
Flokkun námsefnis fyrir ÍSAT nemendur
– Flokkunin er byggð á ábendingum frá starfandi kennurum ÍSAT nemenda

Við lesum A Lestrarbók og vinnubók

Við lesum samanstendur af lestrarbókunum A og B, vinnubókum og kennslu
leiðbeiningum. Hljóðaaðferðin er lögð til grundvallar þessu námsefni. Í Við lesum A, 
eru allir stafirnir kynntir, bæði stórir og litlir, ásamt nokkrum orðmyndum.

Tengt efni: Við lesum  Lestrarbók A Vnr. 5258

Leikur að orðum hefti 1, 2 og 3

Leikur að orðum, 1. hefti miðast við að búið sé að kenna undirstöðuatriði 
í lestrinum, svo sem hljóð, heiti bókstafanna og einföldustu 
tengingu. Höfundar segja að bókina megi nota án tengsla við aðrar 
lestrarkennslubækur, hún henti öllum byrjendum og ekki síst börnum sem 
eiga við lestrarörðugleika að etja. 

Leikur að orðum, 2. hefti er sjálfstætt framhald af fyrsta heftinu og er markmið þess að undirbúa 
barnið enn frekar undir að takast á við samhljóðasambönd sem síðan koma fyrir í þriðja heftinu 
en “samhljóðasamböndin eru ungum lesendum oft örðugur hjalli,” segja höfundar. Í heftinu er 
málfræðikunnátta sem börnin búa yfir treyst með einföldum æfingum, t.d. eintala og fleirtala, greinir 
og mismunandi beygingarmyndir orða, án þess þó að orðið málfræði sé nefnt.

Leikur að orðum, 3. hefti er þyngra en fyrri heftin tvö, m.a. vegna þess að nú eru samhljóðasamböndin 
æfð. Þessu hefti er einnig ætlað að gegna því hlutverki að æfa börnin í að lesa í hljóði og vinna 
sjálfstætt, þó ekki án handleiðslu. Til þess að kennari geti auðveldlega séð hvort börnin hafi lesið og 
skilið það sem þau lásu fylgja létt verkefni til úrlausnar.

Aðgát í umferðinni

Umferðarfræðsla fyrir yngstu nemendur grunnskólans.

Byrjendur
Yngsta stig - Miðstig - Unglingastig

https://mms.is/namsefni/vid-lesum-lestrarbok-a
https://mms.is/namsefni/adgat-i-umferdinni
https://mms.is/namsefni/leikur-ad-ordum-1-2-og-3
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Ritrún 1

Ritrún 1 er fyrsta heftið í röð þriggja hefta í íslensku fyrir yngsta stig grunnskóla. 
Viðfangsefnin í bókinni eru úr reynsluheimi barnanna og miðuð við nemendur sem 
eru að stíga sín fyrstu skref í lestri, stafsetningu og ritun. Rík áhersla er á að auka á 
orðaforða þeirra. 

Orðalista má sækja á veftorgið Íslenska á yngsta stigi – Bókalistar.

Skrift 1-2

Forskriftarbók með þjálfunaræfingum. Tengikrókar hafa bæst við 
frumgerð stafanna.

Skrift 1

Skrift 2

Köngulær rafbókin og gagnvirku verkefnin

Í bókinni Köngulær er reynt að höfða til áhugamála og hugðarefna nemenda 
á yngsta stigi og er ætlað þeim sem hafa náð undirstöðuatriðum lestrar. 
Spurningar neðst á blaðsíðunum eru hugsaðar til þess að staldra við og ræða 
það sem lesið var um. Aftast í bókinni eru nokkur verkefni sem nemendur geta 
unnið í samvinnu eða sjálfstætt. Í þessari rafbók er hægt að hlusta á textann og 
skoða viðbótarefni, ljósmyndir og myndbönd.

Komdu og skoðaðu bílinn

Í bókinni Komdu og skoðaðu bílinn sem einkum er ætluð nemendum 
í 2.–3. bekk er fjallað um kraft og hreyfingu, viðnám, orku og fleiri 
eðlisfræðileg fyrirbæri sem eru tengd við það umhverfi sem börnin 
þekkja en jafnframt sett í sögulegt samhengi. Kennsluefnið Komdu og 
skoðaðu bílinn samanstendur af nemendabók og fjölbreyttu námsefni 
á vef með kennsluleiðbeiningum, leikjahugmyndum, verkefnum, 
sögum og fleiru. Við gerð efnisins var tekið mið af áherslum í námskrá í 
náttúrufræði og samfélagsgreinum.

Lestrarlandið sögubók

Sögurnar eru hluti af námsefninu Lestrarlandið sem er margþætt lestarkennsluefni. 
Þær eru einkum ætlaðar til upplestrar fyrir nemendur sem eru að byrja að læra að lesa 
og markmiðið er að leggja áherslu á ákveðinn bókstaf í hverri sögu. 

Lestrarlandið sögubók

https://mms.is/namsefni/ritrun-1 
https://mms.is/namsefni/skrift-1
https://mms.is/namsefni/skrift-2 
https://mms.is/namsefni/milli-himins-og-jardar-kongulaer-gagnvirk-rafbok
https://mms.is/namsefni/komdu-og-skodadu-bilinn
https://mms.is/namsefni/lestrarlandid-sogubok
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Lestrarlandið lestrarbók

Á hverri opnu er kenndur bókstafur en við hlið hans er mynd af orði sem tengist 
stafnum. Í Lestrarlandinu eru tveir textar á opnu auk stakra orða.

Lestrarlandið lestrarbók

Lestrarlandið, vinnubækur 1 og 2 + bækurnar

Lögð er áhersla á að þjálfa meginþætti lestrarnáms. Gert er ráð fyrir að 
vinnubækurnar séu notaðar samhliða lestrarbókinni.

Lestrarlandið  vinnubók 1 
Lestrarlandið  vinnubók 1+ 
Lestrarlandið  vinnubók 2 
Lestrarlandið  vinnubók 2+

Æfum íslensku

Miðað er við nemendur á miðstigi og unglingastigi grunnskólans sem samkvæmt 
aðalnámskrá flokkast undir að vera lengra komnir í íslensku máli en algjörir 
byrjendur. Markmiðið er að auka málfærni nemenda í íslensku, bæði skilning og 

tjáningu, og hjálpa þeim að fá tilfinningu fyrir beygingum málsins, þ.e. kyni, tölu og föllum. Beygingar 
eru þjálfaðar í eðlilegum setningum út frá söguþræði. Á vefnum eru þrjár sögur sem velja má á milli.

Stafaplánetur

Gagnvirkur vefur, Stafaplánetur sem er ætlaður börnum sem eru að byrja að 
læra bókstafina. Á honum eru kynnt heiti og hljóð stafa og hvernig draga skal 
til stafsins. Vefurinn gengur á allar tegundir tölva, þ. á m. spjaldtölvur. Velja 
má um þrjá leiki.

Velja staf: Hér eru bókstafirnir kynntir. Barnið velur sjálft staf og fær að vita hvað stafurinn heitir, hvað 
hann segir og hvernig hann birtist í algengu orði.

Finna staf: Nú á barnið að velja staf eftir fyrirmælum og því reynir á að það þekki stafinn, þ.e. geti 
greint hann frá öðrum stöfum. Ef barnið velur rétt breytir stafurinn um lit á stafaborðinu. Haldið er 
áfram þangað til allir stafirnir hafa fengið nýjan lit.

Spora staf: Markmið þessa leiks er að barnið átti sig á hvernig dregið er til stafsins. Barnið velur staf á 
stafaborða í plánetunni og fer ofan í línurnar með músinni eða fingrinum í samræmi við örvarnar sem 
birtast.

https://mms.is/namsefni/lestrarlandid-lestrarbok
https://mms.is/namsefni/lestrarlandid-vinnubok-1
https://mms.is/namsefni/lestrarlandid-vinnubok-1-0
https://mms.is/namsefni/lestrarlandid-vinnubok-2
https://mms.is/namsefni/lestrarlandid-vinnubok-2-0
https://mms.is/namsefni/aefum-islensku-vefur
https://mms.is/namsefni/stafaplanetur
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Leikur að íslenskum orðum gagnvirkt efni

Vefur í íslenskri, enskri útgáfu (Play with english)  og danskri útgáfu (Leg 
med dansk). Hann er til ætlaður málörvunar í íslensku, með nemendum með 
hægan málþroska og ekki síður nemendum sem eru með annað móðurmál 
en íslensku.  Vefurinn nýtist einnig byrjendum í  íslensku á miðstigi. Markmið 
vefjarins er fyrst og fremst að kenna nemendum algeng orð, ritun þeirra, 

lestur og framburð. Þemun sem tekin eru fyrir á vefnum eru áþekk þeim sem finna má í byrjendaefni í 
ensku og málörvunarefninu Orðasjóði og því er auðvelt að nota vefinn samhliða því námsefni.

Lestur er leikur

Vefur einkum ætlaður nemendum sem þurfa hæga og skipulega þjálfun til 
að læra stafina og hljóð þeirra og mikla endurtekningu til að ná tökum á 
byrjunaratriðum lestrar. Kennsluleiðbeiningar eru á vefnum. Vefurinn hentar 
einnig fyrir spjaldtölvur.

Listin að lesa og skrifa - Lestrarspil

Lestrarspilið samanstendur af u.þ.b. 280 spjöldum með myndum, orðmyndum  
og setningum.

Spilið skiptist í fjóra hluta í samræmi við vinnubækur námsefnisflokksins Listin að 
lesa og skrifa. Helsta markmið spilsins er að gera lestrarkennsluna skemmtilega og 

auðvelda kennurum að þjálfa hljóðgreiningu, lestur stakra orða og stuttra setninga á fjölbreytilegan 
hátt. Það er einkum ætlað börnum sem þarfnast hægrar stígandi, skipulegra vinnubragða og mikillar 
endurtekningar við lestrarnámið.

Listin að lesa og skrifa

Listin að lesa og skrifa er fyrir byrjendur í lestri og byggist fyrst og fremst á hljóðaaðferð. Lögð er 
áhersla á hæga stígandi, myndræna framsetningu, skipuleg vinnubrögð og endurtekningu. Allur texti 
er án samhljóðasambanda með greinilegu letri og góðu línubili. Efnið skiptist í fjórar vinnubækur, 
litlar lestrarbækur, örbækur, lestrarspil, kennsluleiðbeiningar og verkefni á vef.

Flestar léttu lestrar-bækurnar

Auðlesnar sögubækur sem eru lestrarbækur á léttu máli fyrir mið og unglingastig grunnskóla.

Listin að lesa 
og skrifa

https://mms.is/namsefni/leikur-ad-islenskum-ordum-vefur
https://mms.is/namsefni/lestur-er-leikur-vefur
https://mms.is/namsefni/listin-ad-lesa-og-skrifa-lestrarspil
https://mms.is/namsefni?title=listin+a%C3%B0+lesa+og+skrifa&level=All&category=All&type=All&year=All&sort_by=title&view_as=on
https://mms.is/namsefni?title=au%C3%B0lesin+s%C3%B6gub%C3%B3k&level=All&category=All&type=All&year=All&sort_by=title&view_as=on
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Íslenski málhljóða-kassinn

Í Íslenska málhljóðakassanum eru 58 flokkar yfir íslenska samhljóða og 
samhljóðasamböndum. Hverjum flokki fylgja 10 myndapör (20 stakar myndir) 
þar sem málhjóðin koma fyrir í fram, inn, og bakstöðu orða. Að auki fylgja 
íslensku stafirnir á stökum spjöldum. Efnið má nota með nemendum á 

öllum aldri til að kenna og leiðrétta framburð, þjálfa hlustun og hljóðgreiningu, efla orðaforða og 
hugtakanotkun og undirbúa lestur og ritun. Orðalisti og hugmyndir um notkun má finna í bæklingi 
sem fylgir kassanum. 

Fallorðaspilið

Fallorðaspilið er ætlað til að æfa börn í beygingu íslenskra fallorða, einkum nafnorða, 
en einnig fornafna og lýsingarorða. Það er einkum hugsað fyrir börn með hægan 
málþroska eða málröskun á yngsta stigi grunnskólans en nýtist  ft á tímabundnum 
stuðningi að halda.

Hundraðtaflan – kennsluhugmyndir með veggspjaldinu 100 taflan

Hér hafa verið teknar saman kennsluhugmyndir um hvernig nota má 100 töflu 
(hundraðtalnatöflu) á fjölbreyttan hátt í kennslu til að auðvelda nemendum að 
átta sig á uppbyggingu sætiskerfisins, skráningu fjölda, venslum talna og eðli 
reikniaðgerða.

Hundraðtaflan

Lesum og skoðum orð

Lesum og skoðum orð er gagnvirkur vefur sem miðast við að mæta áherslum 
í heildstæðri móðurmálskennslu í fyrstu bekkjum grunnskólans. Möguleikar 
vefjarins gefa tilefni til skapandi og fjölbreyttra vinnubragða og hann má 
nota í samkennslu, með skjávarpa eða rafrænni töflu, og við sjálfstæða 

vinnu nemenda. Velja má um 11 smábækur og 6 mismunandi leiðir til að fást við texta bókanna. 
Kennsluleiðbeiningar og ábendingar um notkun vefjarins fylgja á vefnum.

Markviss málörvun. 

Markviss málörvun er til sem rafbók og pdf. Kerfisbundin þjálfun í hljóðkerfisvitund 
í gegnum leik. Byrjað er á hlustunarleikjum, þá koma rímleikir, þulur og vísur. Síðan 
taka við leikir sem tengjast uppbyggingu málsins, skiptingu þess í setningar, orð og 
orðhluta og að lokum greiningu stakra hljóða.

https://mms.is/namsefni/islenski-malhljodakassinn
https://mms.is/namsefni/fallordaspilid
https://mms.is/namsefni/veggspjald-100-taflan
https://mms.is/namsefni/lesum-og-skodum-ord-smabaekur
https://mms.is/namsefni/markviss-malorvun-rafbok
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Stafaleikir Búa - vefur

Æfingar til að þjálfa nemendur sem þurfa mjög hæga innlögn og mikla 
endurtekningu til að ná tökum á undirstöðu lesturs. Aðeins fengist við tíu 
bókstafi, tengingu tveggja hljóða og 15 algengustu orðmyndir.

