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2. bekkur stærðfræði

Stærðfræði 2. bekkur
Grunnþættir menntunar
Heilbrigði og velferð
Nemandi:
 Fær viðeigandi verkefni til að fást við með velferð hans í huga.
 Fær hjálpargögn við hæfi til að leysa stærðfræðiverkefni.

Jafnrétti
Nemandi:
 Fær tækifæri til að rækta hæfileika sína.
 Fær kennslu sem miðast við einstaklingsþarfir.
 Getur unnið einn og í samvinnu við aðra að því að rannsaka, greina, túlka, setja
fram tilgátur og finna lausnir á viðfangsefnum sem tengjast samfélagi og
umhverfi.
Lýðræði og mannréttindi
Nemandi:
 Tekur virkan þátt í samræðum um námsþætti hverju sinni.
 Fær námsefni og kennslu við hæfi.
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Læsi
Nemandi:
 Fær þjálfun í talnalæsi og hugtakalæsi.
 Getur lesið stærðfræðileg tákn.
 Getur lesið og skilið stærðfræðiverkefni eins og þau koma fyrir í orðadæmum og
einföldum textaverkefnum
 Getur aflað sér upplýsinga úr einföldum töflum og súluritum.
Sjálfbærni
Nemandi:
 Ber virðingu fyrir umhverfi sínu.
 Notar ýmiskonar efnivið úr nærumhverfinu við lausn verkefna.
 Hugar að eigin velferð og annarra.

Sköpun
Nemandi:
 Fær tækifæri til að vinna skapandi verkefni t.d. í tengslum við mynstur og annað
sem tengist stærðfræðinni.
 Leitar lausna við vinnu sína.
 Fær tækifæri til að tjá sig á skapandi hátt.
 Fær tækifæri til að nálgast viðfangsefnin á hlutbundin hátt og ýtt undir skapandi
hugsanir eins og kostur er.
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2. bekkur stærðfræði

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:
Markmiðabundið námsmat í
 Sproti 2a og 2b
Nemandi getur:
Námsframvindu í Mentor.
nemendahefti og æfingabók.
 Vinnur með tölur frá 0-100 á fjölbreyttan
hátt s.s spil og hlutbundin vinna.
 Lesið, skrifað og borið saman tölur upp í
 Verkefni á vef nams.is.
Markmiðin eru eftirfarandi:
100.
 Skrifar upp tölur og skiptir þeim upp eftir
 Stærðfræðiforrit á nams.is.
 Táknað tölur upp í 100 með peningum.
sætum.
 Stærðfræðiforrit fyrir ipad.

Vinnur með tölur upp í 100.
 Talið upp í hundrað með því að telja t.d.  Staðsetur tölur í hundraðtöflu 0-100.
 Spil

Vinnur með hugtökin stærri en og
hverja tölu, aðra hverja, fimmtu hverja
 Notar kennslupeninga við lausn verkefna.
 Kubbar
minni en.
eða tíundu hverja.
 Notar sætisgildakubba við vinnu með

Leggur saman tölur með summu allt
 Á mismunandi vegu leyst samlagningar
tveggja stafa tölur.
að 100.
og frádráttar dæmi með tölum upp í
 Flokkar í tugi og einingar.

Dregur frá tölur undir 100.
100.
 Skiptir tölum upp í tugi og einingar.

Notar mynt við lausn
 Skipt tveggja stafa tölu upp í tugi og
 Sameinar tugi og einingar í eina tölu.
stærðfræðiverkefna.
einingar.
 Telur tugi.
 Sýnir skilning á tugakerfinu sem
 Unnið með talnarunur/talnamynstur
 Telur með því að hoppa ákveðin fjölda
sætiskerfi.
þar sem tölur fara ýmist stækkandi og
skrefa í einu.

Þekkir sléttar- og oddatölur.
minnkandi.
 Staðsetur tölur í talnarunur sem fara

Notar vasareikni við lausn
 Skilið að jöfnunarmerkið er tákn fyrir
annaðhvort minnkandi eða stækkandi.
stærðfræðiverkefna.
jafnstórar stærðir.
 Notar staðreyndar þekkingu t.d talnavini

Tvöfaldar og helmingar tölur undir
 Tvöfaldað og helmingað tölur upp að
við lausn samlagningar og frádráttardæma.
100.
100.
 Ber saman stærð talna á talnalínu með því
 Þekkt sléttar og oddatölur.
að staðsetja tölur og lesa af talnalínu.
 Leyst einföld orðadæmi og
 Kynnist mismunandi aðferðum við
stærðfræðiþrautir.
samlagningu og frádrátt og notar
talnaskilning sinn til að skipta tölum í tugi
hundruð og þróa eigin reikniaðferðir við
samlagningu og frádrátt
 Tvöfaldar með speglun.
 Tvöfaldar lengd og peninga.
 Helmingar fjölda, lengd, tugi og einingar og
peninga.
 Skoðar sléttar- og oddatölur með því að
hoppa tvö skref í einu.
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Rúmfræði
Nemandi getur:
 Borið kennsl á og þekkt heiti algengustu
tví- og þrívíð form: ferhyrningur,
ferningur, rétthyrningur, sívalningur,
ferstrendingur, teningur, kúla, píramídi.
 Borið kennsl speglun.
 Dregið spegilás á myndir.
 Búið til og haldið áfram með einföld
mynstur.

Mælingar
Nemandi getur:
 Áætlað, mælt og borið saman lengdir
með því að nota óstaðlaðar
mælieiningar.
 Telur út flatarmál.
 Notað hugtök til að lýsa tíma s.s
mánuðir, vikudagar, klukkustund og
hálftími.
Tölfræði og líkindi
Nemandi getur:
 Safnað saman og flokkað einföld gögn í
viðeigandi flokka.
 Sett fram upplýsingar í töflu og súluriti.
 Lesið úr einföldum töflum og súluritum.
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2. bekkur stærðfræði
 Leysir dæmi með óþekktri stærð.
 Notar vasareikni við vinnu sína.
 Tvöfaldar og helmingar tölur
Nemandi:
 Flokkar tví- og þrívíð form eftir eiginleikum
þeirra s.s hliðum, hornum, hliðarbrúnum
og flötum.
 Teiknar tví- og þrívíðar myndir.
 Skoðar hvaða tvívíðu form byggja saman
þrívíðu formin.
 Vinnur með rúmfræðileg form í umhverfi
sínu.
 Býr til og heldur áfram með mynstur eftir
fyrirmynd.
 Teiknar og litar rúmfræðileg mynstur.
 Teiknar og litar samhverfar myndir.
 Notar spegil til að finna spegilása og dregur
spegilása á myndir.
Nemandi:
 ber saman lengdir og flatarmál.
 Mælir hluti úr nánasta umhverfi með
óstöðluðum mælieiningum.
 Tengir saman klukkur og tímasetningar.
 Les af heilan og hálfan tíma af
hefðbundinni klukku.
 Vinnur með orð tengd tímanum.
 Býr til sína eigin klukku.
Nemandi:
 Gerir einfaldar kannanir.
 Flokkar upplýsingar og skráir með
talningastrikum.
 Les úr súluritum og töflum.
 Býr til súlurit.
 Skráir og sýnir gögn með talningastrikum, í
töflum eða súluritum

Markmið:
 Þekkir tvívíð form; marghyrninga og
hring.
 Þekkir þrívíð form; ferstrending,
tening, sívalning, pýramída, keilu og
kúlu.
 Vinnur með samhverfar myndir.

