 

 Fylgist með veðri um tíma og 
skráir. 

 Lærir hugtök sem tengjast veðri. 
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Nemandi getur: 

 Tekið þátt í að skoða, 
greina og bæta umhverfi og 
náttúru. 

Umhverfismennt 
Nemandi getur: 

 Gert sér grein fyrir gildi náttúru og 
umhverfis og mikilvægi góðrar 
umgengni. 

 Áttað sig á gildi samhjálpar í 
samfélaginu. 

 Gert sér grein fyrir að í umhverfinu 
eru margvísleg áreiti, jákvæð og 
neikvæð, sem hafa áhrif á líf hans. 

 Áttað sig á mikilvægi 
náttúruverndar og hvernig hver 
einstaklingur getur lagt sitt af 
mörkum í þeim málum, t.d. með 
flokkun sorps og endurnýtingu 
hráefna. 

Nemandi: 

 Fær fræðslu um flokkun úrgangs 
og umhverfisvitund. 

 Kynnist umhverfisstefnu skólans. 

 Flokkar úrgang í mismunandi fötur 
inni í skólastofunni og í 
matsalnum. 

 Tekur þátt í hreinsun á 
skólalóðinni.  

 Hreinsar Arnarneslækinn. 

 Tekur þátt í almennum umræðum 
um umhverfið og verndun 
náttúrunnar. 

 Tekur þátt í „umhverfisviku“ og 
öðrum verkefnum sem tengjast 
umhverfismennt. 

 

Nemandi getur: 

 Miðlað hugmyndum í máli 
og myndum, sem tengjast 
náttúruvísindum. 

 Notað einföld hugtök úr 
náttúruvísindum í 
textaskrifum. 

 Sagt frá og framkvæmt 
með hversdagslegum 
hlutum einfaldar athuganir 
úti og inni. 

Eðlisvísindi   
Nemandi getur:  

 Sagt frá áhrifum segla.  

 Rætt um krafta sem koma við 
sögu í daglegu lífi. 

 Áttað sig á því hvaða hlutir sökkva 
og hvaða hlutir fljóta. 

 Áttað sig á einfaldri loftmótstöðu. 

Eðlisvísindi eru kennd á námskeiði. 
Nemendur mæta í 6-7 skipti í 
náttúrufræðistofu.  
Nemandi: 

 Gerir ýmsar tilraunir og athuganir 
sem tengjast rafmagni, vatni og 
lofti. 

 Safnar verkefnum í möppu. 

Við lok námskeiðs er 
markmiðabundið 
námsmat í námsframvindu 
í Mentor.  
Metið er eftirfarandi:  

 Fer eftir fyrirmælum. 

 Er virk/ur í tímum. 

 Sýnir sjálfstæði í 
vinnubrögðum. 

 Leysir einfaldar 
tilraunir. 

 Verkefnabækur 

 Smáhlutir 

 Flöskur 

 Skálar 

 Pappír 

 Fiskabúr 

 Segulspaðar 
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Enska 1. bekkur 

 

Grunnþættir menntunar 

Heilbrigði og velferð 
Nemandi: 

 Tekur þátt í söng og dansi. 

Læsi 
Nemandi: 

 Æfist í að lesa einföld orð eða texta. 

 Auðgar orðaforða sinn í ensku. 

 Tjáir sig og æfi sig í að nota hugtök sem unnið hefur verið með. 

Jafnrétti 
Nemandi:  

 Tekur virkan þátt í náminu á eigin forsendum.  

 Sýnir umburðarlyndi og tekur þátt í vinnu með öðrum. 

Sjálfbærni 
Nemandi: 

 Nýtir þekkingu sína í leik og starfi. 

Lýðræði og mannréttindi 
Nemandi: 

 Hefur rétt til að tjá sig og koma með hugmyndir. 

Sköpun 
Nemandi: 

 Lærir nýtt tungumál. 

 Tekur þátt í að syngja lög á ensku og notar hreyfingar við þau þar sem það á við. 

