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1.bekkurGlerárskóla 

Ágætuforeldrar/forráðamenn. 
Íþessumnámsvísibirtasthelstuáhersluþættiríkennslueinstakranámsgreina.Þeimsemvilja
leitasérnánariupplýsingaerbentáA
 ðalnámskrágrunnskólaveffang: 
https://www.stjornarradid.is/verkefni/menntamal/namskrar
Aðalnámskráútfærirnánarákvæðilagaumkjarnagreinarogaðrarskyldunámsgreinarogsegir
til um áherslur og vægi.Húnergrundvöllurskólanámskrárgerðarogjafnframtviðmiðunvið
mat á skólum og skólastarfi. Viðmiðunarstundaskrá, sem sýnir hlutfallslegt vægi milli
námsgreina og námssviða, er hlutiafaðalnámskrá.Heildarfjöldikennslustundaí1.bekkeru
30. 
Skólabyrjunermikilvægtskrefílífihverseinstaklingsogviðhvetjumykkurtilaðfylgjastvel
með skólagöngu barna ykkar. Þið eruð alltaf velkomin í skólann. Umsjónarkennarar sjá um
kennsluflestranámsgreina. 

Umsjónarkennararí1.bekkeru:Heimir Freysson ogIngibjörg Björnsdóttir 


Heimavinna 

Gert er ráð fyrir að börnin lesi heimaáhverjumdegi.Meðheimalestrarbókumfylgjabækur
semkvittaskaláogeruíplastmöppu.Önnurheimavinnaáaðveraíteygjumöppu. Nemendur
fámöppunameðheimavinnuvikunnaráföstudögum/mánudögumogeigaaðskilamöppunni
vikusíðareðaáföstudögum.Heimanámhefstíbyrjunseptemberoglýkuríbyrjunmaínema
heimalesturinnsemerútskólaárið. 
Heimavinna er fyrst og fremst til þess að æfa nemendur í atriðum sem hafa verið kennd í
skólanum og til þess að gefa foreldrum/forráðamönnum tækifæri til aðfylgjastmeðogtaka
þáttínámibarnanna. Ekkierætluninaðheimavinnansénokkrumofviðaogeruforráðamenn
hvattir til aðhafasambandviðkennaraefsvoer.Heimalesturinneraðalatriðiðíheimanámi,
bæðilesturfyrirbörninogmarkvisslestrarþjálfunviðhæfihversbarns. 


Námsmat 

Hæfnikorterugrundvöllurfyrirnámsmat.Inníhæfnikortumeruviðmiðsemunniðerútfrá.
Meðþeimfákennarar/nemendurskýrarleiðbeiningarumhvaðáaðmetaoghvernigáaðmeta
hæfninemendamiðaðviðþauhæfniviðmiðsemsetteru.Hæfnikortinnihelduröllþauviðmið
semáaðmetafyrirhverjanámsgreinfyrirsigáeinumstaðþannigaðhæfnikortnemendaeru
hæfniviðmiðskólans.Kennarinnskipuleggurkennsluútfráhæfnikortumogmeturhvar
nemandierstaddurUmeraðræðafjölbreytilegtnámsmatþarsemmetiðverðurútfrá
margbreytilegrihæfniogverðaverkefniítaktviðþað.Greinandimaterfyrstogfremsttilað
greinasértækannámsvandasvosemLesskimunfyrir1.bekk.Leiðsagnarmat/leiðsagnarnám
ertilaðfylgjastmeðogsjástöðunemendameðanánámistendurþ.e.þaðferliaðafla
upplýsingaumhvarnemandierstaddurínámisínuogtúlkaþær.Tilþesserunotuðm.a.
lesfimipróf. 

