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Kennsluáætlun fyrir 1-2. bekk skólaárið 2020-2021 
 
Íslenska 
Kennsla í íslensku fer fram í þremum lotum, tvær  á haustönn og ein á vorönn. Ævintýri er meginstef í 
íslenskulotum 1.-2. bekkjar.  Íslensk og norræn ævintýri eru sögð af kennara og unnið er með efnivið ævintýra 
með fjölbreytni í kennsluháttum að leiðarljósi. 
 
Haustönn  

Stafainnlögn 
 
 
Tímabil 
21.09-27.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unnið er með sérhljóða þar sem mynd er tengist ævintýri dagsins breytist í 
bókstaf. Nemendur skrifa bókstaf og teikna mynd í aðalkennslubók. Eldri 
nemendur skrifa setningar í aðalkennslubók. Sérhljóðar eru mótaðir í tröllaleir.  
 
Nemendur læra runur, rím og vísur 
Hlustun - hlusta á ævintýri 
Ritun - bókstafir - setningar 
Lestur - hljóðæfingar 
Frásögn - nemendur æfa framsögn með endursögn og eigin upplifunum. 
Ljóð - runur, rím og vísur 
Myndrænt - nemendur myndskreyta bókstaf. 
Leir - nemendur móta sérhljóða 
Hreyfing - stapp og klapp í takt við runur, rím og vísur 
 
Inntak kennslu 
Íslenskar þjóðsögur og ævintýri 
Norrænar þjóðsögur og ævintýri 
Íslenskar og norrænar runur, rím og vísur 

Ævintýri 
 
Tímabil 
30.11-18.12 

Unnið er áfram með sögur og ævintýri líkt og í fyrri lotu haustannar. 
Nemendur fá æfingu í að skrifa vers og rímur í heild sinni í aðalkennslubækur. 

 
Vorönn  

Stafainnlögn 
 
 
04.01-29.01 

Unnið er með samhljóða þar sem mynd er tengist ævintýri dagsins breytist í 
bókstaf. Nemendur skrifa bókstaf og teikna mynd í aðalkennslubók. Eldri 
nemendur skrifa setningar í aðalkennslubók. Samhljóðar eru mótaðir í tröllaleir.  
 
Nemendur læra runur, rím og vísur 
Hlustun - hlusta á ævintýri 
Ritun - bókstafir 
Lestur - hljóðæfingar 
Frásögn - nemendur æfa framsögn með endursögn og eigin upplifunum. 
Ljóð - runur, rím og vísur 
Myndrænt - nemendur myndskreyta bókstaf. 
Leir - nemendur móta sérhljóða 
Hreyfing - stapp og klapp í takt við runur, rím og vísur 
 
Inntak  
Íslenskar þjóðsögur og ævintýri 
Norrænar þjóðsögur og ævintýri 
Íslenskar og norrænar runur, rím og vísur 

Ævintýri 
 
Tímabil 
01.03-26.03 

Unnið er áfram með sögur og ævintýri líkt og í fyrri lotum 
Nemendur fá æfingu í að skrifa heilar setningar í aðalkennslubók 
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Stærðfræði  
Kennsla í stærðfræði fer fram í morgunhringnum á haustönn og í tveim lotum á vorönn, 4 vikur í senn.  
 

Tímabil 
26.10-30.10 

Á haustönn er  talið munnlega í talnarými 0-100, aftur á bak og áfram.  
Nemendur nýta sér líkamann og áþreyfanlega hluti við talningu, svo sem fingur, 
steina, fræ og baunir. 
 

• Vikudagar – vikudagarnir nefndir og taldir. Vers 
• Mánuðir – mánuðirnir nefndir og taldir. Vers 
• Ár – hvernig heilt ár er uppbyggt af dögum, vikum og mánuðum. 

Árstíðirnar. 

 
 
Vorönn  

Tölfræði 
Rómverkir tölustafir 
Arabískir tölustafir 
 
26.10-20.11 
 
 
Reikningsaðferðir 
Samlagning 
Frádráttur 
Margföldun 
Deiling 

Í upphafi lotu læra nemendur  
rómversku tölustafina gildi þeirra upp í tölustafinn 12. 
Umbreyting úr rómversku talnakerfi yfir í hið arabíska. 
 