 Vinnur myndverk í tengslum við þjálfun nýrra orða, setninga og orðasambanda á 
ensku. 
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Unnið verður með hæfniviðmið við lok 4. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013 

Hæfniviðmið Leiðir Mat Námsgögn 

Hlustun 
Nemandi getur: 

 Fylgt meginþræði í einföldum 
setningum um kunnuglegt efni með 
stuðningi t.d. af myndum, hlutum eða 
líkamsmáli og notað sér upplýsingar í 
eigin verkefni. 

 Sungið með í lögum á ensku. 
 

Nemandi: 

 Tekur þátt  í kennslustundum og  
umræðum á ensku. 

 Hlustar á einfaldar hlustunaræfingar og á 
sögur. 

 Horfir á einföld myndbönd sem ætluð eru 
til enskukennslu. 

 Hlustar á lög á ensku. 

Markmiðabundið námsmat í 
Námsframvindu í Mentor. 
Markmið: 

 Sýnir áhuga á viðfangsefnum. 

 Tekur þátt í að syngja. 

 Ýmiskonar verkefni sem 
tengjast  inn í þemaverkefni 
t.d. í samfélags- og 
náttúrugreinum.   

 Adventure Island of English 
words orðakassi og verkefni 
af nams.is. 

 Myndabækur á ensku s.s. 
Wheels on the bus. 

 Myndbönd af Youtube. Lesskilningur 
Nemandi getur: 

 Lesið og skilið einföld orð. 

Nemandi: 

 Les einföld orð  á ensku. 

Samskipti og frásögn 
Nemandi getur: 

 Tekið þátt í samskiptaleikjum. 

 Svarað einföldum spurningum 
munnlega á ensku. 

 Skilið einföld orð og málsgreinar á 
ensku. 

Nemandi: 

 Tekur þátt í leikjum á ensku. 

 Tekur þátt í að syngja og í einföldum 
spunaverkefnum. 

 Tekur þátt í einföldum samræðum og t.d. 
heilsar, kveður og þakkar fyrir sig. 

Ritun 
Nemandi getur: 

 Tengt saman myndir við orð og orð við 
myndir. 

 Skrifað orð úr efnisflokkum sem fengist 
er við með stuðningi frá mynd, hlut eða 
eftir forskrift kennara. 

Nemandi: 

 Vinnur verkefni sem eru tengd námsefninu 
og efla ritunarhæfni og orðaforða. 

Námshæfni 
Nemandi getur: 

 Tekið þátt í hóp- og paravinnu, hlustað 
á og tekið tillit til þess sem aðrir hafa að 
segja. 

Nemandi: 

 Safnar saman verkefnum í möppu.  
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Upplýsinga og tæknimennt 1. bekkur 

 

Grunnþættir menntunar 

Heilbrigði og velferð 
Nemandi: 

 Læri rétta líkamsbeitingu þegar unnið er við tölvu. 
 

Læsi 
Nemandi: 

 Þekki einfaldar táknmyndir á skjá tölvunnar og geti nýtt þær til að ferðast um 
heima hennar. 

Jafnrétti 
Nemandi: 

 Hefur jafnan rétt að tölvukosti skólans og aðrir nemendur. 
 

Sjálfbærni 
Nemandi: 

 Geti nýtt sér grunnfærni í tölvunotkun til að þróa með sér sjálfstæði í 
vinnubrögðum. 

Lýðræði og mannréttindi 
Nemandi: 

 Virðir reglur tölvustofunnar og sýni öðrum nemendum tillitssemi og virðingu við 
vinnu sína. 

 

Sköpun 
Nemandi: 

 Kynnist verkfærum tölvunnar og nýti þau til eigin sköpunar. 
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Unnið verður með hæfniviðmið við lok 4. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013 

Hæfniviðmið Leiðir Mat Námsgögn 

Nemandi getur: 

 Fylgt umgengnisreglum tölvustofunnar. 

 Kveikt á tölvu og skjá og gengið frá 
henni í lok tíma.  

 Skráð sig inn í tölvukerfi skólans með 
eigin lykilorði og notendanafni. 

 Setið rétt við vinnu við tölvu. 

 Haldið rétt um mús. 

 Notað helstu aðgerðartakka. 