Íslenska 
Talaðmál,hlustun,lestur,bókmenntir,ritun 
Unnið er út frá kennsluaðferðinni Byrjendalæsi. Byrjendalæsi er nálgun eða aðferð í
lestrarkennsluífyrstubekkjumgrunnskólansogerhúnsamvirkkennsluaðferð.Húnbyggirá
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heildstæðri nálgun sem nær til allra þátta móðurmálsins. Unnið er með tal, hlustun, lestur,
framsögnogrituníeinniheild. 
Lestur: 
Góðlestrarfærniernauðsynlegtilþessaðgetatekiðvirkanþáttísamfélaginu.Lestrarkunnátta
erundirstaðaalmennrarmenntunar.Vegnaþessaermikilvægtaðforeldrarogþeirsemannast
börnséumeðvitaðirummikilvægilestrarnámsinsognáiaðskapaörvandiumhverfivarðandi
mál,lesturogritun.Þaðskiptirmiklufyrirbörnaðsjáforeldrasínalesaogaðlesturséhlutiaf
daglegu heimilislífi. Ef fjölbreytt lesefni er sýnilegt á heimili og börn sjá foreldra taka sér
lesefniíhöndhefurþaðáhrif.Jafnframterafarmikilvægtaðbörnlesiífríumþvíefbörnlesa
ekki yfir sumarið fer þeim óhjákvæmilega aftur í lestrarfærni. Þetta á ekki sístviðumbörn
sem stríða við lestrarörðugleika en það getur tekið þau margar vikur að ná upp sömufærni
eftirlöngfrí. 
Í Glerárskóla er lögð áhersla á að nemendur lesi heima á hverjumdegiía.m.k.15mínútur,
fimmsinnumívikuundirhandleiðslufullorðinnasemkvittafyrirlesturinníþartilgerðabók.
Gotteraðhafaregluáheimalestrinumþannigaðlesturinnverðihlutiafdaglegumvenjumog
aðskapafriðogróíkringumlestrarstundina.  

Ritun(rituðfrásögn,skriftogstafsetning) 
Skrift er metin með því að athuga reglulega hvernig nemandi dregur til stafs. Skoðuð eru
sýnishornogmetnarframfariríformlegumskriftarverkefnumogífrjálsriritun. 
Frásögnogmálnotkunermetinmeðþvíaðfylgjastmeðframmistöðunemendaífjölbreyttum
verkefnumþarsemreyniránotkunáeinföldummálfræðiatriðumogvaldátungumálinu. 
Námsefni: Lestrarlandið1og2.Lestrarbækurviðhæfihversogeins.Stórasögubókinmín.
Skriftarverkefnifrákennara,Orðasafniðmitt,ýmisverkefnifrákennara. 
Námsmat:Notasterviðleiðsagnarmat,greinandimatogstöðumatþarsemstaðanemandaer
birtáhæfnikorti. 
Gerð er námslota/námslotur þar sem gengið er út frá hæfniviðmiðum Aðalnámskrár
grunnskóla. Um er að ræða fjölbreytt námsmat þar sem metið verður út frá margbreytilegri
hæfniogverðaverkefniítaktviðþað. 


Stærðfræði 

Nemendurvinnameðstærðfræðiásemfjölbreyttastanhátt.Viðvinnummeðflokkun,stærðir,
form, mælingar, pörun, talningu, talnalínu, mynstur og staðsetningarhugtök. Við leggjum
áherslu á aðbörninlæritölutáknin0–100ogskiljihugtökineining,tugur,venslatákn,fleiri
ogfærrisvoeitthvaðsénefnt.Unniðermunnlegameðorðadæmitilþessaðeflatalnaskilning
ogfábörnintilþessaðleitaeiginlausnaviðverkefni. 
Viðnotumýmishjálpargögnviðkennsluna,m.a.talnagrindurogkubba. 
Helsta námsefni: Zankov stærðfræði er grunnurinn sem notaður er í stærðfræði í 1. bekk.
Mikiðerkenntuppátöfluogsamræðurerustórparturafnáminu.Sproti1AogB(nemenda
og æfingahefti) eru notaðar sem uppbótar efni ásamt Stærðfræði Spæjurum 1, Í
undirdjúpunum–samlagning,ýmistalnahefti(ljósrit),heimaverkefni. 
Námsmat:Notasterviðleiðsagnarmat,greinandimatogstöðumatþarsemstaðanemandaer
birtáhæfnikorti. 
Gerð er námslota/námslotur þar sem gengið er út frá hæfniviðmiðum Aðalnámskrár
grunnskóla.Umeraðræðafjölbreytilegtnámsmatþarsemmetiðverðurútfrámargbreytilegri
hæfniogverðaverkefniítaktviðþað.HorftertileftirfarandiþáttaíAðalnámskrágrunnskóla;
að geta spurt og svarað með stærðfræði, að kunna að fara með tungumál og verkfæri
stærðfræðinnar, vinnubrögðogbeitingstærðfræðinnar,tölurogreikningur,algebra,rúmfræði
ogmælingar,tölfræðioglíkindi. 
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Náttúrufræði/Samfélagsfræði 
SamþættingviðByrjendalæsiþarsemfjallaðerumumhverfiívíðusamhengi,bæðimanngert
og náttúrulegt. Við leggjum áherslu á að börnin þekki heimabyggð sína Eyjafjörðinn og
nokkrar sögur tengdar honum. Lagður er grunnur að skilningi á hugtökum í náttúru og
umhverfi.Útikennslaerliðurínáttúrufræðinniþarsembörninskoðanánastaumhverfisittog
gera einfaldar athuganir á því. Við fjöllum um algengustu húsdýrin á Íslandi og algengustu
fugla í umhverfi barnanna. Við fjöllum um árstíðabreytingar og fylgjumst með veðurfari í
ákveðinntíma.Fengisterviðverkefnisemtengjastbarninu,upprunaþessogfjölskyldu.Lögð
eráherslaáhollustuogholltmataræði,aðnemendurumgangistnáttúrunaafvirðinguoggeti
flokkaðdaglegtrusl. 
Námsefni: Skólabókin mín. Komdu og skoðaðu umhverfið. Komdu og skoðaðu fjöllin.
Húsdýrinokkar. 