Stafaleikir Bínu -vefur

Æfingar handa börnum sem þurfa skipulega og hæga innlögn og mikla 
endurtekningu til að ná tökum á undirstöðuatriðum lesturs. Framhald af 
Stafaleikjum Búa. Fengist við bókstafina e, á, u, æ, ó, o, m, v, n, r: Þekkja heiti, 

hljóð og stóran staf (Stafir), tengja saman tvö hljóð (Tenging), lestur tveggja og þriggja stafa orða 
(Lestur), algengar orðmyndir (Orð).

Orðasjóður myndaspjöld

Adventure Island of English Words/Orðasjóður skiptist í 28 þemu, svo sem 
dýr, fólk, líkamshluta, fatnað, mat, tilfinningar, útlit fólks, íþróttir, skólastofuna, 
heimilið, fjölskylduna o.fl. 

Um er að ræða 311 myndaspjöld í stærðinni 15x15 cm. Á annað hundrað 
vinnublöð, sem hægt er að velja úr, fylgja efninu til útprentunar af vef, bæði á 
ensku og íslensku.

Samhljóðar í himingeimnum

Samhljóðar í himingeimnum er gagnvirkur vefur ætlaður nemendum á yngsta 
stigi grunnskólans en nýtist fleirum, eins og nemendum með annað móðurmál 
en íslensku og nemendum sem taka hægum framförum í lestri og stafsetningu. 
Hann er hugsaður sem liður í hlustun og hljóðgreiningu;  að nemendur  æfist í 

gegnum leikina í að greina á milli hljómlíkra bókstafa og eigi þar með auðveldara með að stafsetja 
orð rétt þegar þeir skrifa sjálfir. Æfingarnar eru því góður undirbúningur  undir stafsetningu.

Listin að lesa 
og skrifa

Örbækurnar úr flokknum listin að lesa og skrifa

Örbækurnar eru léttustu bækurnar í flokknum Listin að lesa og skrifa og ætlaðar 
þeim börnum sem þurfa mjög mikla endurtekningu og texta með stuttum orðum á meðan þau eru að 
ná tökum á lestrarnáminu. Í örbókum 8–16 eru allir bókstafirnir æfðir.

https://mms.is/namsefni/stafaleikir-bua-vefur
https://mms.is/namsefni/stafaleikir-binu-vefur
https://mms.is/namsefni/adventure-island-english-wordsordasjodur
https://mms.is/namsefni/samhljodar-i-himingeimnum-vefur
https://mms.is/namsefni?title=%C3%B6rb%C3%A6kurnar&level=All&category=All&type=All&year=All&filter_toggle=on&sort_by=title&sort_order=ASC&view_as=on
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Orðakistur Krillu – vefur

Í vefefninu Orðakistur Krillu er hægt að velja um æfingar þar sem 
nemendur geta m.a. þjálfað lestur orða sem ríma, lestur algengustu orða 
í íslensku, raðað orðum í stafrófsröð og fundið orð í orðagrind. Í ríminu 
og lestri algengra orða eru lykilorðin lesin. Markmið verkefnanna er m.a. 

að styrkja sjónminni nemenda og hjálpa þeim að þekkja orðmyndir. Verkefnin eru einkum ætluð 
nemendum á yngsta stigi grunnskólans og þurfa nemendur að hafa náð nokkrum tökum á lestri til að 
geta nýtt sér þau.

Stafaaskjan

Í Stafaöskjunni eru allir íslensku bókstafirnir, bæði lágstafir og hástafir, 30 stk. af 
hverjum staf, ásamt fimm brettum til að raða þeim á og búa til orð. Efnið hentar vel til 
lestrarkennslu byrjenda og það má nota á margvíslegan hátt. Hugmyndir að notkun 
öskjunnar fylgja með.

Stafrófið - veggspjald

Veggspjald þar sem allir stafirnir eru með og án króka. Stærð A2. Á veggspjaldinu eru 
sömu myndir og á stafaspjöldunum.

Kæra dagbók 1, 2 og 3

Námsefnið er samið fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku. Það er einkum 
miðað við nemendur á aldrinum 8–11 ára sem eru læsir á sínu móðurmáli en hafa 
litla eða enga kunnáttu í íslensku en getur nýst bæði eldri og yngri nemendum. 
Efnið skiptist í nemendabók, hljóðbók, ítarefni með nemendabók og ábendingar og 
kennsluhugmyndir til kennara á vef (pdf).

Lestur og stafsetning

Vefurinn Lestur og stafsetning er ætlaður til að þjálfa nemendur í að lesa og 
stafsetja léttan, merkingarbæran texta. Það byggist á tveimur litlum sögum 
sem skiptast í 25 kafla. Verkefnin eru í þremur hlutum, þ.e. Horfa og skrifa, 
Muna og skrifa og Hlusta og skrifa.

https://mms.is/namsefni/ordakistur-krillu-vefur
https://mms.is/namsefni/stafaaskjan
https://mms.is/namsefni/veggspjald-stafrof
https://mms.is/namsefni/kaera-dagbok-nemendabok
https://mms.is/namsefni/lestur-og-stafsetning-vefur
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Litla gula hænan

Léttur texti fyrir byrjendur í lestri, byggður upp á endurtekningum setninga.

Fuglar Íslands

Fuglavefur Menntamálastofnunar er alhliða fræðsluvefur um íslenska fugla,  
útlit þeirra, rödd, hegðun, búsvæðaval, farhætti, varphætti o.fl. Þar má 
jafnframt finna ýmsan fróðleik um fugla og fuglaskoðun. 

Klukkan

Klukkan hefur tvo aðal markhópa: Nemendur á yngsta stigi og börn 
og unglinga sem hafa þörf fyrir stuðningskennslu, t.d. nemendur 
með almenna námsörðugleika. Klukkan á að hjálpa nemendum að sjá 
samsvörun í skífuklukkum og tölvuúrum. Forritið nýtist sem hjálpartæki 
við að læra á klukku og til sérkennslu.

Kennslu-peningar

Peningunum, sem eru eftirlíkingar af venjulegum peningum í smækkaðri mynd, 
er komið fyrir í öskju. Þar er að finna: 100 stk. 1 kr. mynt, 50 stk. 5 kr. mynt, 50 stk. 
10 kr. mynt, 50 stk. 50 kr. mynt, 50 stk. 100 kr. mynt, 25 stk. 500 kr. mynt, 25 stk. 
1000 kr. seðla, 25 stk. 2000 kr. seðla, 25 stk. 5000 kr. seðla. Kennslupeningarnir 
eru afar hentugt hjálpartæki til að efla skilning nemenda á tugakerfinu og 
reikningsaðgerðum yfirleitt, svo og við að leysa viðfangsefni sem tengjast 
peningum. Þeir nýtast jafnt í almennri kennslu sem sérkennslu.

Eldgrímur - vefur

Gagnvirkur vefur ætlaður nemendum á yngsta stigi grunnskólans, einkum 7–9 
ára börnum. Vefurinn nýtist þó fleirum, nemendum með annað móðurmál en 
íslensku og þeim sem taka hægum framförum í móðurmálinu og þurfa mikla 

endurtekningu. Á vefnum er farið í stafrófsröð, samheiti og andheiti, að búa til samsett orð, rím, 
sérnöfn, samnöfn o.fl.

https://mms.is/namsefni/litla-gula-haenan
https://mms.is/namsefni/fuglavefurinn
https://mms.is/namsefni/klukkan
https://mms.is/namsefni/kennslupeningar
https://mms.is/namsefni/eldgrimur-vefur
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Sestu og lestu

Sestu og lestu er flokkur lestrabóka ætlaður yngsta stigi og miðstigi  grunnskóla. 
Efnið er ætlað börnum á yngsta og miðstigi grunnskólans sem hafa náð tökum á 
undirstöðuatriðum lestar. Því er ætlað að vekja með börnum lestrargleði og áhuga 
og kynna fyrir þeim mismunandi framsetningu texta. Aftast í bókinni eru nokkur 
viðfangsefni sem ætlast er til að börnin vinni saman og ræði.

Orðaforðalisti

Orðaforðalisti inniheldur lista yfir hugtök sem æskilegt er að börn á 
leikskólaaldri hafi á valdi sínu. Orðaforðalistinn er hugsaður sem verkfæri fyrir 
leikskólakennara og foreldra til að styðjast við þegar þeir vinna að eflingu 
orðaforða barna. Orðasafnið er ekki hugsað sem matstæki, skimun eða próf.

Orðaforðalisti

Orðaforðalisti  myndir 

Orðaforðalisti  hugmyndabanki 

https://mms.is/namsefni/danski-draugurinn-gagnvirk-rafbok
https://mms.is/namsefni/ordafordalisti-pdf 
https://mms.is/namsefni/ordafordalisti-myndir
https://mms.is/namsefni/ordafordalisti-hugmyndabanki
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Málfræðibókin mín 1

Hún er einkum ætluð nemendum á miðstigi og unglingastigi grunnskólans og er 
hið fyrsta í röð þriggja hefta. Námsbókinni er m.a. ætlað að uppfylla þau markmið 
í kaflanum ,,íslenska sem annað tungumál” í Aðalnámskrá grunnskóla  íslenska, 
þar sem segir að nemendur eigi að vera færir um að stunda nám i íslenskum 
grunnskólum og öðlast ,,munnlega og skriflega færni í íslensku sem gerir þeim 
kleift að stunda nám við eðlilega framvindu til jafns við jafnaldra sína.”

Málfræðibókin mín  1. hefti 

Kæra dagbók 1, 2 og 3

Námsefnið er samið fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku. Það er einkum 
miðað við nemendur á aldrinum 8–11 ára sem eru læsir á sínu móðurmáli en hafa 
litla eða enga kunnáttu í íslensku en getur nýst bæði eldri og yngri nemendum. 
Efnið skiptist í nemendabók, hljóðbók, ítarefni með nemendabók og ábendingar og 
kennsluhugmyndir til kennara á vef (pdf).

Skinna 1

Í þessari rafbók eru bæði málfræði og lesskilningsverkefni. M.a. er fjallað um 
stafrófsröð, nafnorð, tölu og kyn nafnorða. Auk þess eru í efninu leikir, krossgátur o.fl. 
Einungis er um rafræna útgáfu að ræða, ef rafbókinni er hlaðið niður birtist hún sem 
pdf skjal.

Fallorðaspilið

Fallorðaspilið er ætlað til að æfa börn í beygingu íslenskra fallorða, einkum 
nafnorða, en einnig fornafna og lýsingarorða. Það er einkum hugsað fyrir börn 
með hægan málþroska eða málröskun á yngsta stigi grunnskólans en nýtist ft á 
tímabundnum stuðningi að halda.

Lærum gott mál 1. hefti

Fyrsta bók af fimm bókum með sama heiti. Efnið er einkum ætlað nemendum á 
unglingastigi sem ekki geta nýtt sér almennt námsefni í íslensku. Í þessu hefti eru 
verkefni sem þjálfa nemendur í að raða eftir stafrófsröð, velja um stóran eða lítinn 
staf, einfaldan eða tvöfaldan samhljóða o.fl. Athyglinni er beint að nafnorðum, 
beygingum þeirra, stofni, kyni og tölu. Í kennarabók er skýrð uppbygging 
nemendabókarinnar og fjallað í stuttu máli um hverja blaðsíðu og bent á 
viðbótarverkefni í öðru námsefni.

https://mms.is/namsefni/malfraedibokin-min-1-hefti
https://mms.is/namsefni/kaera-dagbok-nemendabok
https://mms.is/namsefni/skinna-1-verkefnabok-rafbok
https://mms.is/namsefni/fallordaspilid
https://mms.is/namsefni/laerum-gott-mal-1-hefti


Byrjendur
Yngsta stig - Miðstig - Unglingastig

Lærum gott mál 2. hefti

Önnur bók af fimm í flokknum Lærum gott mál. Gert er ráð fyrir að nemendur sem 
fá þetta hefti ráði við verkefnin í 1. hefti. Í þessu hefti eru upprifjun og endurtekning 
á námsþáttum 1. heftis en athyglinni einkum beint að lýsingarorðum. Þá er ng og 
nkreglan kynnt, fjallað um skammstafanir, samsett orð, samheiti og andheiti o.fl. 
Í kennarabók er skýrð uppbygging nemendabókarinnar og fjallað í stuttu máli um 
hverja blaðsíðu og bent á viðbótarverkefni í öðru námsefni.

Lærum gott mál 3. hefti

Þriðja hefti af fimm í flokknum Lærum gott mál. Þetta hefti er einkum ætlað 
nemendum í 9. bekk sem ekki geta nýtt sér almennt námsefni í íslensku. Gert er ráð 
fyrir að nemendur, sem fást við það, ráði við verkefnin í 1. og 2. hefti. Í þessu hefti eru 
upprifjun og endurtekning á námsþáttum tveggja fyrri hefta en athyglinni einkum 
beint að sagnorðum. Einnig er fjallað um yýeyorð, um 11orð, að greina í orðflokka 
o.fl. Í kennarabók er skýrð uppbygging nemendabókarinnar og fjallað í stuttu máli 
um hverja blaðsíðu og bent á viðbótarverkefni í öðru námsefni.

Lærum gott mál 4. hefti

Fjórða bókin af fimm í flokknum Lærum gott mál. Efnið er einkum ætlað nemendum 
í 9. bekk sem ekki geta notað almennt námsefni í íslensku. Gert er ráð fyrir að 
nemendur, sem fást við 4. hefti, ráði við verkefnin í 1., 2. og 3. hefti. Í þessu hefti eru 
upprifjun og endurtekning á námsþáttum fyrri hefta en athyglinni einkum beint að 
töluorðum og ýmsum smáorðum. Einnig er fjallað um málshætti og orðtök, samheiti 
og andheiti o.fl. Í kennarabók er skýrð uppbygging nemendabókarinnar og fjallað í 
stuttu máli um hverja blaðsíðu og bent á viðbótarverkefni í öðru námsefni.