Markmið:
 Þekkir heilan og hálfan tíma á klukku.
 Telur út flatarmál.
 Framkvæmir einfaldar mælingar.

Markmið:
 Les úr og skráir í einfalt súlurit.
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2. bekkur íslenska

Íslenska 2. bekkur
Grunnþættir menntunar
Heilbrigði og velferð
Nemandi:
 Átti sig á mikilvægi heilbrigðis og velferðar í gegnum gæðatexta.
 Noti þau tækifæri sem upp koma til þess að efla hugsun um heilbrigði og velferð.
 Tileinkar sér jákvæðan skólabrag.

Læsi
Nemandi:
 Kynnist læsi í víðum skilningi.
 Þjálfist í lesskilningi og myndlæsi.
 Byggi upp fjölbreyttan orðaforða.

Jafnrétti
Nemandi:
 Fái tækifæri á að þroskast á eigin forsendum og rækta hæfileika sína.
 Fái námsefni og kennslu við hæfi.
 Átti sig á mikilvægi námsumhverfis sem byggir á jafnrétti.

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:
 Átti sig á því hvað sé að búa í lýðræðissamfélagi þar sem mannréttindi eru virt.
 Sé virkur og geti tekið þátt í umræðum í bekknum.
 Fái fjölbreytt námsefni og kennslu við hæfi.
 Fái tækifæri til að velja verkefni eftir áhugasviði og bera ábyrgð.

Sköpun
Nemandi:
 Geti unnið að skapandi verkefnum á fjölbreyttan hátt.
 Vinni með myndsköpun, myndasögur og föndur.
 Fær tækifæri til að beita ímyndunarafli við vinnu sína.
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2. bekkur íslenska

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

Hæfniviðmið

Leiðir

Talað mál, hlustun og áhorf
Nemandi getur:
 Tjáð sig í töluðu máli.
 Talað fyrir framan hóp.
 Staðið fyrir máli sínu.
 Endursagt frásagnir og sögur.
 Sagt frá eftirminnilegum atburðum.
 Tileinkað sér reglur úr framsagnarsekk.
 Flutt ljóð og texta.
 Notað leikræna tjáningu við flutning.
 Hafa tileinkað sér amboð fyrir
áheyrendur.
 Farið eftir fyrirmælum/leiðbeiningum.
 Nýtt sér efni á rafrænu formi.

Nemandi:
 Tjáir sig munnlega fyrir framan kennara og
bekkjarfélaga.
 Kynnir verkefni sem hann hefur unnið t.d. í
íslensku og samfélagsfræði, les upphátt og
segir frá.
 Þjálfast í að hlusta m.a. á upplestur úr
bókum og frásögnum af ýmsum toga.
 Tekur þátt í hlutverkaleikjum.
 Tekur þátt í bekkjarkvöldum og
samverustundum á sal.
 Þjálfast í frásagnar -, samræðu-, rökræðuog umræðuþáttum og spyr spurninga.
 Vinnur ýmist einn, í pari eða í litlum hópum
við úrlausn verkefna.
 Spyr spurninga.
 Fær þjálfun í framburðar og
framsagnarþáttum.

Lestur og bókmenntir
Nemandi getur:
 Þekkt alla bókstafi og hljóð þeirra.
 Lesið allt að 134 atkvæðum á mínútu.
 Þekkt algengan sjónrænan orðaforða.
 Borið saman myndir, tákn og einföld
orð.
 Greint skyldleika í móðurmáli og
íslensku.
 Tengt hljóð móðurmáls, tákn og orð við
íslensku.
 Tengt myndir og einföld orð í nýju
samhengi.

Nemandi:
 Les sögur, ljóð, þjóðsögur, ævintýri o.fl.
 Segir frá og útskýrir verkefni sem hann
hefur unnið.
 Lærir ljóð og vinnur með inntak þeirra og
orðskýringar.
 Lærir mismunandi form sagna og ljóða.
 Vinnur ýmist einn, í pörum eða í litlum
hópum við úrlausn verkefna.
 Tekur þátt og vinnur verkefni úr bókinni
Leggðu við hlustir sem þjálfar mál- og
hljóðkerfisvitund.
 Tekur þátt í leikjum, æfingum og þrautum
sem örva áhuga á orðum „Orð af orði“.
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Mat

Námsgögn





Íslenskubókin Ritrún 1.
Sögubækur/ljóðabækur.
Verkefna- og úrklippubækur.
Myndasögur

Íslenskukennsla fer að hluta fram
í hringekjum. Samfélags- og
náttúrufræðigreinar eru
samþættar við íslenskuna.
Unnið er út frá barnabókum og
bókin er tvinnuð saman við alla
þætti íslenskukennslunnar.

Raddlestrarpróf, viðmið í maí 100-134
atkvæði á mínútu.
Markmiðabundið námsmat í
Námsframvindu í Mentor.
Metið er eftirfarandi:
 Les algengar orðmyndir.








Ástarsaga úr fjöllunum
Einar Áskell
Palli var einn í heiminum.
Sögubækur/ljóðabækur.
Verkefna- og úrklippubækur,
myndasögur og frásagnir.
Leggðu við hlustir.
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Fylgt fyrirmælum og skilaboðum með
skýringarmyndum.
Lesið algengustu táknmyndir í
umhverfinu.
Þekkt bókmenntahugtökin,
sögupersóna, söguþráður, atburðarás
og boðskapur.

Ritun, skrift og stafsetning
Nemandi getur:
 Haldið rétt á skriffærum.
 Dregið rétt til stafs.
 Notað skrifartengingar sem kenndar
hafa verið.
 Skrifað læsilega.
 Látið stafi sitja á línu.
 Skrifað eftir forskrift.
 Þekkt hugtökin orð og málsgrein.
 Notað stóran staf í upphafi .málsgreina
 Notað greinamerkjaþríhyrninginn (sjá
viðmið fyrir 2. b).
 Skrifað fyrirmyndarmálsgrein. (Vörður
og vegvísir).
 Notað samtengingakeðju (sjá
skriftarskrín fyrir 2. b).
 Gert greinarmun á hástöfum og
lágstöfum.
 Stafsett algeng orð.
 Tjáð sig með ritun
 Þekkt ævintýri o.fl. textagerðir (sjá
Vörður og vegvísar fyrir 2. b í
textasarpi).
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Vinnur verkefni sem eykur lestrarfærni.
(Notað er lestrarskipulagið Vörður og
vegvísar af 123skoli.is).