Siðfræðiogtrúarbragðafræði 
Helstuáhersluatriði: Aðbörnintemjisérsamskiptareglursembyggjaákærleikogsáttfýsi.
Þetta gerum við m.a. með því að lesa fyrir börnin sögur sem gefatilefnitilumfjöllunarum
þessi atriði. Börnin fræðast umhelstuhátíðisdagakirkjuársins.Komiðerinnáfjölmenningu
ogólíktrúarbrögð.Söngurogleikræntjáningerþátturíkennslunni. 


Lífsleikni 

Mikiláherslaerlögðáaðeflatilfinningaþroskaogsamskiptahæfninemenda.Ífyrstuerlögð
áhersla á að vinna með upplifun nemandans við skólabyrjun. Skólinn er skoðaður og allt
umhverfi hans tilþessaðnemandinnfinnisigörugganáþessumnýjavinnustaðsínum.Íþví
sambandi má nefna mikilvægi reglna, að nemenduráttisigáþeimogverðiþjálfuðíaðfara
eftir þeim reglum sem gilda í skólastarfinu.  Einnig að nemendurgetitjáðsigumlíðansína
við starfsfólk skólans og skólasystkin og geti tjáð sig um helstu hugðarefni sín og sagt frá
atburðum.  Áhersla er lögð á umræður um tilfinningar og að börnin átti sig á mismunandi
tilfinningum.Nemendurfáþjálfuníaðsetjasigísporannarra.Jafnframterunniðmeðhópinn
sem heild með það að markmiði að skapa gott andrúmsloft og góða bekkjarheild. Lögð er
áhersla á að nemendur njóti sín í leik og starfi í skólanum, kunni að gleðjast og meta það
umhverfi sem þau lifa í. Mikilvægt er að nemendur læri að varast hættur í umhverfinu.
Umferðarfræðsla er hluti af lífsleikni. Námsgreinin lífsleikni tengist flestum þeim
námsgreinum sem börnin fást við en ákveðið námsefni liggur þó til grundvallar
lífsleiknikennslu sem kennari fylgir eftir í daglegu starfi með nemendum. Kennslan byggist
fyrst og fremst á umræðum, hlutverkaleikjum og verklegri þjálfun. Bekkjarfundir eru fastir
liðirískólastarfinu.UnniðverðurmeðuppeldisstefnunaJákvæðuragi. 
Námsefni:Verkefnisemtengjastjákvæðumaga.Samgöngustofa.is–fræðsla.
Umferðarvefurinn.Umferd.is/kennarar,Umferd.is/nemendur. 