 Beitt einfaldri fingrasetningu. 

 Opnað forrit og lokað þeim. 
 
 

Nemandi: 

 Fær leiðsögn um tölvustofuna. 

 Fær kennslu í notkun tölvunnar. 

 Fær miða með notendanafni og lykilorði og 
æfir sig í að skrá sig inn í tölvuna. 

 Fær aðstoð við að stilla stól þannig að hann 
sitji rétt. 

 Æfist í að nota mús og aðgerðartakka. 

 Æfist í fingrasetningu með forritinu 
Fingrafimi inn á nams.is. 

 Æfir sig í að opna og loka forritum. 

Markmiðabundið námsmat er í 
námsframvindu í Mentor. 
 
Gefið er fyrir eftirfarandi þætti: 

 Situr rétt við vinnu á tölvu. 

 Kveikir á tölvu og skjá. 

 Þekkir helstu hnappa á lyklaborði s.s. 
bilslá, færsluhnapp (enter) og 
skiptihnapp (shift). 

 Skráir sig inn í tölvukerfi skólans á 
eigin lykilorði og notendanafni. 

 Opnar og lokar forritum. 

 Skrifar nafn sitt í ritvinnsluskjal. 

 Notar teikniforrit (pensill, þykkt línu, 
litur). 

 Breytir gerð, stærð og lit á letri í 
ritvinnslu. 

 Tölva 

 Skjávarpi 

 Heyrnartól  

 Ipadar 

 Kennsluforrit 

 Kennsluvefir 
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Heimilisfræði 1. bekkur 

 

Grunnþættir menntunar 

Heilbrigði og velferð 
Nemandi: 

 Fær fræðslu um mikilvægi hreinlætis.  
 

Læsi 
Nemandi: 

 Lærir á læsi í myndrænu formi. 

Jafnrétti 
Nemandi: 

 Lærir að áhersla er lögð á samvinnu milli allra.  
 

Sjálfbærni 
Nemandi: 

 Fær hvatningu til að  ganga vel um umhverfi sitt. 
 

Lýðræði og mannréttindi 
Nemandi: 

 Lærir á réttindi og skyldur barna. 

Sköpun 
Nemandi: 

 Lærir meira í dag en í gær. 
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Unnið verður með hæfniviðmið við lok 4. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013 

Hæfniviðmið Leiðir Mat Námsgögn 
Nemandi getur: 

 Skilið að hreinlæti er mikilvægt. 

 Skilið einfaldar myndrænar uppskriftir. 

 Lært að nota mæliskeiðar og dl mál. 

 Lært að skera ávexti og grænmeti. 

 Skilið að til er bæði hollur og óhollur 
matur. 

 Lært að þekkja fæðuhringinn. 

 Gert sér grein fyrir mikilvægi þess að fá 
hvíld og góðan svefn. 

 Setið til borðs og viðhaft góða borðsiði. 

Nemandi: 

 Notar  fæðuhringinn. 

 Kynnist hollu mataræði. 

 Lærir að nota viðeigandi eldhúsáhöld og 
þekki heiti þeirra. 

Í lok námskeiðs er markmiðabundið 
námsmat í Námsframvindu í Mentor. 
 
Markmið: 

 Fylgist með í kennslustundum og fer 
eftir fyrirmælum. 

 Gerir sér grein fyrir mikilvægi 
handþvottar. 

 Áttar sig á að til er hollur og óhollur 
matur.  

 Gott og gaman. Heimilisfræði 
fyrir byrjendur.  

 Fæðuhringurinn 
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Sjónlistir 1. bekkur 

 

Grunnþættir menntunar 

Heilbrigði og velferð 
Nemandi: 

 Fær leiðbeiningar um rétta líkamsstöðu, hvernig á að beita efnum og áhöldum á 
réttan hátt. 

 
 

Læsi 
Nemandi: 

 Þjálfaður í að fara eftir einföldum myndrænum leiðbeiningum.  

 Þjálfaður í myndlæsi.  
 

Jafnrétti:   
Nemandi: 

 Fær sömu tækifæri og aðrir nemendur. 