Nemandi:
 Vinnur fjölbreytt ritunarverkefni sem reyna
á ólíka þætti.
 Vinnur með ljóð, sögur, frásagnir og „Orð
af orði“.
 Vandar frágang verkefna.
 Rýnir í eigin texta.
 Notar gagnvirkt efni til frekari þjálfunar.
 Vinnur ýmist einn, í pari eða í litlum hópum
við úrlausn verkefna.
 Þjálfar skrift með því að vinna í
skriftarbækur.
 Reynir að ná tökum á Ítalíuskrift með því
að þjálfa undirstöður tengdrar skriftar.
 Merkir hluti og myndir með orðum.
 Lýsir fólki og stöðum af teikningum.
 Fær þjálfun í að nota textasarpa og
orðaskjóður.
 Fær þjálfun í að skipuleggja hugmyndir
sínar með hugarkortum.
 Vinnur ýmis verkefni í sögurammavinnu.
 Horfir á kennslumyndbönd og sýnikennslu.



Aston Index (stafsetningarpróf).

Markmiðabundið námsmat í
Námsframvindu í Mentor.
Metið er eftirfarandi:
 Getur skrifað einfalda frásögn.
 Tjáir sig með ritun.
 Þekkir hugtakið sögupersóna.
 Þekkir hugtakið söguþráður.
 Stafsetur algeng orð.
 Skrifar stóran staf í upphafi málsgreina
og í sérnöfnum.
Skriftarpróf
Metið er eftirfarandi:
 Heldur rétt á skriffæri
 Dregur rétt til stafs
 Greinir á milli há- og lágstafa
 Lætur stafi sitja á línu
 Hefur bil á milli orða
 Sýnir vandvirkni
















Spjaldtölvur
123skoli.is.
Sögubækur/ljóðabækur.
Verkefna- og úrklippubækur.
myndasögur og frásagnir.
Sögurammar/kynningar
Orð af orði verkefni.
Skrift 2
Ítalíuskrift
Sín ögnin af hverju
Ritrún 1
Ljósrituð lesskilningverkefni.
Bókin Ástarsaga úr fjöllunum.
Bókin Einar Áskell.
Bókin Palli var einn í
heiminum.
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Málfræði
Nemandi getur:
 Tjáð sig í töluðu- og rituðu máli.
 Raðað orðum í rétta málsgrein.
 Áttað sig á því að orð getur verið sett
saman úr fleiri en einu orði.
 Greini á milli sérhljóða og samhljóða.
 Hafi skilning á því að orð eru sett saman
úr atkvæðum og orðhlutum.
 Þekkt samheiti og andheiti.
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Nemandi:
 Vinnur með texta úr barnabókum og
náttúru- og samfélagsfræðinámsefni.
 Vinnur með námsbækur, leiki og spil.
 Notar „Orð af orði“ námstækni, sem eflir
áhuga nemenda á orðskilningi þar sem farið
er í ýmsa leiki og orðavinnu.
 Safnar orðum frá eigin brjósti og vinnur með
þau.
 Þjálfar undirstöðuþætti í málfræði með
fjölbreyttum verkefnum.
 Fær þjálfun í textarýni.

Markmiðabundið mat í námsframvindu í
Mentor:
Metið er eftirfarandi:
 Þekkir mun á orði og málsgrein.
 Vinnur með stafrófið.
 Þekkir samheiti og andheiti.
 Vinnur með samsett orð.









Kennslubókin Ritrún 1.
Valdar barnabækur.
Ýmiskonar kennsluforrit.
Vinnuhefti og annað ítarefni.
Valin orð í tengslum við
þemu „Orð af orði“ og tengd
verkefni.
Bækur úr samfélags- og
náttúrufræðigreinum.
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Samfélagsgreinar 2. bekkur
Grunnþættir menntunar
Heilbrigði og velferð
Nemandi:
 Fær tækifæri til að efla líkamsvitund og heilbrigði.

Læsi
Nemandi:
 Geti lesið fræðitexta.
 Þjálfist í að lesa í umhverfið í kringum sig.

Jafnrétti
Nemandi:
 Átti sig á mikilvægi jafnréttis.
 Geti fjallað um jafnrétti í tengslum við sögur og texta sem unnið er með.
 Sé meðvitaður um að allir hafa sama rétt til náms.
 Beri virðingu fyrir lífverum í náttúrunni.

Sjálfbærni
Nemandi:
 Nýtir sér skólafærni sína í umgengni og samskiptum.
 Geti rætt um hvernig heimurinn var og hvernig hann er.
 Átti sig á hvað hægt er að gera til að skila jörðinni eins og við tókum við henni.

Lýðræði og mannréttindi
Nemandi:
 Átti sig á réttindum einstaklingsins.
 Geti unnið með lýðræði og mannréttindi á mismunandi hátt.

Sköpun
Nemandi:
 Geti unnið á skapandi hátt í gegnum hópavinnu, paravinnu og/eða
einstaklingsvinnu.
 Vinni að myndsköpun í tengslum við textaverkefni.
 Eykur sköpunarkraftinn í gegnum leik.
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2. bekkur samfélagsgreinar

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

Hæfniviðmið
Komdu og skoðaðu land og þjóð
Nemandi getur:
 Nefnt dæmi um einkenni og stöðu
Íslands í heiminum í ljósi legu, sögu og
menningar.
 Bent á dæmi um áhrif tækni og
framkvæmda á mannlíf og umhverfi.
 Áttað sig á hlutverki landakorta og
notagildi þeirra.
 Komið auga á nokkra þætti sem hafa
haft áhrif á mannlífið í tímans rás, s.s
umhverfið og skipulag samfélaga.
 Sagt frá gerð og mótun og íslensks
samfélags fyrr og nú.
 Bent á dæmi um hvernig sagan birtist í
munum og minningum.
 Átti sig á því hvað felst í hugtakinu
lýðræði.
 Þekki þjóðfánann og skjaldarmerkið.
 Bent á nokkrar mikilvægar stofnanir
samfélagsins.
 Áttið sig á að hann er hluti af stærra
samfélagi.
Umferðarfræðsla
Nemandi getur:



Varast hættur á heimili sínu og í
nágrenninu.
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Leiðir
Nemandi:
 Vinnur með bókina Komdu og skoðaðu
land og þjóð.
 Tekur þátt í vinnu í tengslum við
þjóðfánann og skjaldarmerkið.
 Heimsækir Alþingishúsið.
 Fer í vettvangsferð á Þingvelli.
 Kynnir verkefni fyrir foreldra.

Nemandi:
 Tekur þátt í vinnu í tengslum við
sögurammann um umferðina.
 Fer í vettvangsferðir um nágrenni skólans
með tilliti til umferðarfræðslu.
 Vinnur á tölvuforrit sem tengjast umferð
og umferðarreglum.
 Skoðar og vinnur verkefni á
umferðarvefnum umferd.is.

Mat

Námsgögn

Markmiðabundið námsmat í
námsframvindu í Mentor. Matið
samþættist náttúrugreinum.



Gefið er fyrir eftirfarandi þætti:
 Er vinnusamur/vinnusöm.
 Vinnur vel með öðrum.
 Tekur þátt í umræðum.