Upplýsingamennt-tölvunotkun 
Helstu áhersluatriði: Aðnemendurkomireglulegaábókasafnskólansoglæriaðfinnasér
bækur viðhæfi.Lögðeráherslaáaðnemendurlærigóðameðferðbókaogannarragagnaaf
bókasafni. Þau læra ákveðnar umgengnisreglur varðandi tölvur/spjaldtölvur skólans og nota
kennsluforritviðhæfi. 
Námsefni: gyldendal.no (stærðfræði æfingar), ýmis forrit af mms.is, ásamt ýmsum öðrum
öppumogsmáforritum. 
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Enska 
Kennslan byggist mest á söngoghreyfingum.Hreyfingareigaaðendurspeglainnihaldtexta
þannig að nemendur átti sig á þýðinguorðanna.Unniðverðurfyrstmeðlögsemnemendur
kunnaáíslensku,meðlitina,tölurnarogjólasöngvaþegarþaraðkemur. 
Námsefni:UnniðermeðlögafdiskunumActionsongsogPartysongs.Binkathecat,stuttar
teiknimyndiráyoutubemeðeinföldumorðaforða. 


Myndmennt



Helstuáhersluatriði:Hugur-Hönd-Heilbrigði.Áherslaerlögðáaðþjálfahugaoghöndtil
skapandistarfs.Nemendurteikna,málaogmótafrjálstinnámilliákveðinnaverkefna.Þeir
læraaðnotafjölbreyttaraðferðirogefnitilmyndgerðar.Reynteraðgætafjölbreytnií
verkefnavali.Nemendurvinnasjálfstættogtakajafnframtþáttísamstarfi.Áherslaerlögðá
jákvæðsamskipti,góðaumgengniumefniogáhöldogfrágangávinnusvæði. 
Námsefniogkennslugögn:K
 ennslugögnognámsefnierunniðuppúrýmsumfræðumsem
byggjam.a.áteikniþroska,skapandihugmyndum,upplýsingatækniogkennslufræði
myndlista.Reynteraðgætafjölbreytniíviðfangsefnumtilaðgeranámiðáhugaverðaraogvið
hæfisemflestra. 
Helstukennsluaðferðir:S
 tuttkynningviðupphafnýrraverkefna,sýnikennsla,
einstaklingsleiðsögn,verklegaræfingar,samvinnaogumræður. 
Námsmat:L
 eiðsagnarmat.Námsmatiðerunniðútfráhæfniviðmiðumaðalnámskrársem
greindhafaveriðínámsviðmiðíþeimtilgangiaðgeraþauskilvirkariviðmattiltekinnar
hæfnihjánemendum.Aðallegaerhorfttilvinnuferlisenaðeinhverjuleytitekiðmiðaf
afrakstrivinnunnar.Hæfniviðmiðaðalnámskrárerugrunnurnámsmatsogþauviðmiðkoma
framáhæfnikortinemandansáMentor. 
Kennari:AðalbjörgMaríaÓlafsdóttir 