 Getur valið samskonar verkefni og aðrir nemendur. 
 

Sjálfbærni 
Nemandi: 

 Fær leiðbeiningar um að nýta efni vel og endurnýta eins og kostur er. 
 

Lýðræði og mannréttindi 
Nemandi: 

 Geri sér grein fyrir að handverk sé jafnt fyrir bæði kynin. 
 

Sköpun 
Nemandi: 

 Fær hvatningu til að efla og styrkja sköpunargáfu sína. 
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Unnið verður með hæfniviðmið við lok 4. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013 

Hæfniviðmið Leiðir Mat Námsgögn 
Nemandi getur: 

  Skapað myndverk í ýmsum tilgangi 
með margvíslegum aðferðum. 

 Notað mismunandi efni, verkfæri og 
miðla á skipulagðan hátt í eigin sköpun. 

 Tjáð tilfinningar, skoðanir og 
hugmyndaheim sinn í myndverki á 
einfaldan hátt. 

 Notað hugtök og heiti sem tengjast 
lögmálum og aðferðum verkefna hverju 
sinni. 

Nemandi: 

 Vinnur verkefni  undir leiðsögn kennara þar 
sem leitast er við að efla sköpunarhæfileika 
og sjálfstraust hans. 

 Áhersla á nánasta umhverfi nemandans. 

 Vinnu verkefni sem tengist „Ég og 
fjölskylda mín“. 

 Þekki grunnform og notar þau í gerð 
myndverka. 

 Tjái tilfinningar og skoðanir með gerð 
myndverka. 

 Noti hugtökin: grunnform, myndbygging, 
nálægð, fjarlægð, málverk, teikning, 
ljósmynd, stytta o.fl. 

Í lok námskeiðs er markmiðabundið 
námsmat í Námsframvindu í Mentor.  

 
Markmið: 

 Þroski og þjálfi hug og hönd. 

 Tjái eigin hugmyndir þekkingu og 
reynslu með viðeigandi 
vinnubrögðum í margskonar efnivið. 

 Efli hugmyndaflug, sköpunarhæfileika, 
sjálfstraust og sjálfstæði. 

 Blýantar  

 Klessulitir  

 Blek 

 Þekjulitir 

 Tússlitir  

 Margskonar pappír 

 Námsbækur um grunnform 
og hvernig nýta má þau í 
gerð myndverka. 
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Hönnun og smíði 1. bekkur 

 

Grunnþættir menntunar 

Heilbrigði og velferð 
Nemandi:  

 Kynnist búnaði smíðastofunnar.  

 Notar rétta líkamsstöðu og beitir verkfærum rétt.  

 Geri sér grein fyrir hættu sem getur stafað af verkfærum sem eru ekki rétt notuð. 
  

Læsi 
Nemandi: 

 Sé læs á umhverfið sitt og meðvitaðir um hættur í smíðastofunni. 

Jafnrétti 
Nemandi: 

 Fái sömu tækifæri, sömu aðstöðu og geta valið samskonar efni og aðrir 
nemendur.  

  

Sjálfbærni 
Nemandi: 

 Tileinkar sér að nýta efni vel og vinna úr afgangsefni. 
  

Lýðræði og mannréttindi 
Nemandi: 

 Geri sér grein fyrir  að handverk sé jafnt fyrir bæði kynin. 

 Fær að stjórna útliti á afurð sinni.  
 

Sköpun 
Nemandi: 

 Vinnur afurð eftir hugmyndum sínum.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skólanámskrá Hofsstaðaskóla                                1. bekkur hönnun og smíði  

Uppfært maí 2016 

Unnið verður með hæfniviðmið við lok 4. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013 

Hæfniviðmið Leiðir Mat Námsgögn 
Nemandi getur: 

 Tamið sér viðeigandi umgengni og 

vinnureglur sem gilda í smíðastofunni.  

 Beitt líkamanum rétt við vinnu sína. 

 Sýnt rétta notkun áhalda og verkfæra. 

 Umgengist og notað hefilbekk. 

 Unnið eftir einföldum fyrirmælum frá 
hugmynd til afurðar. 