Bókin Komdu og skoðaðu
land og þjóð.
Fræðibækur af bókasafni í
tengslum við námsefnið.
Myndbönd og mynddiskar af
bókasafni.
Ýmsir vefir sem tengjast
námsefninu s.s Komdu og
skoðaðu vefurinn.

Söguramminn Umferðin.
Kennsluvefurinn umferd.is.
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2. bekkur samfélagsgreinar

Jólin í gamla daga
Nemandi getur:
 Komið auga á nokkra þætti sem hafa
haft áhrif á mannlífið í tímans. rás, s.s
umhverfið og skipulag samfélaga.
 Sagt frá gerð og mótun íslensks
samfélags fyrr og nú.
 Áttað sig á trúar- og lífsviðhorf fólks
birtast í mismunandi viðhorfum, siðum
og venjum.
 Sagt frá sjálfum sér með hliðsjón af
búsetu, uppruna, fjölskyldu, siðum og
venjum.
 Bent á dæmi um hefðbundin
kynhlutverk og breytingar á þeim.

Nemandi:
 Vinnur verkefni í tengslum við jólin í gamla
daga.
 Fer í vettvangsferð á Árbæjarsafn.
 Vinnur með bókina Ísland áður fyrr.
 Lærir um gömlu jólasveinana.
 Vinnur verkefni í tengslum við vísur
Jóhannesar úr Kötlum um gömlu
jólasveinana.




Vísur Jóhannesar úr Kötlum
um gömlu jólasveinana.
Bókin Ísland áður fyrr.

Trúarbragðafræði
Nemandi getur:
 Velt fyrir sér nærtækum spurningum
sem tengjast trú, lífsviðhorfi og breytni.
 Bent á tengsl valinna þátta í
samfélaginu, náttúru, trú og lífsviðhorfi,
einkum í nær samfélaginu.
 Áttað sig á að trúar- og lífsviðhorf fólks
birtist í mismunandi viðhorfum, siðum
og venjum.
 Velt fyrir sér nærtækum spurningum
sem tengjast trú, lífsviðhorfi og breytni.
 Sagt deili á nokkrum frásögnum, helstu
hátíðum og siðum kristni og annarra
trúarbragða, einkum í nærsamfélaginu.
 Áttað sig á muninum á völdum þáttum
trúar og lífsviðhorfa.
 Komið auga á dæmi um áhrif Biblíunnar
á samfélagið.

Nemandi:
 Vinnur með bókina Regnboginn.
 Vinnur viðfangsefni tengd umhverfi og
reynsluheimi sínum.
 Tekur þátt í umræðum um trú og
lífsviðhorf.
 Tekur þátt í umræðum um helstu hátíðir
ólíkra trúarbragða.
 Vinnur með siðfræði og samskipti.
 Lærir um mikilvægi samkenndar og víðsýni.
 Tekur þátt í umræðum.
 Tekur þátt í einstaklings- og
hópaverkefnum.









Bókin Regnboginn.
Bókin Trúarbrögðin okkar.
Bók um leikræna tjáningu.
Söngvar
Myndbönd
Veraldararvefur
Ýmsir leikir.

Uppfært maí 2016

Skólanámskrá Hofsstaðaskóla
Lífsleikni og bekkjarfundir
Nemandi getur:
 Borið kennsl á gildi, s.s virðingu fyrir
sjálfum sér og öðrum, umhyggju og
sáttfýsi.
 Lýst samhengi orða, athafna og
afleiðinga.
 Bent á gildi jákvæðra viðhorfa og gilda
fyrir sjálfan sig.
 Gert sér grein fyrir því hvar styrkur hans
liggur.
 Tekið þátt í samstarfi og samræðu í
jafningjahópi.
 Hlustað á og greint að ólíkar skoðanir.
 Rætt um valin samfélagsleg- og
siðfræðileg málefni.
 Rætt um réttindi og skyldur í
nærsamfélaginu og sýnt ábyrgð í
samskiptum við aðra og þekkt til
Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna
 Tjáð þekkingu sína og viðhorf með
ýmsum hætti.
 Áttað sig á gildi jafnréttis í daglegum
samskiptum.
 Sýnt tillitssemi og virðingu í
samskiptum og samvinnu við aðra.
 Áttað síg á ýmiskonar afleiðingum
athafna sinna.
 Sýnt að hann virði reglur í samskiptum
fólks.
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Nemandi:
 Tekur þátt í bekkjarfundum.
 Ræðir um lýðræðislegt gildismat, jafnrétti
og mannréttindi.
 Ræðir um mikilvægi umhyggju og
samkenndar fyrir fólki, dýrum og umhverfi.
 Tekur þátt í samveru árganga á sal.
 Er þátttakandi í bekkjarskemmtun.
 Tekur þátt í umræðum á málum líðandi
stundar.
 Tekur þátt í umræðum um reglur í bekk,
skólanum, matsal o.fl.
 Svarar spurningum í tengslakönnun.











Bókin Ástarsaga úr fjöllunum.
Bókin Palli var einn í
heiminum.
Ýmsar bækur t.d. um
vináttuna og samskipti.
Stök verkefni.
Myndbönd
Veraldarvefurinn
Fræðslumyndir
Eineltishringur Olweusar.
Leiðarljós Hofsstaðaskóla.
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Ástarsaga úr fjöllunum
Nemandi getur:
 Áttað sig á helstu náttúruöflum s.s.
eldgosum, flóðum, veðurfari og
jarðskjálftum.
 Þekkt menningararf sem tengist
þjóðsögum um tröll.
 Þekkt muninn á ólíkum árstíðum.
 Þekkt deili á mismunandi tilfinningum.
 Áttað sig á ólíkum stærðarhlutföllum
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2. bekkur samfélagsgreinar
Nemandi:
 Vinnur eftir sögurammanum um Ástarsögu
úr fjöllunum.
 Vinnur með orðaforða og orð úr sögunni.
 Vinnur skapandi verkefni.
 Tekur þátt í einstaklings- og
hópaverkefnum.
 Tekur þátt í að búa til veggmynd sem lýsir
sögunni myndrænt.






Bókin Ástarsaga úr fjöllunum.
Pappír
Litir
Ýmiskonar efniviður til að
nota í veggmynd.
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2. bekkur náttúrugreinar

Náttúrugreinar 2. bekkur
Grunnþættir menntunar
Heilbrigði og velferð
Nemandi:
 Fær tækifæri til að efla líkamsvitund og heilbrigði.
 Tekur þátt í hópavinnu.
 Er þátttakandi í að skapa jákvæðan skólabrag til að stuðla að vellíðan allra.

Læsi
Nemandi:
 Geti lesið fræðitexta.
 Þjálfist í að lesa í umhverfið í kringum sig.
 Notar hugtök sem tengjast viðfangsefninu hverju sinni.

Jafnrétti
Nemandi:
 Beri virðingu fyrir lífverum í náttúrunni.
 Hefur jafnan rétt til náms .
 Þjálfast í að gera grein fyrir skoðunum sínum.
 Lærir að hlusta á skoðanir annarra.
 Fær tækifæri til að rækta hæfileika sína.