Lærum gott mál 5. hefti

Námsefnisflokkurinn Lærum gott mál er ætlaður nemendum í efstu bekkjum 
grunnskólans sem ekki geta nýtt sér almennt efni í móðurmáli. Þetta er fimmta og 
síðasta hefti í flokknum. Því er skipti í þemu og er m.a. fjallað um framhaldsskóla, 
atvinnu, heimilið og bókasafnið. Áhersla er lögð á frjálsa ritun og rifjuð upp atriði 
úr fyrr bókunum fjórum. Í kennarabók er skýrð uppbygging nemendabókarinnar og 
fjallað í stuttu máli um hverja blaðsíðu og bent á viðbótarverkefni í öðru námsefni.

Lestrarlandið sögubók

Sögurnar í þessari bók eru hluti af námsefninu Lestrarlandið sem er margþætt 
lestarkennsluefni. Þær eru einkum ætlaðar til upplestrar fyrir nemendur sem eru að byrja 
að læra að lesa og markmiðið er að leggja áherslu á ákveðinn bókstaf í hverri sögu. Allar 
sögurnar eru samdar sérstaklega fyrir Menntamálastofnun.

https://mms.is/namsefni/laerum-gott-mal-2-hefti
https://mms.is/namsefni/laerum-gott-mal-3-hefti
https://mms.is/namsefni/laerum-gott-mal-4-hefti
https://mms.is/namsefni/laerum-gott-mal-5-hefti
https://mms.is/namsefni/lestrarlandid-sogubok
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Lestrarlandið lestrarbók

Á hverri opnu er kenndur einn bókstafur en við hlið hans er mynd af orði sem tengist 
stafnum. Í Lestrarlandinu eru tveir textar á opnu auk stakra orða.

Lestrarlandið, vinnubækur 1 og 2+bækurnar

Þessi bók er sú fyrri af tveimur vinnubókum þar sem lögð er áhersla á að 
þjálfa meginþætti lestrarnáms. Gert er ráð fyrir að vinnubækurnar séu notaðar 
samhliða lestrarbókinni.

Lestrarlandið  vinnubók 1 
Lestrarlandið  vinnubók 1+ 
Lestrarlandið  vinnubók 2 
Lestrarlandið  vinnubók 2+

Orðasjóður myndaspjöld

Adventure Island of English Words/Orðasjóður skiptist í 28 þemu, svo sem dýr, 
fólk, líkamshluta, fatnað, mat, tilfinningar, útlit fólks, íþróttir, skólastofuna, heimilið, 
fjölskylduna o.fl. 

Íslenski málhljóða-kassinn.

Í Íslenska málhljóðakassanum eru 58 flokkar yfir íslenska samhljóða og 
samhljóðasamböndum. Hverjum flokki fylgja 10 myndapör (20 stakar myndir) 
þar sem málhjóðin koma fyrir í fram, inn, og bakstöðu orða. Að auki fylgja 
íslensku stafirnir á stökum spjöldum. Efnið má nota með nemendum á 

öllum aldri til að kenna og leiðrétta framburð, þjálfa hlustun og hljóðgreiningu, efla orðaforða og 
hugtakanotkun og undirbúa lestur og ritun. Orðalisti og hugmyndir um notkun má finna í bæklingi 
sem fylgir kassanum.

Ritrún 1

Ritrún 1 er fyrsta heftið í röð þriggja hefta í íslensku fyrir yngsta stig grunnskóla. 
Viðfangsefnin í bókinni eru úr reynsluheimi barnanna og miðuð við nemendur sem 
eru að stíga sín fyrstu skref í lestri, stafsetningu og ritun. Rík áhersla er á að auka á 
orðaforða þeirra.

https://mms.is/namsefni/lestrarlandid-lestrarbok
https://mms.is/namsefni/lestrarlandid-vinnubok-1
https://mms.is/namsefni/lestrarlandid-vinnubok-1-0
https://mms.is/namsefni/lestrarlandid-vinnubok-2
https://mms.is/namsefni/lestrarlandid-vinnubok-2-0
https://mms.is/namsefni/adventure-island-english-wordsordasjodur
https://mms.is/namsefni/islenski-malhljodakassinn
https://mms.is/namsefni/ritrun-1
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Ritrún 2

Viðfangsefnin í bókinni eru miðuð við börn sem eru farin að lesa sér til skilnings. 
Verkefnin eru m.a til að auka orðaforða þeirra, styrkja málkennd og kynna þeim 
grunnatriði í málfræði og ritun.

Ritrún 3

Viðfangsefnin í bókinni eru miðuð við nemendur sem hafa náð nokkrum tökum á 
lestri og ritun. Í bókinni kynnast þau grunnatriðum í málfræði, greinarmerkjum og 
nokkrum stafsetningarreglum.

Leikur að íslenskum orðum gagnvirkt efni

Vefur í íslenskri, enskri útgáfu (Play with english) og danskri útgáfu (Leg med 
dansk). Hann er til ætlaður málörvunar í íslensku, með nemendum með 
hægan málþroska og ekki síður nemendum sem eru með annað móðurmál 
en íslensku. Vefurinn nýtist einnig byrjendum í íslensku á miðstigi. Markmið 
vefjarins er fyrst og fremst að kenna nemendum algeng orð, ritun þeirra, 

lestur og framburð. Þemun sem tekin eru fyrir á vefnum eru áþekk þeim sem finna má í byrjendaefni í 
ensku og málörvunarefninu Orðasjóði og því er auðvelt að nota vefinn samhliða því námsefni.

Samhljóðar í himingeimnum

Samhljóðar í himingeimnum er gagnvirkur vefur ætlaður nemendum á 
yngsta stigi grunnskólans en nýtist fleirum, eins og nemendum með annað 
móðurmál en íslensku og nemendum sem taka hægum framförum í lestri 
og stafsetningu. Hann er hugsaður sem liður í hlustun og hljóðgreiningu; að 
nemendur æfist í gegnum leikina í að greina á milli hljómlíkra bókstafa og 

eigi þar með auðveldara með að stafsetja orð rétt þegar þeir skrifa sjálfir. Æfingarnar eru því góður 
undirbúningur undir stafsetningu.

Klukkan

Klukkan hefur tvo aðal markhópa: Nemendur á yngsta stigi og börn 
og unglinga sem hafa þörf fyrir stuðningskennslu, t.d. nemendur 
með almenna námsörðugleika. Klukkan á að hjálpa nemendum að sjá 
samsvörun í skífuklukkum og tölvuúrum. Forritið nýtist sem hjálpartæki 
við að læra á klukku og til sérkennslu.

https://mms.is/namsefni/ritrun-2
https://mms.is/namsefni/ritrun-3
https://mms.is/namsefni/leikur-ad-islenskum-ordum-vefur
https://mms.is/namsefni/samhljodar-i-himingeimnum-vefur
https://vefir.mms.is/klukkan/
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Listin að lesa 
og skrifa

Örbækurnar úr flokknum Listin að lesa og skrifa

Örbækurnar eru léttustu bækurnar í flokknum Listin að lesa og skrifa og 
ætlaðar þeim börnum sem þurfa mjög mikla endurtekningu og texta með 
stuttum orðum á meðan þau eru að ná tökum á lestrarnáminu. Í örbókum 
8–16 eru allir bókstafirnir æfðir.

Listin að lesa 
og skrifa

Listin að lesa og skrifa

Listin að lesa og skrifa er fyrir byrjendur í lestri og byggist fyrst og fremst á 
hljóðaaðferð. Lögð er áhersla á hæga stígandi, myndræna framsetningu, 
skipuleg vinnubrögð og endurtekningu. Allur texti er án samhljóðasambanda 
með greinilegu letri og góðu línubili. Efnið skiptist í fjórar vinnubækur, litlar 
lestrarbækur, örbækur, lestrarspil, kennsluleiðbeiningar og verkefni á vef.

Stafaleikir Bínu -vefur

Æfingar handa börnum sem þurfa skipulega og hæga innlögn og mikla 
endurtekningu til að ná tökum á undirstöðuatriðum lesturs. Framhald af 
Stafaleikjum Búa. Fengist við bókstafina e, á, u, æ, ó, o, m, v, n, r: Þekkja heiti, 

hljóð og stóran staf (Stafir), tengja saman tvö hljóð (Tenging), lestur tveggja og þriggja stafa orða 
(Lestur), algengar orðmyndir (Orð).

Stakaleikir Búa - vefur

Æfingar til að þjálfa nemendur sem þurfa mjög hæga innlögn og mikla en
durtekningu til að ná tökum á undirstöðu lesturs. Aðeins fengist við tíu bókstafi, 
tengingu tveggja hljóða og 15 algengustu orðmyndir.

Stafaplánetur -vefur

Út er kominn hjá Menntamálastofnun gagnvirkur vefur, Stafaplánetur sem 
er ætlaður börnum sem eru að byrja að læra bókstafina. Á honum eru kynnt 
heiti og hljóð stafa og hvernig draga skal til stafsins. Vefurinn gengur á allar 
tegundir tölva, þ. á m. spjaldtölvur. Velja má um þrjá leiki.

Velja staf: Hér eru bókstafirnir kynntir. Barnið velur sjálft staf og fær að vita hvað stafurinn heitir, hvað 
hann segir og hvernig hann birtist í algengu orði.

Finna staf: Nú á barnið að velja staf eftir fyrirmælum og því reynir á að það þekki stafinn, þ.e. geti 
greint hann frá öðrum stöfum. Ef barnið velur rétt breytir stafurinn um lit á stafaborðinu. Haldið er 
áfram þangað til allir stafirnir hafa fengið nýjan lit.

Spora staf: Markmið þessa leiks er að barnið átti sig á hvernig dregið er til stafsins. Barnið velur staf á 
stafaborða í plánetunni og fer ofan í línurnar með músinni eða fingrinum í samræmi við örvarnar sem 
birtast.

https://mms.is/namsefni?title=%C3%B6rb%C3%A6kurnar&level=All&category=All&type=All&year=All&filter_toggle=on&sort_by=title&sort_order=ASC&view_as=on
https://mms.is/namsefni?title=listin+a%C3%B0+lesa+og+skrifa&level=All&category=All&type=All&year=All&sort_by=title&view_as=on
https://mms.is/namsefni/stafaleikir-binu-vefur
https://mms.is/namsefni/stafaleikir-bua-vefur
https://mms.is/namsefni/stafaplanetur
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Lestur er leikur

Þessi vefur er einkum ætlaður nemendum sem þurfa hæga og skipulega 
þjálfun til að læra stafina og hljóð þeirra og mikla endurtekningu til að 
ná tökum á byrjunaratriðum lestrar. Kennsluleiðbeiningar eru á vefnum. 
Vefurinn hentar einnig fyrir spjaldtölvur.

Lestur og stafseting

Vefurinn Lestur og stafsetning er ætlaður til að þjálfa nemendur í að lesa og 
stafsetja léttan, merkingarbæran texta. Það byggist á tveimur litlum sögum 
sem skiptast í 25 kafla.  Verkefnin eru í þremur hlutum, þ.e. Horfa og skrifa, 
Muna og skrifa og Hlusta og skrifa.

Lesum og skoðum orð

Lesum og skoðum orð er gagnvirkur vefur sem miðast við að mæta áherslum 
í heildstæðri móðurmálskennslu í fyrstu bekkjum grunnskólans. Möguleikar 
vefjarins gefa tilefni til skapandi og fjölbreyttra vinnubragða og hann má 
nota í samkennslu, með skjávarpa eða rafrænni töflu, og við sjálfstæða vinnu 
nemenda.

Smábóka-skápurinn

Á vefnum má velja á milli nokkurra smábóka sem allar komu út hjá 
Námsgagnastofnun. Markmiðið er að þjálfa lestur, efla lesskilning og 
lestraráhuga og gefa börnum á yngsta stigi grunnskólans tækifæri til að  
nota tölvu sér til gagns og á skipulegan hátt.

Börnin geta ýmist lesið textann beint eða hlustað og fylgst með honum fyrst og lesið svo sjálf.  
Á hverri blaðsíðu eru spurningar úr textanum og lítið verkefni sem ýmist reynir á að raða stöfum rétt 
í orð (undirbúningur undir stafsetningu) eða raða orðum í setningu (lesskilningur), finna samheiti og 
andheiti og orð sem passa saman (orðaforði).

Lesþjálfi

Lesþjálfi er gagnvirkur vefur sem er einkum ætlaður nemendum sem eiga 
í erfiðleikum með lestur og þurfa mikla þjálfun og endurtekningu til að ná 
tökum á lestri og lestrarhraða. Vefurinn hentar einnig nemendum sem eiga 
erfitt með einbeitingu og að halda athygli sinni við lesturinn. Hann nýtist 

nemendum á ólíkum aldri, allt eftir því hvar þeir eru staddir í lestrarferlinu.

Lesþjálfi býður upp á: 
Að hlustað sé á textann og samtímis fylgst með honum á skjánum. 
Að nemendur lesi textann línu fyrir línu í því skyni að bæta lestrarhraðann. 
Á vefnum má velja á milli sjö sögubóka frá Menntamálastofnun. 

https://mms.is/namsefni/lestur-er-leikur-vefur
https://mms.is/namsefni/lestur-og-stafsetning-vefur
https://mms.is/namsefni/lesum-og-skodum-ord-smabaekur
https://mms.is/namsefni/smabokaskapurinn-gagnvirkar-rafbaekur
https://mms.is/namsefni/lesthjalfi-vefur


Byrjendur
Yngsta stig - Miðstig - Unglingastig

Skrift 3 og 4

Forskriftarbók með þjálfunaræfingum.

Skrift 3

Skrift 4

Listin að lesa og skrifa - Lestrarspil

Lestrarspilið samanstendur af u.þ.b. 280 spjöldum með myndum, orðmyndum og 
setningum. 

Stafrófið -stafaspjöld og veggspjald

Veggspjald þar sem allir stafirnir eru með og án króka. Stærð A2. Á veggspjaldinu eru 
sömu myndir og á stafaspjöldunum.

Stafaspjöld  lítil 

Fuglar Íslands

Fuglavefur Menntamálastofnunar er alhliða fræðsluvefur um íslenska fugla, útlit 
þeirra, rödd, hegðun, búsvæðaval, farhætti, varphætti o.fl. Þar má jafnframt 
finna ýmsan fróðleik um fugla og fuglaskoðun.