 Gengið frá eftir vinnu sína.   
 

Nemandi: 

 Vinnur verkefni undir leiðsögn kennara. 

 Lærir að festa og nota þvingu. 

 Sagar með útsögunarsög. 

 Pússar með þjöl. 

 Pússar með sandpappír. 

 Málar og skreytir verkefnið. 
 

Í lok námsskeiðs er markmiðabundið 
námsmat í Námsframvindu.  
 
Markmið:  

 Er vinnusöm/samur. 

 Sagar með útsögunarsög. 

 Festir útsögunarklauf í hefilbekk. 

 Sýnishorn af verkefnum. 

 MDF plötur 

 Krossviður 

 Útsögunarsög 

 Þjöl 

 Sandpappír 

 Málning 

 Fjaðrir 

 Augu 
 

 



Skólanámskrá Hofsstaðaskóla                                        1. bekkur textílmennt  

Uppfært maí 2016 

Textílmennt 1. bekkur 

 

Grunnþættir menntunar 

Heilbrigði og velferð 
Nemandi: 

 Kynnist búnaði textílstofu. 

 Notar rétta líkamsstöðu og beitir verkfærum á réttan hátt. 

 Gerir sér grein fyrir þeirri hættu sem getur stafað af verkfærum sem eru ekki rétt 

notuð.   

Læsi 
Nemandi: 

 Fær þjálfun í að fara eftir einföldum myndrænum leiðbeiningum. 

Jafnrétti 
Nemandi: 

 Fái sömu tækifæri, sömu aðstöðu og aðrir nemendur og geti valið samskonar 
verkefni. 

 

Sjálfbærni 
Nemandi: 

 Fær leiðbeiningar um að nýta efni vel og vinna úr afgangsefni. 
 

Lýðræði og og mannréttindi 
Nemandi: 

 Gerir sér grein fyrir að handverk sé jafnt fyrir bæði kynin. 

 Fær að stjórna útliti á afurð sinni. 
 

Sköpun 
Nemandi: 

 Fær að vinna afurð eftir hugmyndarflugi sínu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skólanámskrá Hofsstaðaskóla                                        1. bekkur textílmennt  

Uppfært maí 2016 

Unnið verður með hæfniviðmið við lok 4. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013 

Hæfniviðmið Leiðir Mat Námsgögn 
Nemandi getur: 

 Unnið eftir einföldum fyrirmælum. 

 Beitt líkamanum rétt við vinnu sína. 

 Sýnt rétta notkun áhalda. 

 Saumað aftursting. 

 Gengið frá eftir vinnu sína. 

 

Nemandi: 

 Vinnur verkefni undir leiðsögn kennara þar 
sem leitast er við að efla sköpunarhæfileika 
og sjálfstraust hans. 

 
 

Í lok námskeiðs er markmiðabundið 
námsmat í námsframvindu. 

 
Markmið: 

 Þjálfist í að vefa. 

 Þjálfist í að þræða grófa nál. 

 Vinni verkefni í ullarþæfingu. 
 

 Sýnishorn af verkefnum. 

 Nál og garn. 

 Skæri 

 



Skólanámskrá Hofsstaðaskóla                                             1. bekkur tónmennt  

Uppfært maí 2016 

Tónmennt 1. bekkur 

 

Grunnþættir menntunar 

Heilbrigði og velferð 
Nemandi:  

 Vinnur sjálfstætt og á góð samskipti. 

 Noti rétta líkamsstöðu þegar leikið er á hljóðfæri. 

Læsi 
Nemandi: 

 Geti lesið í umhverfi sitt og nýtir sér einfaldar leiðbeiningar. 

 Læri nöfn hljóðfæra og tónlistarhugtaka. 
 

Jafnrétti 
Nemandi: 

 Fær tækifæri til að rækta hæfileika sína og þroskast á eigin forsendum án 
fordóma. 

 Tileinkar sér almenna kurteisi í samskiptum. 

 Átti sig á að öll tónlist hefur jafnan sess. 
 

Sjálfbærni 
Nemandi: 

 Geti valið sér og spilað á  hljóðfæri út frá eigin getu.  