Sjálfbærni
Nemandi:
 Geti rætt um hvernig heimurinn var og hvernig hann er.
 Átti sig á hvað hægt er að gera til að skila jörðinni eins og við tókum við henni.
 Læri að umgangast náttúruna, skynsamlega nýtingu hennar og náttúruvernd.

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:
 Geti unnið á skapandi hátt í gegnum hópavinnu, paravinnu og/eða
einstaklingsvinnu.
 Vinni að myndsköpun í tengslum við verkefni tengd náttúrunni.
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Unnið verður með hæfniviðmið við lok 4. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013

Hæfniviðmið um verklag
Nemandi getur:
 Tekið þátt í vali á
náttúrufræðilegum
verkefnum og kynningu á
niðurstöðum.
 Afað sér upplýsinga er
varða náttúruna.
 Notað ólíkar heimildir við
öflun upplýsinga.

Hæfniviðmið um viðfangsefni

Leiðir

Komdu og skoðaðu Fjöllin
Nemandi getur:
 Sagt frá náttúruhamförum sem
búast má við á Íslandi og hvar
þær verða.
 Sagt frá hvernig Ísland
myndast og tekur breytingum.
 Tekið þátt í að skoða, greina og
bæta eigið umhverfi og
náttúru.

Nemandi:
 Les kennslubókina Komdu og skoðaðu
fjöllin.
 Vinnur vefefni með komdu og skoðaðu
fjöllin.
 Fer í vettvangsferð á fjall t.d. Úlfarsfell.
 Tekur þátt í einstaklings- og hópavinnu.
 Vinnur myndverk.
 Les bækur um fjöll.
 Tekur þátt í ýmiskonar verkefnavinnu í
tengslum við fjöll í íslensku t.d.
fjallanöfn, örnefni, (ýmsar hugmyndir
sem er að finna á sameign, Orð af orði).

Mat

Námsgögn

Markmiðabundið námsmat í
námsframvindu í Mentor.
Matið samþættist við
samfélagsgreinar.



Gefið er fyrir eftirfarandi
þætti:







Er vinnusamur-vinnusöm
Vinnur vel með öðrum
Tekur þátt í umræðum











Nemandi getur:
 Notað einföld hugtök úr
náttúruvísindum í
textaskrifum.
 Gert sér grein fyrir hvernig
maðurinn er hluti af
náttúrunni og lífsafkoma
hans byggist á samspilinu
við hana.
 Aflað sér upplýsinga er
varða náttúruna.
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Komdu og skoðaðu hafið og
sögurammi um hvali
Nemandi getur:
 Útskýrt fæðukeðjur og fæðu til
frumframleiðanda.
 Fjallað um samspil manns og
náttúru.
 Rætt hvernig uppfinningar
hafa gert líf fólks auðveldara
eða erfiðara, á heimilum og í
ólíkum atvinnugreinum.

Nemandi:
 Vinnur verkefni þar sem búð er að
tengja saman sögurammann um hvali
og bókina komdu og skoðaðu hafið.
 Notar vefefni með Komdu og skoðaðu
hafið.
o Fjaran og hafið
http://www1.nams.is/hafid/
o Hvalavefurinn.
http://servefir.ruv.is/hvalir/hv
alir/hahyrningur.ht








Komdu og
skoðaðu fjöllin.
Komdu og
skoðaðu land og
þjóð.
Komdu og
skoðaðu dýrin.
Trúarbrögin okkar
Ástarsaga úr
fjöllunum
Palli var einn í
heiminum
Fræðibækur af
bókasafni
Myndbömd og
mynddiskar af
bókasafni.
Ýmsir vefir sem
tengjast
námsefninu s.s
Hvalavefurinn.
Komdu og
skoðaðu hafið.
Sögurammi um
hvali.
Myndbönd um
hafið og hvali.
Fræðsluefni á vef.
Veggspjald um
hvali.
Fræðibækur af
bókasafni
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2. bekkur náttúrugreinar


Notað ólíkar heimildir við
öflun upplýsinga.
Útskýrt hvernig tækni hefur
áhrif á lífsgæði íbúa og
umhverfi þeirra.




Horfir á fræðslumyndir og les og skoðar
bækur af bókasafni.
Horfir á kvikmyndina Free Willy.
Fer í heimsókn á Hvalasafnið.





Nemandi getur:
 Notað ólíkar leið við að afla
sér upplýsinga um dýrin.
 Áttað sig á að dýrategundir
eru ólíkar á margan hátt.
 Gert sér grein fyrir að dýrin
eru hluti af náttúrunni.
 Borið virðingu fyrir
náttúrunni.

Dýrin/húsdýrin
Nemandi getur:
 Þekkt helstu flokka dýra.
 Þekkt heiti á afkvæmum
nokkurra dýra.
 Kunnnað deili á mökun dýra.
 Tengt dýr við ákveðna árstíðir.
 Þekkt hvernig ungviði leikur
sér.

Nemandi:
 Les bókina „Komdu og skoðaðu hvað
dýrin gera“.
 Vinnur fjölbreytt verkefni með dýraorð.
 Gerir hugtakakort tengt dýrum.
 Flokkar dýrin á einfaldan hátt.

Nemandi getur:
 Í máli og myndum miðlað
hugmyndum sem tengjast
náttúruvísindum.
 Notað einföld hugtök úr
náttúruvísindum.
 Sagt frá og framkvæmt
með hversdagslegum
hlutum einfaldar athuganir
úti og inni.

Eðlisvísindi
Nemandi getur:
 Áttað sig á því að vatn gufar
upp við ákveðnar aðstæður.
 Áttað sig á því hvað gerist
þegar loft er fryst.
 Áttað sig á því að rúmmál
vatns breytist eftir fasanum
sem það er í.
 Áttað sig á því að ís bráðnar
mishratt í mismunandi
aðstæðu
 Áttað sig á því að vatnsdrægni
efna er mismunandi.
 Áttað sig á því að rúmmál
vatns breytist eftir fasanum
sem það er í.
 Áttað sig á því að heitt loft
tekur meira pláss en kalt loft.

Eðlisvísindi eru kennd á námskeiði.
Nemendur mæta í 6-7 skipti í
náttúrufræðistofu.
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Nemandi:
 Gerir ýmsar tilraunir og athuganir sem
tengjast vatni og lofti. Verkefnum
saman í möppu.






Markmiðabundið námsmat í
námsframvindu í Mentor.
Metið er eftirfarandi:
 Er virk/ur í tímum.
 Fer eftir fyrirmælum.
 Sýnir sjálfstæði í
vinnubrögðum.
 Getur unnið í hóp.
 Leysir einfaldar tilraunir.