Við lesum A Lestrarbók og vinnubók

Námsefnið Við lesum samanstendur af lestrarbókunum A og B, vinnubókum með 
þeim og kennsluleiðbeiningum. Hljóðaaðferðin er lögð til grundvallar þessu námsefni. 
Í Við lesum A, eru allir stafirnir kynntir, bæði stórir og litlir, ásamt nokkrum orðmyndum.

Lestrarlandið sögubók

Sögurnar í þessari bók eru hluti af námsefninu Lestrarlandið sem er margþætt 
lestarkennsluefni. Þær eru einkum ætlaðar til upplestrar fyrir nemendur sem eru að 
byrja að læra að lesa og markmiðið er að leggja áherslu á ákveðinn bókstaf í hverri 
sögu. Allar sögurnar eru samdar sérstaklega fyrir Menntamálastofnun.

https://mms.is/namsefni/skrift-3
https://mms.is/namsefni/skrift-4
https://mms.is/namsefni/listin-ad-lesa-og-skrifa-lestrarspil
https://mms.is/namsefni/veggspjald-stafrof
https://mms.is/namsefni/stafaspjold
https://mms.is/namsefni/stafaspjold-litil
https://www1.mms.is/fuglar/
https://mms.is/namsefni/vid-lesum-lestrarbok-a
https://mms.is/namsefni/lestrarlandid-sogubok


Byrjendur
Yngsta stig - Miðstig - Unglingastig

Lestrarlandið lestrarbók

Á hverri opnu er kenndur einn bókstafur en við hlið hans er mynd af orði sem tengist 
stafnum. Í Lestrarlandinu eru tveir textar á opnu auk stakra orða.

Lestrarlandið, vinnubækur 1 og 2+bækurnar

Lögð er áhersla á að þjálfa meginþætti lestrarnáms. Gert er ráð fyrir að 
vinnubækurnar séu notaðar samhliða lestrarbókinni.

Lestrarlandið  Vinnubók 1 
Lestrarlandið  Vinnubók 1+  
Lestrarlandið  Vinnubók 2  
Lestrarlandið  Vinnubók 2+ 

Litla gula hænan

Léttur texti fyrir byrjendur í lestri, byggður upp á endurtekningum setninga.

Ísland, landið okkar

Í bókinni eru kynnt ýmis orð um landslag á Íslandi og sagt frá nokkrum merkilegum 
stöðum. Bókinni er skipt í stutta kafla og er einn kafli á hverri síðu. Efnið er sett fram 
í skýrum og knöppum texta, stuttum línum og með skýru letri. Á hverri blaðsíðu eru 
ljósmyndir og teikningar. Bókin er einkum ætluð nemendum á mið og efsta stigi 
grunnskólans sem ekki getað notað almennt námsefni í landafræði.

Eldgrímur -vefur

Gagnvirkur vefur ætlaður nemendum á yngsta stigi grunnskólans, einkum 7–9 
ára börnum. Vefurinn nýtist þó fleirum, nemendum með annað móðurmál en 
íslensku og þeim sem taka hægum framförum í móðurmálinu og þurfa mikla 

endurtekningu. Á vefnum er farið í stafrófsröð, samheiti og andheiti, að búa til samsett orð, rím, 
sérnöfn, samnöfn o.fl.

https://mms.is/namsefni/lestrarlandid-lestrarbok
https://mms.is/namsefni/lestrarlandid-vinnubok-1
https://mms.is/namsefni/lestrarlandid-vinnubok-1-0
https://mms.is/namsefni/lestrarlandid-vinnubok-2
https://mms.is/namsefni/lestrarlandid-vinnubok-2-0
https://mms.is/namsefni/litla-gula-haenan
https://mms.is/namsefni/island-landid-okkar
https://mms.is/namsefni/eldgrimur-vefur 


Byrjendur
Yngsta stig - Miðstig - Unglingastig

Málfræðibókin mín 1. hefti

Málfræðibókin mín  1 hefti er einkum ætluð nemendum á miðstigi og 
unglingastigi grunnskólans og er hið fyrsta í röð þriggja hefta. Námsbókinni er 
m.a. ætlað að uppfylla þau markmið í kaflanum ,,íslenska sem annað tungumál” í 
Aðalnámskrá grunnskóla  íslenska, þar sem segir að nemendur eigi að vera færir 
um að stunda nám i íslenskum grunnskólum og öðlast ,,munnlega og skriflega 
færni í íslensku sem gerir þeim kleift að stunda nám við eðlilega framvindu til jafns 
við jafnaldra sína.”

Málfræðibókin mín 2. hefti

Efni bókarinnar byggist á fyrri samnenfndri bók og er nauðsynlegt að nemendur 
hafi farið yfir efni hennar áður en þeir takast á við þessa bók. Námsbókinni er 
m.a. ætlað að uppfylla þau markmið í kaflanum ,,íslenska sem annað tungumál” í 
Aðalnámskrá grunnskóla  íslenska, þar sem segir að nemendur eigi að vera færir 
um að stunda nám i íslenskum grunnskólum og öðlast ,,munnlega og skriflega 
færni í íslensku sem gerir þeim kleift að stunda nám við eðlilega framvindu til jafns 
við jafnaldra sína.”

Málfræðibókin mín 3. hefti

Bókin er einkum ætluð nemendum á unglingastigi grunnskólans og er sú síðasta 
í röð þriggja hefta. Efni bókarinnar byggist á fyrri bókum með sama heiti og er 
nauðsynlegt að nemendur hafi farið yfir efni þeirra áður en þeir takast á við þessa 
bók.Námsbókinni er m.a. ætlað að uppfylla þau markmið í kaflanum ,,íslenska 
sem annað tungumál” í Aðalnámskrá grunnskóla  íslenska, þar sem segir að 
nemendur eigi að vera færir um að stunda nám i íslenskum grunnskólum og öðlast 
,,munnlega og skriflega færni í íslensku sem gerir þeim kleift að stunda nám við 

eðlilega framvindu til jafns við jafnaldra sína.”

Sögur frá Íslandi - vefur

Vefurinn Sjö sögur frá Íslandi er einkum hugsaður fyrir nemendur með 
annað móðurmál en íslensku á mið og unglingastigi. Honum er ætlað 
að efla orðforða og málvitund nemenda og fræða þá um land og 
þjóð. Hverri sögu fylgja nokkur gagnvirk verkefni og í kennaraefni eru 
viðbótarverkefni sem prenta má út að vild.

Vefurinn hentar einnig öðrum nemendum sem hafa þörf fyrir að hlusta og lesa texta samtímis til að 
örva lestur og lestraráhuga.

https://mms.is/namsefni/malfraedibokin-min-1-hefti
https://mms.is/namsefni/malfraedibokin-min-2-hefti
https://mms.is/namsefni/malfraedibokin-min-3-hefti
https://mms.is/namsefni/sogur-fra-islandi-vefur


Byrjendur
Yngsta stig - Miðstig - Unglingastig

Kæra dagbók 1, 2 og 3

Námsefnið er samið fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku. 
Það er einkum miðað við nemendur á aldrinum 8–11 ára sem eru læsir á 
sínu móðurmáli en hafa litla eða enga kunnáttu í íslensku en getur nýst 
bæði eldri og yngri nemendum. Efnið skiptist í nemendabók, hljóðbók, 
ítarefni með nemendabók og ábendingar og kennsluhugmyndir til 
kennara á vef (pdf).

Hitt og þetta

Þessi einnota bók er einkum ætluð nemendum á unglingastigi sem eru með 
annað móðurmál en íslensku en hafa náð nokkurri færni í íslensku máli. Henni er 
ætlað að efla orðaforða þeirra, bæta lesskilning og vera eins konar brú yfir í lestur 
texta sem mæta nemendum á þessu aldursstigi. Efnið er valið með hliðsjón af 
mismunandi bakgrunni lesenda og kemur úr ýmsum áttum eins og heiti bókarinnar 
gefur til kynna. Verkefni fylgja hverjum kafla þar sem athygli nemenda er beint að 
einstökum orðum ásamt því að gera kröfur um lesskilning.

Bókin nýtist einnig íslenskum nemendum sem þurfa skýra framsetningu á efni. Allir textar eru lesnir 
inn á hljóðbók sem hlaða má niður af vef Menntamálastofnunar. Hitt og þetta er einnig gefin út á vef 
fyrir þá sem vilja prenta út stakar síður.

Auðlesin sögubók - bókaflokkur

Léttlestarbækur fyrr mið og unglingastig

Ljóðspor

Ljóðin í þetta ljóðasafn eru valin með nemendur á miðstigi grunnskóla í huga. 
Bókin er ein af þremur í flokki ljóðabóka sem Menntamálastofnun hefur gefið 
út fyrir grunnskólann. Hinar tvær nefnast Ljóðsprotar (ætluð yngstu bekkjum 
grunnskóla og Ljóðspeglar ætluð efstu bekkjunum). Ljóðin í safninu eru að 
mestu eftir höfunda frá þessari öld og þeirri síðustu. Ljóðunum er raðað eftir 
viðfangsefnum og fylgja verkefni og orðskýringar hverjum þætti bókarinnar. Í 
bókinni er fjöldi myndverka eftir þekkta íslenska myndlistarmenn.

Málrækt 1

Málrækt 1 kom fyrst út árið 1982. Þá var námsefnið þrískipt: Leshefti, vinnubók og 
kennsluleiðbeiningar. Nú hefur efnið verið endurskoðað af höfundum, allmiklu nýju 
efni bætt við og kemur það út í einni bók. Sem fyrr er námsefnið ætlað börnum í 4.  
5. bekk. Í bókinni eru hverskyns verkefni og æfingar í móðurmálinu með aðaláherslu 
á málfræði og ritun en einnig stafsetningu og bókmenntir. Bókina prýða margar 
teikningar.

https://mms.is/namsefni/kaera-dagbok-nemendabok
https://mms.is/namsefni/hitt-og-thetta
https://mms.is/namsefni/hitt-og-thetta-pdf
https://mms.is/namsefni?title=au%C3%B0lesin+s%C3%B6gub%C3%B3k+&level=All&category=All&type=All&year=All&sort_by=title&sort_order=ASC&view_as=on
https://mms.is/namsefni/ljodspor
https://mms.is/namsefni/malraekt-1


Byrjendur
Yngsta stig - Miðstig - Unglingastig

Lestrarlandið sögubók

Sögurnar í þessari bók eru hluti af námsefninu Lestrarlandið sem er margþætt 
lestarkennsluefni. Þær eru einkum ætlaðar til upplestrar fyrir nemendur sem eru að 
byrja að læra að lesa og markmiðið er að leggja áherslu á ákveðinn bókstaf í hverri 
sögu. Allar sögurnar eru samdar sérstaklega fyrir Menntamálastofnun.

Lestrarlandið lestrarbók

Á hverri opnu er kenndur einn bókstafur en við hlið hans er mynd af orði sem tengist 
stafnum. Í Lestrarlandinu eru tveir textar á opnu auk stakra orða.

Lestrarlandið, vinnubækur 1 og 2+bækurnar

Þessi bók er sú fyrri af tveimur vinnubókum þar sem lögð er áhersla á að 
þjálfa meginþætti lestrarnáms. Gert er ráð fyrir að vinnubækurnar séu notaðar 
samhliða lestrarbókinni.

Lestrarlandið  Vinnubók 1 
Lestrarlandið  Vinnubók 1+ 
Lestrarlandið  Vinnubók 2 
Lestrarlandið  Vinnubók 2+

Orðasjóður myndaspjöld

Adventure Island of English Words/Orðasjóður skiptist í 28 þemu, svo sem 
dýr, fólk, líkamshluta, fatnað, mat, tilfinningar, útlit fólks, íþróttir, skólastofuna, 
heimilið, fjölskylduna o.fl.

Um er að ræða 311 myndaspjöld í stærðinni 15x15 cm. Á annað hundrað 
vinnublöð, sem hægt er að velja úr, fylgja efninu til útprentunar af vef, bæði á 
ensku og íslensku.

Íslenski málhljóða-kassinn.

Í Íslenska málhljóðakassanum eru 58 flokkar yfir íslenska samhljóða og 
samhljóðasamböndum. Hverjum flokki fylgja 10 myndapör (20 stakar myndir) þar 
sem málhjóðin koma fyrir í fram, inn, og bakstöðu orða. Að auki fylgja íslensku 

stafirnir á stökum spjöldum. Efnið má nota með nemendum á öllum aldri til að kenna og leiðrétta 
framburð, þjálfa hlustun og hljóðgreiningu, efla orðaforða og hugtakanotkun og undirbúa lestur og 
ritun. Orðalisti og hugmyndir um notkun má finna í bæklingi sem fylgir kassanum.

https://mms.is/namsefni/lestrarlandid-sogubok
https://mms.is/namsefni/lestrarlandid-lestrarbok
https://mms.is/namsefni/lestrarlandid-vinnubok-1
https://mms.is/namsefni/lestrarlandid-vinnubok-1-0
https://mms.is/namsefni/lestrarlandid-vinnubok-2
https://mms.is/namsefni/lestrarlandid-vinnubok-2-0
https://mms.is/namsefni/islenski-malhljodakassinn


Byrjendur
Yngsta stig - Miðstig - Unglingastig

Ritrún 1

Ritrún 1 er fyrsta heftið í röð þriggja hefta í íslensku fyrir yngsta stig grunnskóla. 
Viðfangsefnin í bókinni eru úr reynsluheimi barnanna og miðuð við nemendur sem 
eru að stíga sín fyrstu skref í lestri, stafsetningu og ritun. Rík áhersla er á að auka á 
orðaforða þeirra. 

Ritrún 2

Viðfangsefnin í bókinni eru miðuð við börn sem eru farin að lesa sér til skilnings. 
Verkefnin eru m.a til að auka orðaforða þeirra, styrkja málkennd og kynna þeim 
grunnatriði í málfræði og ritun.

Ritrún 3

Viðfangsefnin í bókinni eru miðuð við nemendur sem hafa náð nokkrum tökum á lestri 
og ritun. Í bókinni kynnast þau grunnatriðum í málfræði, greinarmerkjum og nokkrum 
stafsetningarreglum.