 Tekur ábyrgð á sjálfum sér, umhverfi sínu og samskiptum. 

Lýðræði  og mannréttindi 
Nemandi: 

 Fái tækifæri á vali verkefna í einstaka kennslustundum. 

 Finni að gagnkvæm virðing og góð samvinna skal ríkji á milli nemenda og 
kennara/starfsfólks. 

 Finnur að jafnræði er gætt þegar nemendum er skipt í verkefni. 
 
 

Sköpun 
Nemandi: 

 Noti hljóðfæri til að koma hugmyndum sínum á framfæri. 

 Fær hvatningu til að efla og styrkja sköpunargáfu sína. 

 

  



Skólanámskrá Hofsstaðaskóla                                             1. bekkur tónmennt  

Uppfært maí 2016 

Unnið verður með hæfniviðmið við lok 4. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013 

Hæfniviðmið Leiðir Mat Námsgögn 
Nemandi getur: 

 Unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í 
samskiptum. 

 Komið fram við aðra af virðingu og 
kurteisi. 

 Farið eftir einföldum fyrirmælum. 

 Sungið í hóp. 

 Þekkt nokkur nöfn og hljóm hljóðfæra 
lúðrasveita. 

 Spilað einfaldan undirleik með söng á 
skólahljóðfæri. 

 Sýnt með hreyfingu og /eða 
hljóðfæraleik hæð, lengd og styrk tóna. 

Nemandi: 

 Vinnur tónverk undir leiðsögn kennara þar 
sem leitast er við að efla sköpunarhæfileika 
og sjálfstraust hans. 

 Tekur þátt í hópsöng. 

 Tekur þátt í hóp – og samvinnuverkefnum. 
 

  

Markmiðabundið námsmat í 
Námsframvindu í Mentor. 
 
Markmið 

 Fylgist með í kennslustundum og  
fari eftir fyrirmælum. 

 Taki virkan þátt í söng og 
hljóðfæraleik. 

 Efli hugmyndaflug, sköpunarhæfileika 
og sjálfstæði. 

 

 Söng- og nótnabækur. 

 Tölva 

 Myndbönd 

 Píanó 

 Ýmis hljóðfæri. 

 Hljóðkerfi 
 

 



Skólanámskrá Hofsstaðaskóla                                      1. bekkur skólaíþróttir  

Uppfært maí 2016 

Skólaíþróttir 1. bekkur 

  

Grunnþættir menntunar 

Heilbrigði og velferð 
Nemandi: 

 Stundi íþróttir/hreyfingu með ánægju að leiðarljósi. 

 Geri sér grein fyrir mikilvægi hreyfingar, hvíldar, hreinlætis og heilbrigðs lífernis. 
 

Læsi 
Nemandi: 

 Geti lesið umhverfi sitt og hlustað á líkama sinn. 

Jafnrétti 
Nemandi: 

 Fær fræðslu með áherslu á að allir séu jafnir óháð kyni, menningu, fötlun, aldri, 
búsetu og líkamsbyggingu. 
 

Sjálfbærni 
Nemandi: 

 Getur valið hreyfingu útfrá eigin getu. 
 

Lýðræði og mannréttindi 
Nemandi: 

 Fái tækifæri á vali verkefna í einstaka kennslustundum. 

 Tileinki sér gagnkvæma virðingu og góða samvinnu milli nemenda og 
kennara/starfsfólks. 

 Skal njóta jafnræðis og þess gætt þegar nemendum er skipt í verkefni. 
 

Sköpun 
Nemandi: 

 Beiti líkamstjáningu í ýmsu formi við fjölbreyttar aðstæður. 
 
 

 

  



Skólanámskrá Hofsstaðaskóla                                      1. bekkur skólaíþróttir  

Uppfært maí 2016 

Unnið verður með hæfniviðmið við lok 4. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013 

Hæfniviðmið Leiðir Mat Námsgögn 
Íþróttir 
Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
 
Nemandi getur: 

 Gert æfingar sem reyna á þol. 

 Þjálfast í æfingum með stór og 

smá áhöld þar sem mismunandi 

hreyfingar eru tengdar saman. 