Myndbömd og
mynddiskar af
bókasafni.
Ýmsir vefir sem
tengjast
námsefninu s.s
Hvalavefurinn.
Bókin komdu og
skoðaðu hvað
dýrin gera.
Myndbönd
Dýrabækur

Verkefnabækur
Smáhlutir
Flöskur
Skálar
Hraðsuðuketill
Blöðrur
Efni s.s. flísefni og
bómullarefni, salt,
kaffi, sykur, olía og
kakó.
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2. bekkur enska

Enska 2. bekkur
Grunnþættir menntunar
Heilbrigði og velferð
Nemandi:
 Tekur þátt í samvinnuverkefnum.
 Sýnir frumkvæði.

Læsi
Nemandi:
 Les einfalda texta til að þjálfa læsi og auka orðaforða í ensku.
 Tjáir sig um verkefni sín og notar hugtök sem unnið hefur verið með.
 Nýtir ýmis hjálpargögn svo sem orðabækur og netmiðla.

Jafnrétti
Nemandi:
 Tekur virkan þátt í náminu með því að fá að tjá sig á sínum forsendum.
 Sýnir umburðarlyndi og tekur þátt í þroskandi vinnu með öðrum.
 Þjálfast í að hlusta á alla í bekknum tjá sig á ensku þar sem áhersla er lögð á talað
mál og hlustun.

Sjálfbærni
Nemandi:
 Þróar með sér gagnrýna hugsun og kemur henni til skila.
 Nýtir þekkingu sína í leik og starfi.

Lýðræði og mannréttindi
Nemandi:
 Verkefni unnin í hópavinnu þar sem lýðræðisleg vinnubrögð eru í fyrirrúmi.
 Réttindi allra til að tjá sig og koma með hugmyndir.

Sköpun
Nemandi:
 Vinnur myndverk í tengslum við þjálfun nýrra orða, setninga og orðasambanda á
ensku.
 Fær að uppgötva og njóta þess að læra nýtt tungumál.

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

2. bekkur enska
Leiðir

Hlustun
Nemandi getur:
 Fylgt meginþræði í einföldum
frásögnum 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.
 Tekur þátt í umræðum á ensku.
 Hlustar á einfaldar hlustunaræfingar og á
sögur.
 Horfir á einföld myndbönd sem ætluð eru
til enskukennslu.
 Hlustar á lög á ensku.
 Tekur þátt í að syngja.

Lesskilningur
Nemandi getur:
 Fundið afmarkaðar upplýsingar í
einföldum texta og nýtt sér í
verkefnavinnu.

Nemandi:
 Les einföld orð á ensku.
 Les myndasögur og einfaldar bækur.
 Les texta sem tengjast námsefninu hverju
sinni.
 Skilur einföld fyrirmæli 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 einföldum samræðum og t.d.
heilsar, kveður og þakkar fyrir sig.
 Tekur þátt í hópa- eða paravinnu þar sem
þarf að tala saman á ensku.
 Fær munnleg verkefni sem hvetur
nemendur til að tjá sig.
 Fær hvatningu til að svara kennara á ensku.
 Gerir einfaldar talæfingar.
Nemandi:
 Vinnur verkefni sem tengjast námsefninu
og efli ritunarhæfni sína.

Ritun
Nemandi getur:
 Tengt saman einfaldar setningar.
 Skrifað einföld orð úr efnisflokkum og
sögurömmum.

Uppfært maí 2016

Mat
Markmiðabundið námsmat í
Námsframvindu í Mentor.
Markmið:
 Sýnir áhuga á viðfangsefnum
 Tekur þátt í að syngja
 Tekur þátt í leikjum

Námsgögn













Right on vinnubók.
Verkefni sem tengjast
sögurömmum t.d. í
samfélags- og
náttúrugreinum.
Adventure Island of English
Words orðakassi
Verkefni af nams.is
Leikir
Spil
Söngtextar á youtube og ESL
(English as a Second
Language)
Easy Picture Words,
sett 1 & 2
I-Pad
Fartölvuvagn
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Námshæfni
Nemandi getur:
 Tekið þátt í hóp- og paravinnu.
 Getur hlustað á og tekið tillit til þess
sem aðrir hafa að segja.
 Beitt sjálfsmati sem tengist
viðfangsefnum námsins með stuðningi
kennara eftir því sem þörf krefur.
 Nýtt sér hjálpartæki, s.s. einfaldar
orðabækur.
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Nemandi:
 Safnar saman verkefnum í möppu.
 Metur eigin verk með sjálfsmati.
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2. bekkur upplýsinga og tæknimennt

Upplýsinga og tæknimennt 2. bekkur
Grunnþættir menntunar
Heilbrigði og velferð
Nemandi:
 Geri sér grein fyrir réttri líkamsstöðu þegar setið er við tölvu.
 Geri sér grein fyrir helstu þáttum netöryggis.
 Beitir grunnfærni og undirstöðuatriðum í vinnubrögðum.

Læsi
Nemandi:
 Tjáir sig um verkefni sín og notar hugtök sem tengjast viðfangsefninu.
 Nýtir gagnvirkt námsefni.

Jafnrétti
Nemandi:
 Nýtir upplýsingatækni á fjölbreyttan hátt.

Sjálfbærni
Nemandi:
 Kynnist notkunarmöguleikum hug- og tækjabúnaðar.
 Sækir sér efni á veraldarvefinn.

Lýðræði og mannréttindi
Nemandi:
 Fær tækifæri á að velja verkefni við hæfi.

Sköpun
Nemandi:
 Nýtir tæknina á skapandi hátt.
 Virkjar hugmyndaflugið til að finna lausnir við úrlausn einfaldra verkefna.
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2. bekkur upplýsinga og tæknimennt
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Hæfniviðmið
Vinnulag og vinnubrögð
Nemandi getur:
 Nýtt upplýsingaver sér til gagns og
ánægju.
 Fylgst vel með í kennslustundum
 Farið eftir fyrirmælum.
 Gengið vel um.
 Fylgt reglum sem gilda.
 Setið og beitt sér rétt.
 Nýtt sér rafrænt námsefni á einföldu
formi til stuðnings við vinnutækni og
vinnulag.
 Beitt undirstöðuatriðum í
fingrasetningu.
 Gert stóran staf, broddstafi og staðsett
fingur á heimalyklum

Upplýsingaöflun og úrvinnsla
Nemandi getur:
 Nýtt rafrænt og gagnvirkt námsefni.

Uppfært maí 2016

Leiðir
Nemandi:
 Fer ásamt umsjónarkennara í tölvuver,
skólasafn, notar fartölvuvagn og/eða
spjaldtölvur í tengslum við námið.
 Notar m.a. ýmsa gagnvirka vefi á
nemendasíðum Námsgagnastofnunnar og
Sprotaefnið í stærðfræði.
 Kynnist heimalyklum á vorönn í 1. bekk.
 Vélritar fyrstu verkefnin í Fingrafimi I.

Mat
Markmiðabundið námsmat í
námsframvindu í Mentor.
Metið er eftirfarandi:






Fylgist vel með í kennslustundum og
fer eftir fyrirmælum.
Situr rétt við vinnu á tölvu.
Skráir sig inn í tölvukerfi skólans með
eigin notendanafni og lykilorði.
Opnar og lokar forritum.
Þekkir helstu hnappa á lyklaborði
tölvu s.s. bilslá, færsluhnapp (enter)
og skiptihnapp (shift).
Notar skiptihnappinn (shift) til að búa
til stóra stafi
Notar helstu skipanir í 2Create a story
Ritar einfaldan texta.
Lýkur einfaldri sögu.