Leikur að íslenskum orðum -gagnvirkt efni

Vefur í íslenskri, enskri útgáfu (Play with english) og danskri útgáfu (Leg med 
dansk). Hann er til ætlaður málörvunar í íslensku, með nemendum með 
hægan málþroska og ekki síður nemendum sem eru með annað móðurmál 
en íslensku. Vefurinn nýtist einnig byrjendum í íslensku á miðstigi. Markmið 
vefjarins er fyrst og fremst að kenna nemendum algeng orð, ritun þeirra, 

lestur og framburð. Þemun sem tekin eru fyrir á vefnum eru áþekk þeim sem finna má í byrjendaefni í 
ensku og málörvunarefninu Orðasjóði og því er auðvelt að nota vefinn samhliða því námsefni.

Skrift 2-3

Forskriftarbók með þjálfunaræfingum.

Skrift 2

Skrift 3

https://mms.is/namsefni/ritrun-1
https://mms.is/namsefni/ritrun-2
https://mms.is/namsefni/ritrun-3
https://mms.is/namsefni/leikur-ad-islenskum-ordum-vefur
https://mms.is/namsefni/skrift-2
https://mms.is/namsefni/skrift-3


Byrjendur
Yngsta stig - Miðstig - Unglingastig

Skali 1A

Skali býður upp á innhaldsríka og lifandi stærðfræðikennslu. Nemendur öðlast 
bæði skilning og færni með því að vera virkir og leitandi þegar þeir vinna við 
stærðfræði. Nemendur og kennarar nota Skala til að lesa stærðfræði, vinna 
verkefni, rökræða lausnarleiðir og fást við stærðfræðilegar áskoranir á rannsakandi 
og skapandi hátt. Skali vekur áhuga nemenda með því að tengja stærðfræði við 
daglegt líf og bjóða upp á fjölbreytta kennslu.

Skólablaðið - vefur

Skólablaðið er gagnvirkur vefur ætlaður nemendum með annað móðurmál 
en íslensku, einkum á mið og unglingastigi grunnskólans. Vefurinn 
nýtist þó út fyrir þann hóp, t.d. nemendum í framhaldsskóla og jafnvel 
fullorðinsfræðslu.

Vefnum er fyrst og fremst ætlað að æfa nemendur í daglegu máli. Megináherslan er á hlustun og 
skilning en einnig málnotkun og málfræði. Möguleikar vefjarins gefa tilefni til fjölbreyttra vinnubragða 
og hann má nota bæði í samkennslu, með skjávarpa eða rafrænni töflu, og við sjálfstæða vinnu 
nemenda.

Miðað er við að nemendur:
  auki málfærni sína í íslensku 
  efli tilfinningu fyrir beygingum málsins. 
  bæti orðaforða sem kemur þeim að gagni í daglegum samræðum.  
  eigi auðveldara með að bjarga sér úti í samfélaginu. 
  átti sig á ýmsum óskráðum reglum.

Vefurinn skiptist í þrjá hluta:

  Ritnefndin
  Ritnefndin í bænum
  Greinaskrif

Hver hluti skiptist í fimm undirkafla og með hverjum þeirra eru fjögur verkefni sem velja má á milli; alls 
eru þetta 60 verkefni. Flest verkefnin tengjast sögusviðinu og er gert ráð fyrir að nemandinn byrji á að 
lesa samfelldan texta áður en hafist er handa við verkefnin. Hægt er að hlusta á upplestur textans.

Æfum íslensku

Miðað er við nemendur á miðstigi og unglingastigi grunnskólans sem  
samkvæmt aðalnámskrá flokkast undir að vera lengra komnir í íslensku máli 
en algjörir byrjendur. Markmiðið er að auka málfærni nemenda í íslensku, 
bæði skilning og tjáningu, og hjálpa þeim að fá tilfinningu fyrir beygingum 

málsins, þ.e. kyni, tölu og föllum. Beygingar eru þjálfaðar í eðlilegum setningum út frá söguþræði. 
Á vefnum eru þrjár sögur sem velja má á milli.

https://mms.is/namsefni/skali-1a-nemendabok
https://mms.is/namsefni/skolabladid-vefur
https://mms.is/namsefni/aefum-islensku-vefur


Byrjendur
Yngsta stig - Miðstig - Unglingastig

Við lesum A Lestrarbók og vinnubók

Námsefnið Við lesum samanstendur af lestrarbókunum A og B, vinnubókum með 
þeim og kennsluleiðbeiningum. Hljóðaaðferðin er lögð til grundvallar þessu námsefni. 
Í Við lesum A, eru allir stafirnir kynntir, bæði stórir og litlir, ásamt nokkrum orðmyndum. 

Litla gula hænan

Léttur texti fyrir byrjendur í lestri, byggður upp á endurtekningum setninga.

Leikur að íslenskum orðum gagnvirkt efni

Vefur í íslenskri, enskri útgáfu (Play with english) og danskri útgáfu (Leg med 
dansk). Hann er til ætlaður málörvunar í íslensku, með nemendum með 
hægan málþroska og ekki síður nemendum sem eru með annað móðurmál 
en íslensku.  Vefurinn nýtist einnig byrjendum í  íslensku á miðstigi. Markmið 
vefjarins er fyrst og fremst að kenna nemendum algeng orð, ritun þeirra, 

lestur og framburð. Þemun sem tekin eru fyrir á vefnum eru áþekk þeim sem finna má í byrjendaefni í 
ensku og málörvunarefninu Orðasjóði og því er auðvelt að nota vefinn samhliða því námsefni.

Lestur er leikur

Þessi vefur er einkum ætlaður nemendum sem þurfa hæga og skipulega 
þjálfun til að læra stafina og hljóð þeirra og mikla endurtekningu til að 
ná tökum á byrjunaratriðum lestrar. Kennsluleiðbeiningar eru á vefnum. 
Vefurinn hentar einnig fyrir spjaldtölvur.

Listin að lesa og skrifa - Lestrarspil

Lestrarspilið samanstendur af u.þ.b. 280 spjöldum með myndum, orðmyndum og 
setningum.

Spilið skiptist í fjóra hluta í samræmi við vinnubækur námsefnisflokksins Listin að 
lesa og skrifa. Helsta markmið spilsins er að gera lestrarkennsluna skemmtilega og 

auðvelda kennurum að þjálfa hljóðgreiningu, lestur stakra orða og stuttra setninga á fjölbreytilegan 
hátt. Það er einkum ætlað börnum sem þarfnast hægrar stígandi, skipulegra vinnubragða og mikillar 
endurtekningar við lestrarnámið. Stuttar leiðbeiningar fylgja.

https://mms.is/namsefni/vid-lesum-lestrarbok-a
https://mms.is/namsefni/litla-gula-haenan
https://mms.is/namsefni/leikur-ad-islenskum-ordum-vefur
https://mms.is/namsefni/lestur-er-leikur-vefur
https://mms.is/namsefni/listin-ad-lesa-og-skrifa-lestrarspil
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Listin að lesa 
og skrifa

Listin að lesa og skrifa

Listin að lesa og skrifa er fyrir byrjendur í lestri og byggist fyrst og fremst á 
hljóðaaðferð. Lögð er áhersla á hæga stígandi, myndræna framsetningu, skipuleg vinnubrögð og 
endurtekningu. Allur texti er án samhljóðasambanda með greinilegu letri og góðu línubili. Efnið 
skiptist í fjórar vinnubækur, litlar lestrarbækur, örbækur, lestrarspil, kennsluleiðbeiningar og verkefni  
á vef.

Fallorðaspilið

Fallorðaspilið er ætlað til að æfa börn í beygingu íslenskra fallorða, einkum nafnorða, 
en einnig fornafna og lýsingarorða. Það er einkum hugsað fyrir börn með hægan 
málþroska eða málröskun á yngsta stigi grunnskólans en nýtist  ft á tímabundnum 
stuðningi að halda.

Ísland, landið okkar

Í bókinni eru kynnt ýmis orð um landslag á Íslandi og sagt frá nokkrum merkilegum 
stöðum. Bókinni er skipt í stutta kafla og er einn kafli á hverri síðu. Efnið er sett fram 
í skýrum og knöppum texta, stuttum línum og með skýru letri. Á hverri blaðsíðu 
eru ljósmyndir og teikningar. Bókin er einkum ætluð nemendum á mið og efsta 
stigi grunnskólans sem ekki getað notað almennt námsefni í landafræði. Ný og 

endurskoðuð útgáfa kom 2010 í henni eru auk uppfærlu á texta, nýjar ljósmyndir og orðskýringar sem 
áður voru aðeins í kennarabókinni.

Eldgrímur - vefur

Gagnvirkur vefur ætlaður nemendum á yngsta stigi grunnskólans, einkum 7–9 
ára börnum. Vefurinn nýtist þó fleirum, nemendum með annað móðurmál en 
íslensku og þeim sem taka hægum framförum í móðurmálinu og þurfa mikla 

endurtekningu. Á vefnum er farið í stafrófsröð, samheiti og andheiti, að búa til samsett orð, rím, 
sérnöfn, samnöfn o.fl.

https://mms.is/namsefni?title=listin+a%C3%B0+lesa+og+skrifa&level=All&category=All&type=All&year=All&sort_by=title&view_as=on
https://mms.is/namsefni/fallordaspilid
https://mms.is/namsefni/island-landid-okkar
https://mms.is/namsefni/eldgrimur-vefur
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Við lesum A Lestrarbók og vinnubók

Námsefnið Við lesum samanstendur af lestrarbókunum A og B, vinnubókum með 
þeim og kennsluleiðbeiningum. Hljóðaaðferðin er lögð til grundvallar þessu námsefni. 
Í Við lesum A, eru allir stafirnir kynntir, bæði stórir og litlir, ásamt nokkrum orðmyndum. 

Leikur að íslenskum orðum gagnvirkt efni

Vefur í íslenskri, enskri útgáfu (Play with english)  og danskri útgáfu (Leg med 
dansk). Hann er til ætlaður málörvunar í íslensku, með nemendum með hægan 
málþroska og ekki síður nemendum sem eru með annað móðurmál en íslensku.  
Vefurinn nýtist einnig byrjendum í  íslensku á miðstigi. Markmið vefjarins er fyrst 

og fremst að kenna nemendum algeng orð, ritun þeirra, lestur og framburð. Þemun sem tekin eru 
fyrir á vefnum eru áþekk þeim sem finna má í byrjendaefni í ensku og málörvunarefninu Orðasjóði og 
því er auðvelt að nota vefinn samhliða því námsefni.

Ritrún 1

Ritrún 1 er fyrsta heftið í röð þriggja hefta í íslensku fyrir yngsta stig grunnskóla. 
Viðfangsefnin í bókinni eru úr reynsluheimi barnanna og miðuð við nemendur sem 
eru að stíga sín fyrstu skref í lestri, stafsetningu og ritun. Rík áhersla er á að auka á 
orðaforða þeirra. 

Ritrún 2

Viðfangsefnin í bókinni eru miðuð við börn sem eru farin að lesa sér til skilnings. 
Verkefnin eru m.a til að auka orðaforða þeirra, styrkja málkennd og kynna þeim 
grunnatriði í málfræði og ritun.

Ritrún 3

Viðfangsefnin í bókinni eru miðuð við nemendur sem hafa náð nokkrum tökum á lestri 
og ritun. Í bókinni kynnast þau grunnatriðum í málfræði, greinarmerkjum og nokkrum 
stafsetningarreglum.

https://mms.is/namsefni/vid-lesum-lestrarbok-a
https://mms.is/namsefni/leikur-ad-islenskum-ordum-vefur
https://mms.is/namsefni/ritrun-1
https://mms.is/namsefni/ritrun-2
https://mms.is/namsefni/ritrun-3


Lengra komnir
Yngsta stig - Miðstig - Unglingastig

Orðasjóður myndaspjöld

Adventure Island of English Words/Orðasjóður skiptist í 28 þemu, svo sem dýr, 
fólk, líkamshluta, fatnað, mat, tilfinningar, útlit fólks, íþróttir, skólastofuna, heimilið, 
fjölskylduna o.fl.

Íslenski málhljóða-kassinn.

Í Íslenska málhljóðakassanum eru 58 flokkar yfir íslenska samhljóða og 
samhljóðasamböndum. Hverjum flokki fylgja 10 myndapör (20 stakar myndir) 
þar sem málhjóðin koma fyrir í fram, inn, og bakstöðu orða. Að auki fylgja 
íslensku stafirnir á stökum spjöldum. Efnið má nota með nemendum á 

öllum aldri til að kenna og leiðrétta framburð, þjálfa hlustun og hljóðgreiningu, efla orðaforða og 
hugtakanotkun og undirbúa lestur og ritun. Orðalisti og hugmyndir um notkun má finna í bæklingi 
sem fylgir kassanum.

Lestur er leikur

Þessi vefur er einkum ætlaður nemendum sem þurfa hæga og skipulega 
þjálfun til að læra stafina og hljóð þeirra og mikla endurtekningu til að 
ná tökum á byrjunaratriðum lestrar. Kennsluleiðbeiningar eru á vefnum. 
Vefurinn hentar einnig fyrir spjaldtölvur.

Kæra dagbók 1 og 2

Námsefnið er samið fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku. Það 
er einkum miðað við nemendur á aldrinum 8–11 ára sem eru læsir á sínu 
móðurmáli en hafa litla eða enga kunnáttu í íslensku en getur nýst bæði eldri 
og yngri nemendum. Efnið skiptist í nemendabók, hljóðbók,  ítarefni með 
nemendabók og ábendingar og kennsluhugmyndir til kennara á vef (pdf).

Listin að lesa 
og skrifa

Listin að lesa og skrifa

Listin að lesa og skrifa er fyrir byrjendur í lestri og byggist fyrst og fremst á 
hljóðaaðferð. Lögð er áhersla á hæga stígandi, myndræna framsetningu, skipuleg vinnubrögð og 
endurtekningu. Allur texti er án samhljóðasambanda með greinilegu letri og góðu línubili. Efnið 
skiptist í fjórar vinnubækur, litlar lestrarbækur, örbækur, lestrarspil, kennsluleiðbeiningar og verkefni  
á vef.

https://mms.is/namsefni/adventure-island-english-wordsordasjodur
https://mms.is/namsefni/islenski-malhljodakassinn
https://mms.is/namsefni/lestur-er-leikur-vefur
https://mms.is/namsefni/kaera-dagbok-nemendabok
https://mms.is/namsefni?title=listin+a%C3%B0+lesa+og+skrifa&level=All&category=All&type=All&year=All&sort_by=title&view_as=on
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Bókakista

Bókakista er ætluð til notkunar í yngstu bekkjum grunnskólans, þ.e í 1.4. 
bekk, og ætluð til að efla lestraráhuga og sjálfstæðan lestur nemenda. Efnið 
byggist upp á 16 spjöldum með mismunandi verkefnum en hvert verkefni 
hefur tvö þyngdarstig.