Nemendur skrifa tölustafi og myndskreyta með hliðsjón til gildi þeirra. 
 
 
Nemendur kynnast hinum fjóru reikningsaðferðum. Aðferðirnar eru æfðar með 
fjölbreyttum hætti, í gegnum líkamann með reglubundnum takthreyfingum, með 
ýmsum áþreifanlegum hlutum svo sem steinum, fræjum og baunum. Allar 
æfingarnar gera reikning lifandi fyrir nemendum sem í framhaldinu leysa skrifleg 
reikningsdæmi.   
 
 
Hugareikningur  
Hreyfing - stapp, klapp, hopp, taktfastur gangur, áfram og afturábak 
Talnaþulur - 1 og upp að 12 og afturábak 
Reikningstöflur  

● litla samlagningartaflan  
● litla frádráttartaflan  
● margföldunartafla 1x og 2x 
● deilingartafla - að deila með 2 

 
Haustönn  

Tímabil 
06.01 - 29.01 
Tímabil 
01.03-24.03 
 
Reikningsaðferðir 
Samlagning 
Frádráttur 
Margföldun 
Deiling 
 

Nemendur rifja upp hinar fjóru reikningsaðferðir.  Áfram er unnið með fjölbreyttum 
hætti og reikningurinn hlutgerður að mestu. Reglubundnar  takthreyfingar og unnið 
með ýmsum áþreifanlegum hlutum svo sem steinum, fræjum og baunum.  
 
 
Allar æfingarnar gera reikning lifandi fyrir nemendum sem í framhaldinu leysa 
skrifleg reikningsdæmi.   
 
Hugareikningur  
Hreyfing - stapp, klapp, hopp, taktfastur gangur, áfram og afturábak 
Talnaþulur - 1 og upp að 12 og afturábak 
Reikningstöflur  

● litla samlagningartaflan  
● litla frádráttartaflan  
● margföldunartafla 1x og 2x 
● deilingartafla - að deila með 2 
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Formfræði 
Formfræði er hluti af skólanámskrá Waldorfskólans og er samþætt við rúmfræði, skrift og hrynlist. 
Haustönn 

Tímabil 
24.08-18.09 
 
 
 

Nemendur vinna með beinar og bogadregnar línur. Nemendur æfa sig í að teikna 
línur ofan frá og niður, frá hægri til vinstri. Endurtekningar á einföldum 
samliggjandi  línum mynda mynstur sem þróast yfir í tengisskrift. Æfingarnar eru 
upplagðar til að styrkja samhæfingu hugar og handar. 
 
Línuleg form eru sett í  hreyfingum undir leiðsögn hrynlistakennara. 

 
Vorönn 

Tímabil 
03.01 - 26.02 

Nemendur æfa speglum um spegilás. Áfram er unnið með línuna og flóknari 
formfræðimynstur bætast við, hringform og spíralar. 
 
Hendur og fætur eru notaðar til að móta formin í rýminu.  Flóknari 
formfræðimynstur eru sett í hreyfingu undir leiðsögn hrynlistakennara.   

 
Erlend tungumál 

Samþætt við öll fög Erlend tungumál eru samþætt við flest fög. Vísur og rímur eru sungnar við tækifæri. 
Áhersla er lögð á ensku, dönsku og kynnast fleiri tungumálum. Nemendur læra að 
bjóða góðan dag, að telja og segja ýmis einföld samskiptaorð sem nýtast þeim í 
daglegu lífi. Barnaleikir svo sem söngleikir, hópleikir, snúsnú og aðrir leikir þar sem 
talað mál er haft við leik eru samþættir við hreyfingu og talmál. 

 
List- og verkgreinar   
Textílmennt 
Vorönn 

Tímabil 
04.01-29.01 

Nemendur kynnast ullinni og taka þátt í heildrænu ferli, frá skepnu að þræði. 
 
Nemendur þvo ull og hengja til þerris. 
Ullin er kembd með kömbum.  
Jurtir eru tíndar úr nánasta umhverfi skólans og notaðar til litunar.   
Nemendur þæfa efni og sauma í. 
Grunnþættir prjónaskaps eru æfðir. Nemendur byrja á að pússa tréprjóna og 
prjóna garðaprjón úr jurtalituðu garni.  