Setur inn hljóð og hreyfingu








Nemandi:
 Lærir að opna vafra og að þekkja helstu
aðgerðahnappa s.s. aftur á bak, áfram,
heim (húsið).
 Lærir að fara á heimasíðu skólans og notar
flýtival til að komast á helstu síður s.s.
Námsgagnastofnun, Skólavefinn o.fl.

Námsgögn






Tölva
Kennsluforrit
Kennsluvefir
Ipadar
Heyrnatól
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Tæki og búnaður
Nemandi getur:
 Notað hugbúnað/forrit við einföld
ritunarverkefni.
 Notað einfaldan hugbúnað/forrit við
myndvinnslu.

Sköpun og miðlun
Nemandi getur:
 Lýst á einfaldan hátt eigin upplýsingaog miðlalæsi.

Siðferði og öryggismál
Nemandi getur:
 Farið eftir einföldum reglum um ábyrga
netnotkun.
 Farið eftir reglum sem gilda í
tölvustofu.
 Skráð sig inn í tölvukerfið með eigin
notendanafni og lykilorði.
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2. bekkur upplýsinga og tæknimennt
Nemandi:
 Lærir að ræsa word og gera einföld
verkefni í ritvinnslu s.s. að skrifa nafnið sitt,
velja letur, stækka og minnka stafina, lita.
Námsefnið Tölvutröllið haft til hliðsjónar.
 Lærir að nota teikniforrit s.s. Kidpix, Paint,
smáforrit.
 Lærir að nota forritið 2 create a story.
 Lærir á helstu skipanir, teikna form og
einfaldar myndir.
Nemandi:
 Lærir hugtök og helstu heitin á hlutum
tölvunnar s.s. tölva, skjár, lyklaborð, mús.
 Geti rætt um tölvur- hugbúnað og virkni. Til
hvers eru tölvur notaðar, hvað geta þær
gert og hvar er tölvutæknin í kringum
okkur. Stuðst m.a. við námsefnið
Tölvutröllið.
Nemandi:
 Fær eigið notendanafn og lykilorð og
honum er kennt að nota það við
innskráningu á net skólans.
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2. bekkur heimilisfræði

Heimilisfræði 2. bekkur
Grunnþættir menntunar
Heilbrigði og velferð
Nemandi:
 Fær hvatningu í að skapa jákvæða hugsun gagnvart fæðuvali og heilbrigði.
Jafnrétti
Nemandi:
 Lærir að lögð er áhersla á samvinnu milli allra.

Læsi
Nemandi:
 Lærir að áhersla er lögð á læsi í myndum og máli.
 Gerir skrifleg verkefni.
Sjálfbærni
Nemandi:
 Fær hvatningu til að endurnýta.

Lýðræði og mannréttindi
Nemandi:
 Lærir um réttindi og skyldu barna.

Sköpun
Nemandi:
 Lærir að trúa á eigin getu.
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2. bekkur heimilisfræði

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

Hæfniviðmið

Leiðir

Nemandi getur:
 Lært að þekkja einföld eldhúsáhöld og
viti hvernig á að nota þau.
 Lært að fara eftir einföldum
myndrænum uppskriftum.
 Lært að vinna með öðrum.
 Lært að vinna með deig.
 Lært mikilvægi reglulegra máltíða.
 Tjáð sig um fæðuflokkana.
 Lært að til eru slæmar og góðar
örverur.
 Lært að viðfangsefni heimilisfræðinnar
tengist líka umhverfinu.
 Kunnað skil á helstu heimilsistörfum.

Nemandi:
 Læri að heimilisfræði er verklegt og bóklegt
nám.
 Læri um fæðuhringinn, hollt mataræði,
hreinlæti í matargerð og endurnýtingu.
 Lærir að fara eftir myndrænum
uppskriftum.
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Námsgögn

Mat
Í lok námskeiðs er markmiðabundið
námsmat í Námsframvindu í Mentor.




Markmið:
 Fylgist með í kennslustundum og fer
eftir fyrirmælum.
 Er vinnusöm/samur.
 Þekkir heiti einfaldra eldhúsáhalda.
 Mælir í heilum og hálfum með
desilítramáli og mæliskeiðum.
 Sker ávexti og grænmeti.
 Vinnur í hóp.

Hollt og gott 1. Heimilisfræði
fyrir 2. bekk.
Fæðuhringurinn
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2. bekkur sjónlistir

Sjónlistir 2. 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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2. bekkur sjónlistir

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

Hæfniviðmið
Nemandi getur:
 Notað mismunandi efni, verkfæri og
miðlað á skipulagðan hátt í eigin
sköpun.
 Skapað myndverk í ýmsum tilgangi
með margvíslegum aðferðum.
 Tjáð tilfinningar, skoðanir og
hugmyndaheim sinn í myndverki á
einfaldan hátt.
 Þekkt og notað hugtök og heiti sem
tengjast lögmálum og aðferðum
verkefna hverju sinni.
 Greint að einhverju leyti á milli
misunandi aðferða við gerð listaverka.
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Leiðir
Nemandi:
 Vinnur með þemað „Umhverfið og ég“.
 Leggur sérstaka áherslu á þéttbýliskjarna,
nálægð og fjarlægð í myndbyggingu.
 Notar grunnformin markvisst ásamt
litameðferð þar sem grunnlitir eru teknir
fyrir.
 Listaverk í nánasta umhverfi skoðuð og
rædd.

Mat
Verkefni nemenda eru lögð til grundvallar
námsmati ásamt áhuga, sjálfstæði,
verklagni, hegðun og vinnusemi. Í lok
námskeiðs er markmiðabundið námsmat í
Námsframvindu í Mentor.
Markmið:
 Fylgist vel með í tímum og fer eftir
fyrirmælum
 Er vinnusöm/samur
 Gengur vel um efni og áhöld
 Sýnir skilning á nálægð og fjarlægð
 Tileinkar sér notkun á grunnformum
 Nær blöndun grunnlita

Námsgögn








Litahringur
Myndlistabækur
Þekjulitir
Blýantar
Trélitir
Tússlitir
Margar tegundir af pappír.
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2. bekkur hönnun og smíði

Hönnun og smíði 2. 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 meðvitaður 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.
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2. bekkur hönnun og smíði

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

Hæfniviðmið
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.
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Leiðir
Nemandi:
 Vinnur verkefni undir leiðsögn kennara.
 Lærir að festa og nota þvingu.
 Sagar með útsögunarsög.
 Pússar með þjöl.
 Pússar með sandpappír.
 Málar og skreytir verkefni.

Mat
Í lok námsskeiðs er markmiðabundið
námsmat í Námsframvindu.
Markmið:
 Er vinnusamur.
 Festir útsögunarklauf í hefilbekk.
 Festir þvingu hjálparlaust.
 Sagar út með útsögunarsög.
 Lýkur verkefnum.