Nemendur velja sjálfir, eða í samráði við kennara, lestrarbók úr kistunni ( kennarar velja smábækur 
eða annað lestrarefnið í kistuna), vinnuspjald og verkefni sem sótt eru af vef Menntamálastofnunar af 
síðunni Íslenska á yngsta stigi  veftorg  Annað efni. Skráningarblað fylgir.

Gagga og Ari – gagnvirk verkefni

Verkefnin eru byggð á efni smábókar með sama titli eftir Auði Jónsdóttur. 
Þau skiptast í þrjá hluta:

  Gaman að skrifa (mismunandi ritunarform)
  Orðaleikir (lýsingarorð og sagnorð)
  Atburðarás (lesskilningur og rökræn hugsun)

Áhersla er lögð á gerð og notkun hugarkorta (Hugarkort) til að styðja við frásögn og ritun. Sex 
verkefni sem nýtast í því skyni fylgja til að prenta út (Kennari). 
Gagnvirku verkefnin má ýmist leysa með því að skrifa í tölvunni eða prenta blaðið og skrifa textann  
á það.

Klukkan

Klukkan hefur tvo aðal markhópa: Nemendur á yngsta stigi og börn 
og unglinga sem hafa þörf fyrir stuðningskennslu, t.d. nemendur 
með almenna námsörðugleika. Klukkan á að hjálpa nemendum að sjá 
samsvörun í skífuklukkum og tölvuúrum. Forritið nýtist sem hjálpartæki 
við að læra á klukku og til sérkennslu.

Smábók, bókaflokkur

Smábækur Menntamálastofnunar eru einkum ætlaðar börnum á yngsta stigi grunnskólans sem eru að 
læra að lesa. Reynt er að höfða til ólíkra áhugasviða barnanna með innihaldsríkum texta og ríkulegum 
myndskreytingum þrátt fyrir einfalda framsetningu. Bókunum er skipt í fimm þyngdarstig.

Lestur og stafsetning

Vefurinn Lestur og stafsetning er ætlaður til að þjálfa nemendur í að lesa og 
stafsetja léttan, merkingarbæran texta. Það byggist á tveimur litlum sögum 
sem skiptast í 25 kafla. Verkefnin eru í þremur hlutum, þ.e. Horfa og skrifa, 
Muna og skrifa og Hlusta og skrifa.

https://mms.is/namsefni/bokakista
https://mms.is/namsefni/gagga-og-ari-gagnvirk-verkefni
https://vefir.mms.is/klukkan/
https://mms.is/namsefni?title=sm%C3%A1b%C3%B3k&level=All&category=All&type=All&year=All&sort_by=title&sort_order=ASC&view_as=on
https://mms.is/namsefni/lestur-og-stafsetning-vefur
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Smábóka-skápurinn

Á vefnum má velja á milli nokkurra smábóka sem allar komu út hjá 
Námsgagnastofnun. Markmiðið er að þjálfa lestur, efla lesskilning og 
lestraráhuga og gefa börnum á yngsta stigi grunnskólans tækifæri til að nota 
tölvu sér til gagns og á skipulegan hátt.

Börnin geta ýmist lesið textann beint eða hlustað og fylgst með honum fyrst og lesið svo sjálf.  
Á hverri blaðsíðu eru spurningar úr textanum og lítið verkefni sem ýmist reynir á að raða stöfum rétt 
í orð (undirbúningur undir stafsetningu) eða raða orðum í setningu (lesskilningur), finna samheiti og 
andheiti og orð sem passa saman (orðaforði).

Leikur að orðum hefti 2

Leikur að orðum, 2. hefti er sjálfstætt framhald af fyrsta heftinu og 
er markmið þess að undirbúa barnið enn frekar undir að takast á 
við samhljóðasambönd sem síðan koma fyrir í þriðja heftinu en 
“samhljóðasamböndin eru ungum lesendum oft örðugur hjalli,” segja 
höfundar. Í heftinu er málfræðikunnátta sem börnin búa yfir treyst með 
einföldum æfingum, t.d. eintala og fleirtala, greinir og mismunandi 
beygingarmyndir orða, án þess þó að orðið málfræði sé nefnt.

Lesrún 1

Lesrún  lesa, skilja, læra er einnota verkefnabók einkum ætluð nemendum í 3. 
og 4. bekk grunnskólans en gæti einnig hentað eldri nemendum þar á meðal 
nemendum með annað tungumál en íslensku. Gengið er út frá því að nemendur 
hafi náð vissri lestrarfærni áður en þeir takast á við Lesrúnu. Efnið er ýmiss konar 
fróðleikur, þjóðsögur, ævintýri og ljóð.

Í bókinni er fyrst og fremst lögð áhersla á lesturinn, lesfærni og lesskilning eins og 
fram kemur í undirtitli lesa, skilja, læra. Fá nemendur til  að staldra við þegar lesið 

er, hugsa um efnið og velta því fyrir sér. Með því móti verður lestur bæði gagnlegur og skemmtilegur. 
Lögð er áhersla á að nemendur æfist í að nota skemu eða grindur til að auðvelda úrvinnslu, bæði 
munnlega og skriflega. Er þá átt við hugarkort, tímalínu, hvspurningar og fleira.

Fallorðaspilið

Fallorðaspilið er ætlað til að æfa börn í beygingu íslenskra fallorða, einkum nafnorða, 
en einnig fornafna og lýsingarorða. Það er einkum hugsað fyrir börn með hægan 
málþroska eða málröskun á yngsta stigi grunnskólans en nýtist  ft á tímabundnum 
stuðningi að halda.

https://mms.is/namsefni/smabokaskapurinn-gagnvirkar-rafbaekur
https://vefir.mms.is/leikur_ad_ordum/2hefti.htm
https://mms.is/namsefni/lesrun-lesa-skilja-laera
https://mms.is/namsefni/fallordaspilid
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Ísland, landið okkar

Í bókinni eru kynnt ýmis orð um landslag á Íslandi og sagt frá nokkrum merkilegum 
stöðum. Bókinni er skipt í stutta kafla og er einn kafli á hverri síðu. Efnið er sett fram 
í skýrum og knöppum texta, stuttum línum og með skýru letri. Á hverri blaðsíðu 
eru ljósmyndir og teikningar. Bókin er einkum ætluð nemendum á mið og efsta 
stigi grunnskólans sem ekki getað notað almennt námsefni í landafræði. Ný og 

endurskoðuð útgáfa kom 2010 í henni eru auk uppfærlu á texta, nýjar ljósmyndir og orðskýringar sem 
áður voru aðeins í kennarabókinni.

Eldgrímur - vefur

Gagnvirkur vefur ætlaður nemendum á yngsta stigi grunnskólans, einkum 7–9 
ára börnum. Vefurinn nýtist þó fleirum, nemendum með annað móðurmál en 
íslensku og þeim sem taka hægum framförum í móðurmálinu og þurfa mikla 

endurtekningu. Á vefnum er farið í stafrófsröð, samheiti og andheiti, að búa til samsett orð, rím, 
sérnöfn, samnöfn o.fl.

Samhljóðar í himingeimnum

Samhljóðar í himingeimnum er gagnvirkur vefur ætlaður nemendum á yngsta 
stigi grunnskólans en nýtist fleirum, eins og nemendum með annað móðurmál en 
íslensku og nemendum sem taka hægum framförum í lestri og stafsetningu. Hann 

er hugsaður sem liður í hlustun og hljóðgreiningu; að nemendur æfist í gegnum leikina í að greina á 
milli hljómlíkra bókstafa og eigi þar með auðveldara með að stafsetja orð rétt þegar þeir skrifa sjálfir. 
Æfingarnar eru því góður undirbúningur undir stafsetningu.

https://mms.is/namsefni/island-landid-okkar
https://mms.is/namsefni/eldgrimur-vefur
https://mms.is/namsefni/samhljodar-i-himingeimnum-vefur
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Kæra dagbók 1, 2 og 3

Námsefnið er samið fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku. Það 
er einkum miðað við nemendur á aldrinum 8–11 ára sem eru læsir á sínu 
móðurmáli en hafa litla eða enga kunnáttu í íslensku en getur nýst bæði eldri 
og yngri nemendum. Efnið skiptist í nemendabók, hljóðbók,  ítarefni með 
nemendabók og ábendingar og kennsluhugmyndir til kennara á vef (pdf).

Hitt og þetta

Þessi einnota bók er einkum ætluð nemendum á unglingastigi sem eru með 
annað móðurmál en íslensku en hafa náð nokkurri færni í íslensku máli. Henni er 
ætlað að efla orðaforða þeirra, bæta lesskilning og vera eins konar brú yfir í lestur 
texta sem mæta nemendum á þessu aldursstigi. Efnið er valið með hliðsjón af 
mismunandi bakgrunni lesenda og kemur úr ýmsum áttum eins og heiti bókarinnar 
gefur til kynna. Verkefni fylgja hverjum kafla þar sem athygli nemenda er beint að 
einstökum orðum ásamt því að gera kröfur um lesskilning.

Bókin nýtist einnig íslenskum nemendum sem þurfa skýra framsetningu á efni. Allir textar eru lesnir 
inn á hljóðbók sem hlaða má niður af vef Menntamálastofnunar. Hitt og þetta er einnig gefin út á vef 
fyrir þá sem vilja prenta út stakar síður.

Auðlesin sögubók - bókaflokkur

Léttlestarbækur fyrr mið og unglingastig

Skinna 2

Í þessari rafbók eru bæði málfræði og lesskilningsverkefni sem reyna heldur meira 
á kunnáttu nemenda heldur en í þeirri fyrri. Uppbyggingin er í svipuðum dúr og í 
verkefnabók 1; mikill hluti efnisins fer í málfræði, einkum lýsingarorð og sagnorð. 
Nokkur lesskilningsverkefni eru í bókinni og umfjöllun um andheiti og samheiti. 
Einnig eru þar ýmsir leikir, krossgátur og fróðleikspistlar.

Lærum gott mál 2. hefti

Önnur bók af fimm í flokknum Lærum gott mál. Gert er ráð fyrir að nemendur sem 
fá þetta hefti ráði við verkefnin í 1. hefti. Í þessu hefti eru upprifjun og endurtekning 
á námsþáttum 1. heftis en athyglinni einkum beint að lýsingarorðum. Þá er ng og 
nkreglan kynnt, fjallað um skammstafanir, samsett orð, samheiti og andheiti o.fl. 
Í kennarabók er skýrð uppbygging nemendabókarinnar og fjallað í stuttu máli um 
hverja blaðsíðu og bent á viðbótarverkefni í öðru námsefni.

https://mms.is/namsefni/kaera-dagbok-nemendabok
https://mms.is/namsefni/hitt-og-thetta
https://mms.is/namsefni?title=au%C3%B0lesin+s%C3%B6gub%C3%B3k+&level=All&category=All&type=All&year=All&sort_by=title&sort_order=ASC&view_as=on
https://mms.is/namsefni/skinna-2-verkefnabok-rafbok
https://mms.is/namsefni/laerum-gott-mal-2-hefti
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Málfræðibókin mín 1. hefti

Hún er einkum ætluð nemendum á miðstigi og unglingastigi grunnskólans og er 
hið fyrsta í röð þriggja hefta. Námsbókinni er m.a. ætlað að uppfylla þau markmið 
í kaflanum ,,íslenska sem annað tungumál” í Aðalnámskrá grunnskóla  íslenska, 
þar sem segir að nemendur eigi að vera færir um að stunda nám i íslenskum 
grunnskólum og öðlast ,,munnlega og skriflega færni í íslensku sem gerir þeim kleift 
að stunda nám við eðlilega framvindu til jafns við jafnaldra sína.”

Málfræðibókin mín 2. hefti

Efni bókarinnar byggist á fyrri samnenfndri bók og er nauðsynlegt að nemendur hafi 
farið yfir efni hennar áður en þeir takast á við þessa bók. Námsbókinni er m.a. ætlað 
að uppfylla þau markmið í kaflanum ,,íslenska sem annað tungumál” í Aðalnámskrá 
grunnskóla  íslenska, þar sem segir að nemendur eigi að vera færir um að stunda 
nám i íslenskum grunnskólum og öðlast ,,munnlega og skriflega færni í íslensku sem 
gerir þeim kleift að stunda nám við eðlilega framvindu til jafns við jafnaldra sína.”

Ritrún 1

Ritrún 1 er fyrsta heftið í röð þriggja hefta í íslensku fyrir yngsta stig grunnskóla. 
Viðfangsefnin í bókinni eru úr reynsluheimi barnanna og miðuð við nemendur sem 
eru að stíga sín fyrstu skref í lestri, stafsetningu og ritun. Rík áhersla er á að auka á 
orðaforða þeirra.

Orðalista má sækja á veftorgið Íslenska á yngsta stigi – Bókalistar.

Ritrún 2

Viðfangsefnin í bókinni eru miðuð við börn sem eru farin að lesa sér til skilnings. 
Verkefnin eru m.a til að auka orðaforða þeirra, styrkja málkennd og kynna þeim 
grunnatriði í málfræði og ritun.

Ritrún 3

Viðfangsefnin í bókinni eru miðuð við nemendur sem hafa náð nokkrum tökum á 
lestri og ritun.  
Í bókinni kynnast þau grunnatriðum í málfræði, greinarmerkjum og nokkrum 
stafsetningarreglum.

https://mms.is/namsefni/malfraedibokin-min-2-hefti
https://mms.is/namsefni/ritrun-1
https://mms.is/namsefni/ritrun-2
https://mms.is/namsefni/ritrun-3
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Orðasjóður myndaspjöld

Adventure Island of English Words/Orðasjóður skiptist í 28 þemu, svo sem 
dýr, fólk, líkamshluta, fatnað, mat, tilfinningar, útlit fólks, íþróttir, skólastofuna, 
heimilið, fjölskylduna o.fl.