 Þjálfast í að tengja ýmsar 

grunnhreyfingar saman. 

 Lært einfalda barna- og 

samkvæmisdansa. 

 Tekið þátt í leikjum sem veita 

útrás fyrir hreyfiþörf og efla 

samspil skynjunar. 

 Tekið þátt í leikjum sem efla 
líkamsþol, kraft, hraða og 
viðbragð.  

Nemandi: 

 Lærir og þjálfast með ýmsum 
leikjum með og án bolta, 
stöðvaþjálfun, áhaldahringjum og 
dansi. 

 Lærir og þjálfast með ýmsum 
liðleikaæfingum og 
styrktaræfingum. 

 Kynnist fjölbreyttum 
íþróttagreinum. 

 Fær kennslu á ýmsum 
barnadönsum og þeir dansaðir. 
 
 
 
 

Markmiðabundið námsmat í námsframvindu í Mentor. 
 
Markmið: 

 Leggur sig fram og tekur þátt í kennslustundum. 

 Fylgist vel með í tímum og fer eftir fyrirmælum. 

 Sýnir öðrum virðingu og umburðarlyndi. 

 Sippar 10 sinnum á 30 sek. 

 Hleypur hratt 60 m. 

 Teygir sig í tær (liðleiki). 

 Heldur sér uppi í 30 sek í planka (kraftur). 
 

 Áhöld 

 Mörk 

 Körfur  

 Net 

 Boltar  

 Baunapokar 

 Sippubönd 

 Vesti o.fl.  
 

Félagslegir þættir 
Nemandi getur: 

 Fylgt reglum leikja.  

 Tekið sigri og ósigri. 

 Brugðist fljótt við fyrirmælum.  

 Borið virðingu fyrir þörfum 
annarra og mismunandi getu 
þeirra. 

Nemandi: 

 Getur tekið á vandamálum þegar 
upp koma árekstrar.  

 Kann að taka sigrum og ósigrum 
með umræðum. 

 Lærir leikreglur í gegnum leiki. 
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Uppfært maí 2016 

Heilsa og efling þekkingar 
Nemand getur: 

 Tileinkað sér hreinlæti fyrir og 

eftir sundkennslu. 

 Nýtt sér  leikrænar æfingar þar 

sem notuð eru helstu líkamsheiti 

s.s. höfuð, bolur, brjóst og þjálfist 

í að vinna með magn- og 

afstöðuhugtök eins og fleiri - 

færri, lengri - styttri, hægri - 

vinstri, undir – yfir. 

 Tileinkað sér skipulagsform eins 

og röð, lína, hringur, hópur. 

 Lært að bregðast við fyrirmælum 

og tileinka sér réttar reglur í 

leikjum. 

Nemandi: 

 Á umræður um hreinlæti og 
mikilvægi þess með kennara. 

 Notar líkamsheiti og önnur hugtök 
sem tengjast íþróttum þegar 
æfingar eru útskýrðar. 

 Fer í ýmsa leiki þar sem reynir á að 
farið sé eftir reglum í einu og öllu. 

  

Sund 
Nemandi getur: 

 Náð leikni í ýmsum 
grunnæfingum og flotæfingum. 

 Lært sundtök í bringusundi og 
baksundi. 

 Tileinkað sér hreinlæti fyrir og 
eftir sundkennslu. 

 

Nemandi: 

 Nýtir leikrænar æfingar og leiki til 
þess að venjast vatninu á 
jákvæðan og skemmtilegan hátt.   

 

Markmiðabundið námsmat í námsframvindu í Mentor. 
 
Markmið: 

 Getur sett höfuð 10 sinnum í kaf og blásið í vatnið. 

 Flýtur á maga með eða án hjálpartækja. 

 Flýtur á baki með eða án hjálpartækja. 

 Gerir bringusundsfótatök við bakka með eða án 
hjálpartækja. 
Gerir skriðsundsfótatök við bakka með eða án 
hjálpartækja. 

 Korkar 

 Kútar 

 M-kútar  

 Froskalappir 

 Köfunardót o.fl. 
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