Heimilisfræði 
Helstumarkmið:Aðnemendurfáifyrstukynniafeldhúsi,einföldumeldhúsáhöldum,þekki
dl-mál, msk, og tesk, læri nöfn algengra fæðutegunda, kynnist því hverjar eru hollar og 
hverjar óhollar. Læriumtannverndogtannhirðu,gerisérgreinfyrirhættumíeldhúsi,fyrstu
kynniafumhverfisverndogflokkunásorpiogfl.Fáiverklegaþjálfunmeðaðstoðkennaraog
hjálpitilviðuppþvottogfrágang.Ætlastertilaðílokvetrarséunemendurbúniraðtileinka
sérákveðinvinnubrögðogfaraeftirreglumsemgildaíheimilisfræðistofunnit.d.þvosérstrax
umhendurogsetjaásigsvuntuoggangaafvirðinguumstofunaogalltþaðhráefniogáhöld
semþaueruaðnota. 
Skipulag kennslu/kennsluhættir: Nemendur fá þjálfun í samvinnu með því að vinna 2-3
saman í hópum,leitasterviðaðfáþautilaðsýnatillitssemi,hjálpsemiogkurteisiviðhvert
annaðsemerundirstaðagóðrarsamvinnu.Viðfangsefnieruíbakstriviðaðmælaídeig,hnoða
og móta og kynnast einföldum eldhúsáhöldum og algengu hráefni en einnig er unnið með
grænmetis-ogávaxtaflokka,viðaðþvoogskeragrænmetiogávexti.Notaðarerumyndrænar
uppskriftiríkennslufyrir1.bekk.Unniðerívinnubókunumþegartímivinnsttil 
Námsefniogkennslugögn: Heimilisfræðifyrirbyrjendur(verkefnabók).Komduogskoðaðu
eldhúsið, ljósrituð blöð með myndrænum uppskriftum. Einföld eldhúsáhöld. Matvæli af
ýmsumtoga. 
Námsmat: Unnið er út frá hæfnikorti nemenda í 1. bekk og metið samkvæmt því.
Leiðsagnarmat er notað til að sjá stöðunahverjusinniámeðanánámistendur.Vinnubóker
metin. 
Kennari:Umsjónarkennarar 
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Smíðar 
HelstuáhersluatriðiÁherslaerlögðágóðaumgengniumefniogáhöld.Nemendurfástvið
ýmiskonarföndurs.s.vef,perlurogeinfaldansaum. 
Kennsluhættir:I nnlögn,sýnikennsla,verklegaræfingar. 
Námsmat:Byggteráleiðsagnarmatiþarsemskoðaðerhvernemandinnerstaddurínámi
sínu,hverthannstefnirogþáhvernigbestséaðstandaaðþeimaðgerðum.Þettastuðlarað
sjálfstæðinemendaogeflirskilningámarkmiðum. 
Kennari:Umsjónarkennarar 

Skólaíþróttir 
Helstu áhersluatriði: Leikurinn er þungamiðja í kennslu á yngsta stigi. Skynhreyfileikir,
hlutverkaleikir, hlaupaleikirogmarkvissaræfingarsemeflaskynfærilíkamansogbætagróf-
og fínhreyfingar. Helstu viðfangsefnin eru hlaup, hopp, kast og grip, spyrnur og jafnvægi í
kyrrstöðu og á hreyfingu. Kollhnísar og veltur, þol í hlaupi, gripstyrkur, búkstyrkur og
stöðugleiki,samhæfingaugnaoghanda/fótameðogánbolta. 
Leiðir: Fjölbreyttir íþróttatímar sem innihalda m.a. ýmsar æfingar og leiki. Nemendum er
skylt að koma með íþróttaföt og handklæði í hvern tíma og fara ísturtuaðhonumloknum.
Ekkierleyfilegtaðveraískómííþróttatímum. 
Námsgögn:S
 tórogsmááhöldtilíþróttaiðkunar. 
Námsmat: Leiðsagnarmat sem miðar að því að fylgjast með og sjástöðunaámeðannámi
stendur og lokamat sem er mat á árangri náms og kennslu í lok námstíma, leikni- og
afkastagetupróf. Nánari upplýsingar um námsframvindu má nálgast á Mentor undir
námsframvinda/námsmarkmið. Námsmarkmið sem merkt er við á Mentor eru unnin upp úr
hæfniviðmiðumúrAðalnámskrágrunnskóla. 
Kennarar: KáriJóhannesson,HrefnaDagbjartsdóttirogPállViðarGíslason 


Skólasund 
Helstu áhersluatriði:Megináherslaáaðlögunaðvatninuígegnumleikogæfingarsemefla
skynfærilíkamansívatni.Kynnasundaðferðirogþásérstaklegafótatökískrið-ogbaksundi.
Lögð er áhersla á að nemendur upplifi sundstaði á jákvæðan hátt þarsemþeirfáútrásfyrir
hreyfiþörfogfélagslegsamskipti. 
Námsmat: Leiðsagnarmat sem miðar að því að fylgjast með og sjá stöðuna á meðan námi
stendur og lokamat sem er mat á árangri náms og kennslu í lok námstíma, leikni- og
afkastagetupróf. Nánari upplýsingar um námsframvindu má nálgast á Mentor undir
námsframvinda/námsmarkmið. Námsmarkmið sem merkt er við á Mentor eru unnin upp úr
hæfniviðmiðumúrAðalnámskrágrunnskóla. 
Kennarar: HrefnaDagbjartsdóttirogKáriJóhannesson. 
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