Um er að ræða 311 myndaspjöld í stærðinni 15x15 cm. Á annað hundrað 
vinnublöð, sem hægt er að velja úr, fylgja efninu til útprentunar af vef, bæði á 
ensku og íslensku.

Íslenski málhljóða-kassinn.

Í Íslenska málhljóðakassanum eru 58 flokkar yfir íslenska samhljóða og 
samhljóðasamböndum. Hverjum flokki fylgja 10 myndapör (20 stakar myndir) 
þar sem málhjóðin koma fyrir í fram, inn, og bakstöðu orða. Að auki fylgja 
íslensku stafirnir á stökum spjöldum. Efnið má nota með nemendum á 

öllum aldri til að kenna og leiðrétta framburð, þjálfa hlustun og hljóðgreiningu, efla orðaforða og 
hugtakanotkun og undirbúa lestur og ritun. Orðalisti og hugmyndir um notkun má finna í bæklingi 
sem fylgir kassanum.

Listin að lesa og skrifa - Lestrarspil

Lestrarspilið samanstendur af u.þ.b. 280 spjöldum með myndum, orðmyndum 
og setningum. Spilið skiptist í fjóra hluta í samræmi við vinnubækur 
námsefnisflokksins Listin að lesa og skrifa. Helsta markmið spilsins er að gera 
lestrarkennsluna skemmtilega og auðvelda kennurum að þjálfa hljóðgreiningu, 
lestur stakra orða og stuttra setninga á fjölbreytilegan hátt. Það er einkum ætlað 

börnum sem þarfnast hægrar stígandi, skipulegra vinnubragða og mikillar endurtekningar við 
lestrarnámið. Stuttar leiðbeiningar fylgja.

Leikur að íslenskum orðum gagnvirkt efni

Vefur í íslenskri, enskri útgáfu (Play with english) og danskri útgáfu (Leg med 
dansk). Hann er til ætlaður málörvunar í íslensku, með nemendum með hægan 
málþroska og ekki síður nemendum sem eru með annað móðurmál en íslensku. 
Vefurinn nýtist einnig byrjendum í íslensku á miðstigi. Markmið vefjarins er fyrst 

og fremst að kenna nemendum algeng orð, ritun þeirra, lestur og framburð. Þemun sem tekin eru 
fyrir á vefnum eru áþekk þeim sem finna má í byrjendaefni í ensku og málörvunarefninu Orðasjóði og 
því er auðvelt að nota vefinn samhliða því námsefni.

Fallorðaspilið

Fallorðaspilið er ætlað til að æfa börn í beygingu íslenskra fallorða, einkum nafnorða, 
en einnig fornafna og lýsingarorða. Það er einkum hugsað fyrir börn með hægan 
málþroska eða málröskun á yngsta stigi grunnskólans en nýtist ft á tímabundnum 
stuðningi að halda.

https://mms.is/namsefni/adventure-island-english-wordsordasjodur
https://mms.is/namsefni/islenski-malhljodakassinn
https://mms.is/namsefni/listin-ad-lesa-og-skrifa-lestrarspil
https://mms.is/namsefni/leikur-ad-islenskum-ordum-vefur
https://mms.is/namsefni/fallordaspilid
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Að skrifa rétt - vefur

https://mms.is/namsefni/adskrifarettvefur

Frægt fólk

Tuttugu gagnvirk verkefni sem reyna á lesskilning nemenda og þjálfa þá í að svara á 
hnitmiðaðan hátt spurningum úr stuttum textum. Textarnir eru allir um sögufrægar 
persónur, allt frá FornGrikkjum fram á okkar daga. Þeir eru á léttu og ljósu máli og 
fræðandi og skemmtilegir fyrir nemendur á yngsta og miðstigi grunnskólans.

Verkefnin má leggja fyrir í heild en þau henta einnig stök sem viðbótarverkefni eða 
fyrir þá sem eru röskir. Verkefnin eru gagnvirk, þ.e. nemendur geta unnið þau beint í tölvunni. Hægt er 
að prenta þau út.

Málrækt 1

Málrækt 1 kom fyrst út árið 1982. Þá var námsefnið þrískipt: Leshefti, vinnubók og 
kennslu leiðbeiningar. Nú hefur efnið verið endurskoðað af höfundum, allmiklu nýju 
efni bætt við og kemur það út í einni bók. Sem fyrr er námsefnið ætlað börnum í  
4.  5. bekk. Í bókinni eru hverskyns verkefni og æfingar í móðurmálinu með aðal
áherslu á málfræði og ritun en einnig stafsetningu og bókmenntir. Bókina prýða 
margar teikningar. 

Lærum gott mál 1. hefti

Fyrsta bók af fimm bókum með sama heiti. Efnið er einkum ætlað nemendum á 
unglingastigi sem ekki geta nýtt sér almennt námsefni í íslensku. Í þessu hefti eru 
verkefni sem þjálfa nemendur í að raða eftir stafrófsröð, velja um stóran eða lítinn 
staf, einfaldan eða tvöfaldan samhljóða o.fl. Athyglinni er beint að nafnorðum, 
beygingum þeirra, stofni, kyni og tölu. Í kennarabók er skýrð uppbygging 
nemendabókarinnar og fjallað í stuttu máli um hverja blaðsíðu og bent á 
viðbótarverkefni í öðru námsefni.

Lærum gott mál 2. hefti

Önnur bók af fimm í flokknum Lærum gott mál. Gert er ráð fyrir að nemendur sem 
fá þetta hefti ráði við verkefnin í 1. hefti. Í þessu hefti eru upprifjun og endurtekning 
á námsþáttum 1. heftis en athyglinni einkum beint að lýsingarorðum. Þá er ng og 
nkreglan kynnt, fjallað um skammstafanir, samsett orð, samheiti og andheiti o.fl. 
Í kennarabók er skýrð uppbygging nemendabókarinnar og fjallað í stuttu máli um 
hverja blaðsíðu og bent á viðbótarverkefni í öðru námsefni.

https://mms.is/namsefni/ad-skrifa-rett-vefur
https://mms.is/namsefni/fraegt-folk-lesskilningsverkefni
https://mms.is/namsefni/malraekt-1
https://mms.is/namsefni/laerum-gott-mal-1-hefti
https://mms.is/namsefni/laerum-gott-mal-2-hefti
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Lærum gott mál 3. hefti

Þriðja hefti af fimm í flokknum Lærum gott mál. Þetta hefti er einkum ætlað 
nemendum í 9. bekk sem ekki geta nýtt sér almennt námsefni í íslensku. Gert er 
ráð fyrir að nemendur, sem fást við það, ráði við verkefnin í 1. og 2. hefti. Í þessu 
hefti eru upprifjun og endurtekning á námsþáttum tveggja fyrri hefta en athyglinni 
einkum beint að sagnorðum. Einnig er fjallað um yýeyorð, um 11orð, að greina 
í orðflokka o.fl. Í kennarabók er skýrð uppbygging nemendabókarinnar og fjallað í 
stuttu máli um hverja blaðsíðu og bent á viðbótarverkefni í öðru námsefni.

Lærum gott mál 4. hefti

Fjórða bókin af fimm í flokknum Lærum gott mál. Efnið er einkum ætlað nemendum 
í 9. bekk sem ekki geta notað almennt námsefni í íslensku. Gert er ráð fyrir að 
nemendur, sem fást við 4. hefti, ráði við verkefnin í 1., 2. og 3. hefti. Í þessu hefti eru 
upprifjun og endurtekning á námsþáttum fyrri hefta en athyglinni einkum beint að 
töluorðum og ýmsum smáorðum. Einnig er fjallað um málshætti og orðtök, samheiti 
og andheiti o.fl. Í kennarabók er skýrð uppbygging nemendabókarinnar og fjallað í 
stuttu máli um hverja blaðsíðu og bent á viðbótarverkefni í öðru námsefni.

Lærum gott mál 5. hefti

Námsefnisflokkurinn Lærum gott mál er ætlaður nemendum í efstu bekkjum 
grunnskólans sem ekki geta nýtt sér almennt efni í móðurmáli. Þetta er fimmta og 
síðasta hefti í flokknum. Því er skipti í þemu og er m.a. fjallað um framhaldsskóla, 
atvinnu, heimilið og bókasafnið. Áhersla er lögð á frjálsa ritun og rifjuð upp atriði 
úr fyrr bókunum fjórum. Í kennarabók er skýrð uppbygging nemendabókarinnar og 
fjallað í stuttu máli um hverja blaðsíðu og bent á viðbótarverkefni í öðru námsefni.

Ritum rétt

Verkefnin eru tekin úr samnefndri bók sem samin er af Ólöfu H. Pétursdóttur 
sérkennara. Þau eru einkum ætluð 9  12 ára nemendum sem eiga við staf
setningar örðugleika að etja en reynslan hefur sýnt að hægt er að nota þau með 
góðum árangri fyrir aðra aldursflokka og til almennrar þjálfunar í stafsetningu.

https://mms.is/namsefni/laerum-gott-mal-3-hefti
https://mms.is/namsefni/laerum-gott-mal-4-hefti
https://mms.is/namsefni/laerum-gott-mal-5-hefti
https://mms.is/namsefni/ritum-rett-stafsetningaraefingar-a-vef
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Lesrún 1

Lesrún  lesa, skilja, læra er einnota verkefnabók einkum ætluð nemendum í 3. 
og 4. bekk grunnskólans en gæti einnig hentað eldri nemendum þar á meðal 
nemendum með annað tungumál en íslensku. Gengið er út frá því að nemendur 
hafi náð vissri lestrarfærni áður en þeir takast á við Lesrúnu. Efnið er ýmiss konar 
fróðleikur, þjóðsögur, ævintýri og ljóð.

Í bókinni er fyrst og fremst lögð áhersla á lesturinn, lesfærni og lesskilning eins og 
fram kemur í undirtitli lesa, skilja, læra. Fá nemendur til  að staldra við þegar lesið 

er, hugsa um efnið og velta því fyrir sér. Með því móti verður lestur bæði gagnlegur og skemmtilegur. 
Lögð er áhersla á að nemendur æfist í að nota skemu eða grindur til að auðvelda úrvinnslu, bæði 
munnlega og skriflega. Er þá átt við hugarkort, tímalínu, hvspurningar og fleira.

Ísland, landið okkar

Í bókinni eru kynnt ýmis orð um landslag á Íslandi og sagt frá nokkrum merkilegum 
stöðum. Bókinni er skipt í stutta kafla og er einn kafli á hverri síðu. Efnið er sett fram 
í skýrum og knöppum texta, stuttum línum og með skýru letri. Á hverri blaðsíðu 
eru ljósmyndir og teikningar. Bókin er einkum ætluð nemendum á mið og efsta 
stigi grunnskólans sem ekki getað notað almennt námsefni í landafræði. Ný og 

endurskoðuð útgáfa kom 2010 í henni eru auk uppfærlu á texta,  nýjar ljósmyndir og orðskýringar sem 
áður voru aðeins í kennarabókinni.

Smábóka-skápurinn

Á vefnum má velja á milli nokkurra smábóka sem allar komu út hjá 
Námsgagnastofnun. Markmiðið er að þjálfa lestur, efla lesskilning og 
lestraráhuga og gefa börnum á yngsta stigi grunnskólans tækifæri til að nota 
tölvu sér til gagns og á skipulegan hátt.

Börnin geta ýmist lesið textann beint eða hlustað og fylgst með honum fyrst og lesið svo sjálf. Á 
hverri blaðsíðu eru spurningar úr textanum og lítið verkefni sem ýmist reynir á að raða stöfum rétt í 
orð (undirbúningur undir stafsetningu) eða raða orðum í setningu (lesskilningur), finna samheiti og 
andheiti og orð sem passa saman (orðaforði).

Eldgrímur

Gagnvirkur vefur ætlaður nemendum á yngsta stigi grunnskólans, einkum 7–9 
ára börnum. Vefurinn nýtist þó fleirum, nemendum með annað móðurmál en 
íslensku og þeim sem taka hægum framförum í móðurmálinu og þurfa mikla 

endurtekningu. Á vefnum er farið í stafrófsröð, samheiti og andheiti, að búa til samsett orð, rím, 
sérnöfn, samnöfn o.fl.

https://mms.is/namsefni/lesrun-lesa-skilja-laera
https://mms.is/namsefni/island-landid-okkar
https://mms.is/namsefni/smabokaskapurinn-gagnvirkar-rafbaekur
https://mms.is/namsefni/eldgrimur-vefur
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Lífið fyrr og nú

Lífið fyrr og nú er einkum samin handa nemendum grunnskólans sem ekki ráða 
við námsefni jafnaldra sinna í Íslandssögu. Markmiðið er m.a. að lesendur fáist 
við Íslandssögu sem hefur snertipunkta við námsefni jafnaldra þeirra í sömu 
grein, að þeir kannist við nokkur fyrirbæri Íslandssögunnar sem oftast ber á góma 
opinberlega og manna á milli og skilji að mannlíf fyrri tíma gat verið gagnólíkt 
mannlífi samtímans. Texti bókarinnar er stuttur og á léttu máli. Myndefni er 

ríkulegt, bæði teikningar og ljósmyndir og valið með það í huga að hægt sé að lesa úr þeim það sem 
textinn fjallar um.

Lukkudýrið, lesbók og vinnubók

Sagan Lukkudýrið er einkum ætluð nemendum á aldrinum 10–13 ára.Hún er í 
flokknum Auðlesnar sögubækur. 

Hver hefur krotað á vegginn í skólanum? Ýmsir liggja undir grun og Gummi og Siggi 
ákveða að rannsaka málið.

Bókin er í flokki auðlesins efnis en sögubækur í þeim flokki eru ætlaðar börnum sem 
eiga erfitt með að lesa langan, samfelldan texta. Bókin hentar einnig vel nemendum 
með annað móðurmál en íslensku. Myndskreytingar Bjarna Hinrikssonar eru lifandi 
og gefa bókinni skemmtilegan blæ.

Hljóðbækur til lestrarþjálfunar fylgja auðlesnum sögubókum þar sem textinn er 
lesinn skýrt og ætlast til að nemandinn fylgist með í bókinni um leið og hann hlustar.

Lukkudýrið vinnubók.