Námsgögn










Sýnishorn af verkefnum.
MDF plötur
Krossviður
Útsögunarsög
Þjöl
Sandpappír
Málning
Fjaðrir
Augu
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2. bekkur textílmennt

Textílmennt 2. 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:
 Þjálfaður í að fara eftir einföldum myndrænum leiðbeiningum.
 Sé læs á umhverfið sitt og meðvitaður um hættur í textílstofunni.

Jafnrétti
Nemandi:
 Fái sömu tækifæri og aðrir nemendur.
 Fái sömu aðstöðu og aðrir nemendur.
 Getur valið samskonar verkefni og aðrir nemendur.

Sjálfbærni
Nemandi:
 Leiðbeint með að nýta efni vel og vinna úr afgangsefni.

Lýðræði og og mannréttindi
Nemandi:
 Geri sér grein fyrir að handverk sé jafnt fyrir bæði kynin.
 Fær að stjórna útliti á afurð sinni.

Sköpun
Nemandi:
 Vinnur eftir hugmyndaferli sínu.
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2. bekkur textílmennt

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

Hæfniviðmið
Nemandi getur:
 Leitast við að efla sköpunarhæfileika og
sjálfstraust.
 Unnið eftir einföldum fyrirmælum.
 Beitt líkamanum rétt við vinnu sína.
 Sýnt rétta notkun áhalda.
 Gengið frá eftir vinnu sína.
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Leiðir
Nemandi:
 Vinnur verkefni undir leiðsögn kennara þar
sem leitast er við að efla sköpunarhæfileika
og sjálfstraust hans.

Mat
Í lok námskeiðs er markmiðabundið
námsmat í námsframvindu.
Markmið:
 Þjálfist í að klippa út form.
 Þjálfist í að sauma í efni með
þræðispori.
 Læri fingurprjón.
 Læri að hekla.

Námsgögn






Garn
Útsaumsgarn
Skæri
Filtefni
Perlur
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2. bekkur tónmennt

Tónmennt 2. 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 ríkja 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.
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2. bekkur tónmennt

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

Hæfniviðmið

Leiðir

Nemandi getur:
 Unnið með öðrum og er jákvæður í
samskiptum.
 Komið fram við aðra af virðingu og
kurteisi.
 Farið eftir einföldum fyrirmælum.
 Sungið í hóp.
 Þekkt nokkur nöfn og hljóm hljóðfæra
sinfóníuhljómsveitar.
 Sýnt með hreyfingu og /eða
hljóðfæraleik hæð, lengd og styrk tóna.
 Þekkt tónskáldin Mozart og Jón
Ásgeirsson.

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.
 Vinnur skriflegar æfingar og verkefni undir
leiðsögn kennara.
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Mat
Markmiðabundið námsmat í
Námsframvindu í Mentor.
Markmið
 Fylgist með í kennslustundum og
fari eftir fyrirmælum.
 Taki virkan þátt í söng og
hljóðfæraleik.
 Efli hugmyndaflug, sjálfstraust,
sköpunarhæfileika og sjálfstæði.

Námsgögn







Söng- og nótnabækur.
Tölva
Myndbönd
Píanó
Ýmis hljóðfæri.
Hljóðkerfi
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2. bekkur skólaíþróttir

Skólaíþróttir 2. 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:
 Öðlist samábyrgð samfélagsins, þroskist sem virkur borgari meðvitaður um gildi,
viðhorf og tilfinningar sínar gagnvart velferð og heilbrigði.

Lýðræði og 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.
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2. bekkur skólaíþróttir
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Hæfniviðmið
Íþróttir
Líkamsvitund, leikni og
afkastageta
Nemandi getur:
 Gert æfingar sem reyna á þol.
 Þjálfist í æfingum og leikjum
sem efla samspil skynjunar og
hreyfingar.
 Gert einfaldar hreyfingar sem
reyna á lipurð og samhæfingu.
 Þjálfist áfram í
grunnhreyfingum og læri að
tengja mismunandi hreyfingar
saman s.s. hlaup, stökk,
jafnvægisgöngu, kasta, grípa
og rekja bolta.
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Leiðir
Nemandi:
 Tekur þátt í hlaupaleikjum með
og án bolta, stöðvaþjálfun,
áhaldahringjum og dansi.
 Tekur þátt í ýmsum
liðleikaæfingum og
styrktaræfingum.
 Fær kynningu á fjölbreyttum
íþróttagreinum.
 Lærir einfalda barnadansa.

Mat
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 20 sinnum á 30 sek.
 Skokkar viðstöðulaust í 5 mín. (þol).
 Heldur sér uppi í 45 sek í planka (kraftur)
 Teygir sig í tær (liðleiki).



Hleypur hratt 60 m.










Námsgögn
Áhöld
Mörk
Körfur
Net
Boltar
Baunapokar
Sippubönd
Vesti o.fl.

Skólanámskrá Hofsstaðaskóla
Félagslegir þættir
Nemandi getur:
 Unnið með þær tilfinningar
sem fylgja því að vinna og tapa
í leikjum.
 Skilið skipulagshugtök eins og
hlusta, bíða og bregðast við og
fara eftir leikreglum.
 Læri að bera virðingu fyrir
þörfum annarra og
mismunandi getu þeirra.
 Læri að bregðast við
fyrirmælum og tileinka sér
réttar reglur í leikjum.
 Lært helstu magn og
afstöðuhlutföll s.s. undir –
yfir, fleiri - færri, lengri -styttri,
hægri – vinstri.
 Lært og tileinkað sér
skipulagsform eins og röð,
lína, hringur og hópur.
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2. bekkur skólaíþróttir
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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Sund
Nemandi:
Nemandi getur:
 Tekur þátt í leikrænum æfingum
 Náð meiri leikni í ýmsum
og leikjum til þess að venjast
flotæfingum, grunnæfingum,
vatninu á jákvæðan og
skemmtilegan hátt.
sundtökum í skólabaksundi og
bringusundi með og án áhalda.  Lærir fótatök í skriðsundi,
baksundi og bringusundi með og
 Lært að nota blöðkur, hoppa
án hjálpartækja.
ofan í sundlaug o.fl.
 Þjálfast í leikjum og æfingum
sem veita öryggistilfinningu í
vatni.
 Tileinkað sér hreinlæti fyrir og
eftir sundkennslu.
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2. bekkur skólaíþróttir
Markmiðabundið námsmat í námsframvindu í Mentor.
Markmið:
 Beygir sig saman í kuðung og réttir úr sér.
(marglyttuflot).
 Spyrnir frá bakka og rennur með andlit í kafi 2,5 m.
 Hoppar af bakka í grunna enda laugar.
 Syndir með skriðsundsfótatökum (8m), með eða án
hjálpartækja.
 Syndir með skólabaksundsfótatökum (10 m), með eða án
hjálpartækja.
 Syndir 10 m bringusund með eða án hjálpartækja.







Korkar
Kútar
M-kútar,
Froskalappir
Köfunardót o.fl.