 
Smíði 
Haustönn 

Tálgun 
 
 
Tímabil: 
21.09-16.10 

Nemendur ná í efnivið í nærliggjandi skógarlund. Ferskar greinar eru teknar af trjám og 
barkahreinsaðar. 
 
Nemendur læra meðhöndlun hnífa og þær umgengnisreglur sem þar gilda.  
Nemendur fá tækifæri til að saga og pússa og frágang verkfæra. 
Litlar verur svo sem álfar, dvergar og dýr eru tálguð úr greinunum. 
Nemendur kynnast brennslu viðarins með því að kveikt er upp í kamínu og allir læra að 
halda eldinumi lifandi  með þurrkuðum við. 

 
Vorönn 

Tímabil 
05.04-30.04 

Nemendur vinna áfram með verkefni frá því í haust. 
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Tónlist 
Tímabil 
01.02-26.02 

Skólasöngur er haldin alla morgna með öllum aldursstigum.  Í morgunhring eru flóknari 
söngvar æfðir ásamt erlendum lögum og röddun er æfð.  
Undirstöðuatriði pentatónísku blokkflautuna eru æfð og umhirða flautunnar. 
Nemendur spila frjálst á ýmis hljóðfæri. 
Nemendur læra að hlusta og njóta tónlistar. 
Klapp og stapp notað til að finna hrynjanda í tónlist. 
Nemendur æfa sig að vera í takti við tónlist og samhæfa útlimi við hreyfingu hrynjanda 
lags. 

 
Hrynlist 
Hrynlist eða eurythmi er ekki til fag í aðalnámskrá grunnskólanna heldur er hún hluti af skólanámskrá 
Waldorfskólanna. Hrynlist er kennd á öllum aldursstigum og vinnur að því að taka upp efnivið fagtíma og 
umbreyta í hreyfingu.  

Ein kennslustund 
í viku út allt 
skólaárið. 

Nemendur upplifa munin á beinni og boginni línu. 
Myndbygging sérhljóða og samhljóða er æfð í gegnum hreyfingu. 
Nemendur ganga eftir rúmfræðilegum formum í samræmi við hrynjanda einfaldra 
tónverka. 
Vershrynjandi æfður með áherslu á löng og stutt skref og samhæfingu handa og fóta. 
Leitast er eftir að virkja hreyfingarnar nemenda í gegnum eftirhermun með leikrænni 
tjáningu á ljóðum og ævintýraleikjum sem byggjast á rími og hrynjanda. 

 
Leiklist 
Haustönn 

Jólaleikrit 
30.11-18.12 
 
 
 

Nemendur setja upp brúðuleikrit sem er sýnt leikskólabörnunum. 

Nemendur búa til brúður og leikmynd og stjórna brúðum við frásögn kennarans. 

Nemendur æfa vers, söng og tónlist með ævintýrinu. 

 
 
Vorönn 

Páskaleikrit 
Tímabil 
08.03-26.03 

Unnið verður leikrit tengd kennsluefninu í morguntímanum. 
Nemendur fáu tækifæri að tengja og dýpka kennsluefninu á listrænan hátt, í gegnum 
vers, söng, tónlist, hreyfingu og tal 
Nemendur taka þátt í að skapa leikmynd, búninga og uppsetning á svið. 
Leikritið verður sýnt á páska skemmtuninni skólans 
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Myndlist 
Teikning og skrift er samhangandi þáttur í námi nemenda í Waldorfskólanum. Nemendur teikna myndskýringar 
í námsbækur og fá þannig tækifæri á að myndgera óhlutbundna frásögn. 

Samþætting við öll 
fög. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leirlist 

Nemendur kynnast grunnlitunum þrem, gulum, rauðum og bláum. 
Nemendur læra að blanda saman grunnlitunum og mynda grænan, appelsínugulan, 
fjólubláan og brúnan lit með vaxlitum.  
Einföld form eru teiknuð. 
Nemendur læra að setja saman einföld form og mynda dýr og umhverfi þeirra. 
Nemendur teikna myndir úr ævintýri morgunstundar. 
 
Nemendur kynnast töfraheimi vatnslitunar og læra að njóta fagurfræði litanna. 
Nemendur mála blautt í blautt frjáls form. 
Nemendur kynnast hreyfingu vatnslitanna og virkni þeirra 

● Ljósir og dökkir litir 
● Veikir og sterkir litir 
● Kaldir og heitir litir 
● Andstæðu litir 

 
 
Nemendur læra að móta einföld form úr leir. 
Nemendur móta manneskjur úr leir, dýr og bústaði dýranna.  

