
Íslenska
Vinnuferli

Lestrarspjöld:

Hlusta á spjaldið.
Lesa spjaldið saman upphátt.
Endursegi efnið skipulega.
Lesa spjaldið í hljóði.
Lesa spjaldið upphátt.
Verkefni með lestrarspjöldum:

Strika undir orð (orðalisti?)
1. Svara spurningum
2. Para mynd + orð + skrifa orð
3. Para setningu + mynd + skrifa setningu
4. Raða orðum í setningu + krossgáta
Vefverkefni með lestrarspjöldum:

1. fróðleikur á slóð
2. Finna myndir út frá orðalista, prenta út og líma í verkefnabók 

og skrifa orðin við.
Verkefnabók:

Skrifa orð upp eftir upplestri.
Velja mynd í tengslum við efnistök og skrifa sjálfstætt út frá mynd.
Þrautir:

Klippa út orð og búa til setningar 
líma í verkefnabók + mynd eða búa til spil úr þessu.
Lesa upp setningu: nemendur finna orðin í setninguna – þurfa að 

muna.
Annar lestur:

Lestrar- og verkefnabók.
Hljóðbók og spurningar?

Auki leshraða sinn.

Geti svarað spurningum úr texta.

Geti aflað upplýsinga úr rituðu máli.

Geti hlustað á upplestur og endursagt.

Geti sagt frá atburðum og fréttum á
skipulegan hátt í tímaröð.

Geti skrifað einfaldan texta út frá myndum 
og persónulegar uppl. á eyðublað.

Þekki greinarmerkin .  , ? og notar  stóran 
staf á eftir punkti og  í sérnöfnum.

Geti sundurgreint og sameinað samsett orð

Geti grein samheiti og andheiti orða

Geti  greint tölu, kyn og tíð orða

Geti greint frá söguþræði og persónum

Geti gert greinarmun á mism. sögum
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Íslenska
Vinnuferli

Lestrarspjöld:

Hlusta á spjaldið.
Lesa spjaldið saman upphátt.
Endursegi efnið skipulega.
Lesa spjaldið í hljóði.
Lesa spjaldið upphátt.
Verkefni með lestrarspjöldum:

Strika undir orð (orðalisti?)
1. Svara spurningum
2. Para mynd + orð + skrifa orð
3. Para setningu + mynd + skrifa setningu
4. Raða orðum í setningu + krossgáta
5. Lesa orðbúta og tengja við mynd – kassaorð – fylla í eyður
Vefverkefni með lestrarspjöldum:

1. fróðleikur á slóð
2. Finna myndir út frá orðalista, prenta út og líma í verkefnabók og skrifa 

orðin við.
Verkefnabók:

Skrifa orð upp eftir upplestri.
Velja mynd í tengslum við efnistök og skrifa sjálfstætt út frá mynd.
Þrautir:

Klippa út orð og búa til setningar 
líma í verkefnabók + mynd eða búa til spil úr þessu.

Lesa upp setningu: nemendur finna orðin í setninguna – þurfa að muna.
Annar lestur:

Lestrar- og verkefnabók.
Hljóðbók og spurningar?

Geti greint hljóð og merkt við bókstafinn.

Geti greint hljóð fremst, aftast, í miðju og 
skrifað stafinn.

Geti greint bókstafi í orði sem er hljóðað (r-ó-s)

Geti sagt frá atburðum og fréttum 
skipulega og haldið uppi samræðum.

Geti skrifað orð með litlum stöfum

Geti skrifað eftir forskrift með bil á milli orða

Þekki greinarmerkin .  , ?  og notar  stóran 
staf á eftir punkti og  í sérnöfnum.

Geti sundurgreint og sameinað samsett orð

Geti grein samheiti og andheiti orða

Geti gert greinarmun á eintölu og fleirtölu

Geti greint frá söguþræði og persónum

Geti gert greinarmun á mism. sögum



Íslenska
Vinnuferli

Lestrarspjöld:

Hlusta á spjaldið.
Lesa spjaldið saman upphátt.
Endursegi efnið skipulega.
Lesa spjaldið í hljóði.
Lesa spjaldið upphátt.
Verkefni með lestrarspjöldum:

1.  Lesa orð og skrifa númer við mynd.
2. Para mynd + orð + skrifa orð
3. Lesa orðbúta og tengja við mynd – kassaorð – fylla í

eyður
Vefverkefni með lestrarspjöldum:

1. Finna myndir út frá orðalista, prenta út og líma í
verkefnabók og skrifa orðin við eða segja frá.

Verkefnabók:

Klippa út orð+mynd og líma í verkefnabók eða búa til spil 
úr þessu.

Lesa upp orð: nemendur finna orðin og líma í bókina 
(veiðimaður).

Annar lestur:

Lestrar- og verkefnabók.
Hljóðbók og spurningar?

Geti greint hljóð og merkt við bókstafinn.

Geti greint hljóð fremst, aftast, í miðju og 
skrifað stafinn.

Geti greint bókstafi í orði sem er hljóðað (r-ó-s)

Geti sagt frá atburðum og fréttum og 
haldið uppi samræðum.

Geti hlustað á hljóðsögur og endursagt 
söguna skipulega með aðstoð mynda.

Geti skrifað eftir forskrift með bil á milli orða

Geti tjáð sig með 
teikningum/tölvumyndum

Geti sundurgreint og sameinað samsett orð

Geti grein samheiti og andheiti orða.

Geti greint frá söguþræði og persónum.

Geti  fundið sögur sem vekja áhuga á
bókasafni.