 
Átthagafræði 

 
Allt skólaárið 
 
 
 
 
 

 
Á hverjum mánudegi eru farnar tveggja til þriggja tíma nestisferðir í umhverfi skólans. 
Hólar og dalir, hraun og lækir, melar og móar og skóglendi er skoðað. Gengið er á 
Elfjall þar sem kletturinn Kista er skoðuð. Nemendur læra um áttirnar og helstu nöfn 
og hugtök fyrir fyrirbærum náttúrunnar sem þau upplifa. Nemendur læra að þekkja 
plöntur og dýr í umhverfi sínu. Nemendur upplifa á eigin skinni breytingu árstíðanna. 
Á haustmánuðum eru ber týnd og tekið með heim til te- og sultugerðar. Nemendur 
teikna myndir af upplifum sínum og skrifa orð og stutta skýringatexta  í námsbækur.  

 
Umhverfismennt 
Haustönn 

Garðyrkja 
Haustuppskera í 
skólagarði 
 
Tímabil 
24.08-18.09 
 
 

Nemendur taka þátt í uppskeru  
Nemendur þvo og skera niður grænmeti 
Nemendur aðstoða við eldamennsku á grænmeti og undirbúa uppskeruveislu 
drekaleiksins á Mikjálsmessu í október.  
Nemendur undirbúa jarðveg fyrir veturinn. 
Nemendur kynnast frumkröftunum sem dvelja í garðinum, vindinn, sólina, jörðina og 
vatnið. 
Nemendur færa fuglum vatn og þakka smádýrum svo sem ánamöðkum og pöddum fyrir 
góða vinnu. 

 
Vorönn 

Tímabil. 
31.05-18.06 

Nemendur undirbúa jarðveg og matjurtagarð fyrir sáningu.  
Nemendur bera í garðinn ýmsan húsdýraáburð og stinga upp beð.  
Nemendur sá og fylgjast með vexti grænmetis og kryddjurta. 
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Hreyfing 
 

Frjáls leikur 
Tímabil 
Reglulega yfir allt 
skólaárið 
 
 
Leikir 
 
 
Tímabil 
Ólympíuvika 
04.05-07.05 

Á hverjum degi er frjáls leikur þar sem ímyndunaraflið og sköpunargáfan fær að njóta 
sín. 
Nemendur vinna úr efnivið dagsins og búa sér til ævintýraheim þar sem frelsi sköpunar 
fær að blómstra. 
 
 
Nemendur taka þátt í stýrðum leik ásamt því að leika við aðra bekki og kennara þar sem 
leikreglur ríkja. 
 
Ólympíuleikar eru settir upp í anda hinna upphaflegu forn-grísku leika og sameinast allir 
nemendur skólans sem þátttakendur á sérstökum íþróttadegi, en haldin er vikulöng 
íþróttahátíð í tengslum við leikana. 

 
Lífsleikni 

Samþætti við 
átthagafræði og 
leiklist 
 
Furudalsvika 
05.10-09.10 

Sjá Átthagafræði og Leiklist 
 
 
 
Lífsleiknivika 
Nemendur fara eftir morguntíma í Furudal. Nemendur fara í hlutverkaleik þar sem iðnir 
þorpsbúar byggja einföld hús, gera hlóðir, kvekja elda, baka pinnabrauð, tálga og 
berjast við dreka sem búa í nærliggjandi skógi. Allir nemendur taka þátt ásamt 
kennurum og starfsfólki skólans. 
 

 
 

 
Heimildaskrá: 
 
Aðalnámskrá grunnskólanna, Sótt af . https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=f7d55056-989c-
11e7-941c-005056bc4d74 
 
Læreplan for Steinerskolerne. Skólanámskrá Waldorfskólanna í Noregi. Sótt af 
https://www.steinerskole.no/pedagogikk/laereplan/ 
 
En väg til frihet, skólanámskrá Waldorfskóla í Svíþjóð. Sótt af http://www.uppsalawaldorfskola.nu/wp-
content/uploads/2018/01/en-vag-till-frihet.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