Sestu og lestu, bókaflokkur

Efnið er ætlað börnum á yngsta og miðstigi grunnskólans sem hafa náð tökum 
á undirstöðuatriðum lestar. Bókinni er ætlað að vekja með börnum lestrargleði og áhuga og kynna 
fyrir þeim mismunandi framsetningu texta. Aftast eru nokkur viðfangsefni sem ætlast er til að börnin 
vinni saman og ræði.

Logar, valdir kaflar

Logar er síðasta bókin af þremur í flokki námsefnis í íslensku fyrir unglingastig.  
Í Logum fá nemendur meðal annars tækifæri til að kynna sér bókmenntahugtök, 
bókmenntastefnur, myndasögur og Íslendingasögur, kvikmyndir og leikritun. Eins 
og í fyrri bókum er haldið áfram að takast á við íslenskuna með sköpun, skynjun og 
rannsóknarvinnu.

https://mms.is/namsefni/lifid-fyrr-og-nu-stutt-islandssaga
https://mms.is/namsefni/lukkudyrid-audlesin-sogubok
https://mms.is/namsefni/lukkudyrid-vinnubok
https://mms.is/namsefni?title=sestu+og+lestu&level=All&category=All&type=All&year=All&sort_by=title&sort_order=ASC&view_as=on
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Málrækt 2

Málrækt 2 kom fyrst út árið 1984. Nú hefur efnið verið endurskoðað af höfundum. 
Sem fyrr er námsefnið einkum ætlað börnum í 6. bekk. Í bókinni eru hverskyns 
verkefni og æfingar í móðurmálinu með aðaláherslu á málfræði og ritun en einnig 
stafsetningu og bókmenntir. Bókina prýða margar teikningar.

Málfræðibókin mín 3. hefti

Málfræðibókin mín  3 hefti er einkum ætluð nemendum á unglingastigi 
grunnskólans og er sú síðasta í röð þriggja hefta. Efni bókarinnar byggist á fyrri 
bókum með sama heiti og er nauðsynlegt að nemendur hafi farið yfir efni þeirra áður 
en þeir takast á við þessa bók.Námsbókinni er m.a. ætlað að uppfylla þau markmið 
í kaflanum ,,íslenska sem annað tungumál” í Aðalnámskrá grunnskóla  íslenska, 
þar sem segir að nemendur eigi að vera færir um að stunda nám i íslenskum 

grunnskólum og öðlast ,,munnlega og skriflega færni í íslensku sem gerir þeim kleift að stunda nám 
við eðlilega framvindu til jafns við jafnaldra sína.”

Lærum gott mál 1. hefti

Fyrsta bók af fimm bókum með sama heiti. Efnið er einkum ætlað nemendum á 
unglingastigi sem ekki geta nýtt sér almennt námsefni í íslensku. Í þessu hefti eru 
verkefni sem þjálfa nemendur í að raða eftir stafrófsröð, velja um stóran eða lítinn 
staf, einfaldan eða tvöfaldan samhljóða o.fl. Athyglinni er beint að nafnorðum, 
beygingum þeirra, stofni, kyni og tölu. Í kennarabók er skýrð uppbygging 
nemendabókarinnar og fjallað í stuttu máli um hverja blaðsíðu og bent á 
viðbótarverkefni í öðru námsefni.

Lærum gott mál 2. hefti

Önnur bók af fimm í flokknum Lærum gott mál. Gert er ráð fyrir að nemendur sem 
fá þetta hefti ráði við verkefnin í 1. hefti. Í þessu hefti eru upprifjun og endurtekning 
á námsþáttum 1. heftis en athyglinni einkum beint að lýsingarorðum. Þá er ng og 
nkreglan kynnt, fjallað um skammstafanir, samsett orð, samheiti og andheiti o.fl. 
Í kennarabók er skýrð uppbygging nemendabókarinnar og fjallað í stuttu máli um 
hverja blaðsíðu og bent á viðbótarverkefni í öðru námsefni.

https://mms.is/namsefni/malraekt-2
https://mms.is/namsefni/malfraedibokin-min-3-hefti
https://mms.is/namsefni/laerum-gott-mal-1-hefti
https://mms.is/namsefni/laerum-gott-mal-2-hefti
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Lærum gott mál 3. hefti

Þriðja hefti af fimm í flokknum Lærum gott mál. Þetta hefti er einkum ætlað 
nemendum í 9. bekk sem ekki geta nýtt sér almennt námsefni í íslensku. Gert er ráð 
fyrir að nemendur, sem fást við það, ráði við verkefnin í 1. og 2. hefti. Í þessu hefti eru 
upprifjun og endurtekning á námsþáttum tveggja fyrri hefta en athyglinni einkum 
beint að sagnorðum. Einnig er fjallað um yýeyorð, um 11orð, að greina í orðflokka 
o.fl. Í kennarabók er skýrð uppbygging nemendabókarinnar og fjallað í stuttu máli 
um hverja blaðsíðu og bent á viðbótarverkefni í öðru námsefni.

Lærum gott mál 4. hefti

Fjórða bókin af fimm í flokknum Lærum gott mál. Efnið er einkum ætlað nemendum 
í 9. bekk sem ekki geta notað almennt námsefni í íslensku. Gert er ráð fyrir að 
nemendur, sem fást við 4. hefti, ráði við verkefnin í 1., 2. og 3. hefti. Í þessu hefti eru 
upprifjun og endurtekning á námsþáttum fyrri hefta en athyglinni einkum beint að 
töluorðum og ýmsum smáorðum. Einnig er fjallað um málshætti og orðtök, samheiti 
og andheiti o.fl. Í kennarabók er skýrð uppbygging nemendabókarinnar og fjallað í 
stuttu máli um hverja blaðsíðu og bent á viðbótarverkefni í öðru námsefni.

Lærum gott mál 5. hefti

Námsefnisflokkurinn Lærum gott mál er ætlaður nemendum í efstu bekkjum 
grunnskólans sem ekki geta nýtt sér almennt efni í móðurmáli. Þetta er fimmta og 
síðasta hefti í flokknum. Því er skipti í þemu og er m.a. fjallað um framhaldsskóla, 
atvinnu, heimilið og bókasafnið. Áhersla er lögð á frjálsa ritun og rifjuð upp atriði 
úr fyrr bókunum fjórum. Í kennarabók er skýrð uppbygging nemendabókarinnar og 
fjallað í stuttu máli um hverja blaðsíðu og bent á viðbótarverkefni í öðru námsefni.

Völusteinn

Völusteinn er bók til að lesa saman og spjalla um. Hún er sjálfstætt framhald á 
bókunum Sögusteinn og Ósksteinn sem hafa átt vinsældum að fagna meðal 
nemenda og kennara. Bókin skiptist í þrjá aðalkafla sem hver um sig inniheldur 
fjölbreytt efni.

Á framandi slóðum: Hvað eiga Róbinson Krúsó, Vesturfararnir á 19. öldinni og íslenskir 
útilegumenn sameiginlegt? Allir þurftu þeir að takast á við nýjar og framandi aðstæður. Það er 
forvitnilegt að setja sig í spor þeirra og ef til vill getum við lært eitthvað af þeim.

Í dulargervi: Það getur verið skemmtilegt að þykjast vera einhver annar en maður er. Stundum er 
meira að segja nauðsynlegt að bregða sér í dulagervi. Tíminn líður: Væri ekki gaman að eiga tímavél 
og geta ferðast bæði fram og aftur í tíma? Slík ferðalög eru þó kannski ekki alveg hættulaus eins og 
Teitur tímaflakkari veit. Kannski er líka hægt að ferðast um tímann án þess að nota tímavél.

https://mms.is/namsefni/laerum-gott-mal-3-hefti
https://mms.is/namsefni/laerum-gott-mal-4-hefti
https://mms.is/namsefni/laerum-gott-mal-5-hefti
https://mms.is/namsefni/volusteinn
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Ritrún 2

Viðfangsefnin í bókinni eru miðuð við börn sem eru farin að lesa sér til skilnings. 
Verkefnin eru m.a til að auka orðaforða þeirra, styrkja málkennd og kynna þeim 
grunnatriði í málfræði og ritun.

Orðasjóður myndaspjöld

Adventure Island of English Words/Orðasjóður skiptist í 28 þemu, svo sem 
dýr, fólk, líkamshluta, fatnað, mat, tilfinningar, útlit fólks, íþróttir, skólastofuna, 
heimilið, fjölskylduna o.fl. 

Um er að ræða 311 myndaspjöld í stærðinni 15x15 cm. Á annað hundrað 
vinnublöð, sem hægt er að velja úr, fylgja efninu til útprentunar af vef, bæði á 
ensku og íslensku.

Íslenski málhljóða-kassinn.

Í Íslenska málhljóðakassanum eru 58 flokkar yfir íslenska samhljóða og 
samhljóðasamböndum. Hverjum flokki fylgja 10 myndapör (20 stakar myndir) 
þar sem málhjóðin koma fyrir í fram, inn, og bakstöðu orða. Að auki fylgja 
íslensku stafirnir á stökum spjöldum. Efnið má nota með nemendum á 

öllum aldri til að kenna og leiðrétta framburð, þjálfa hlustun og hljóðgreiningu, efla orðaforða og 
hugtakanotkun og undirbúa lestur og ritun. Orðalisti og hugmyndir um notkun má finna í bæklingi 
sem fylgir kassanum.

Listin að lesa og skrifa - Lestrarspil

Lestrarspilið samanstendur af u.þ.b. 280 spjöldum með myndum, orðmyndum og 
setningum.Spilið skiptist í fjóra hluta í samræmi við vinnubækur námsefnisflokksins 
Listin að lesa og skrifa. Helsta markmið spilsins er að gera lestrarkennsluna 
skemmtilega og auðvelda kennurum að þjálfa hljóðgreiningu, lestur stakra orða 
og stuttra setninga á fjölbreytilegan hátt. Það er einkum ætlað börnum sem 

þarfnast hægrar stígandi, skipulegra vinnubragða og mikillar endurtekningar við lestrarnámið. Stuttar 
leiðbeiningar fylgja.

https://mms.is/namsefni/ritrun-2
https://mms.is/namsefni/adventure-island-english-wordsordasjodur
https://mms.is/namsefni/islenski-malhljodakassinn
https://mms.is/namsefni/listin-ad-lesa-og-skrifa-lestrarspil
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Leikur að íslenskum orðum gagnvirkt efni

Vefur í íslenskri, enskri útgáfu (Play with english)  og danskri útgáfu (Leg med 
dansk). Hann er til ætlaður málörvunar í íslensku, með nemendum með hægan 
málþroska og ekki síður nemendum sem eru með annað móðurmál en íslensku.  
Vefurinn nýtist einnig byrjendum í  íslensku á miðstigi. Markmið vefjarins er fyrst 

og fremst að kenna nemendum algeng orð, ritun þeirra, lestur og framburð. Þemun sem tekin eru 
fyrir á vefnum eru áþekk þeim sem finna má í byrjendaefni í ensku og málörvunarefninu Orðasjóði og 
því er auðvelt að nota vefinn samhliða því námsefni.

Fallorðaspilið

Fallorðaspilið er ætlað til að æfa börn í beygingu íslenskra fallorða, einkum nafnorða, 
en einnig fornafna og lýsingarorða. Það er einkum hugsað fyrir börn með hægan 
málþroska eða málröskun á yngsta stigi grunnskólans en nýtist  ft á tímabundnum 
stuðningi að halda.

Skali 2a rafbók, verkefnabók og kaflapróf

Skali býður upp á innhaldsríka og lifandi stærðfræðikennslu. Nemendur öðlast bæði 
skilning og færni með því að vera virkir og leitandi þegar þeir vinna við stærðfræði.

Nemendur og kennarar nota Skala til að lesa stærðfræði, vinna verkefni, rökræða 
lausnarleiðir og fást við stærðfræðilegar áskoranir á rannsakandi og skapandi hátt. 
Skali vekur áhuga nemenda með því að tengja stærðfræði við daglegt líf og bjóða 
upp á fjölbreytta kennslu.

Skólablaðið - vefur

Skólablaðið er gagnvirkur vefur ætlaður nemendum með annað móðurmál en 
íslensku, einkum á mið og unglingastigi grunnskólans. Vefurinn nýtist þó út fyrir 
þann hóp, t.d. nemendum í framhaldsskóla og jafnvel fullorðinsfræðslu.

Vefnum er fyrst og fremst ætlað að æfa nemendur í daglegu máli. Megináherslan er á hlustun og 
skilning en einnig málnotkun og málfræði. Möguleikar vefjarins gefa tilefni til fjölbreyttra vinnubragða 
og hann má nota bæði í samkennslu, með skjávarpa eða rafrænni töflu, og við sjálfstæða vinnu 
nemenda.

Miðað er við að nemendur:
  auki málfærni sína í íslensku 
  efli tilfinningu fyrir beygingum málsins. 
  bæti orðaforða sem kemur þeim að gagni í daglegum samræðum.  
  eigi auðveldara með að bjarga sér úti í samfélaginu. 
  átti sig á ýmsum óskráðum reglum.

https://mms.is/namsefni/leikur-ad-islenskum-ordum-vefur
https://mms.is/namsefni/fallordaspilid
https://mms.is/namsefni/skali-2a-nemendabok-rafbok
https://mms.is/namsefni/skali-2a-verkefnablod
https://mms.is/namsefni/skolabladid-vefur
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Vefurinn skiptist í þrjá hluta:

  Ritnefndin
  Ritnefndin í bænum
  Greinaskrif

Hver hluti skiptist í fimm undirkafla og með hverjum þeirra eru fjögur verkefni sem velja má á milli; alls 
eru þetta 60 verkefni. Flest verkefnin tengjast sögusviðinu og er gert ráð fyrir að nemandinn byrji á að 
lesa samfelldan texta áður en hafist er handa við verkefnin. Hægt er að hlusta á upplestur textans.

Hitt og þetta

Þessi einnota bók er einkum ætluð nemendum á unglingastigi sem eru með 
annað móðurmál en íslensku en hafa náð nokkurri færni í íslensku máli. Henni er 
ætlað að efla orðaforða þeirra, bæta lesskilning og vera eins konar brú yfir í lestur 
texta sem mæta nemendum á þessu aldursstigi. Efnið er valið með hliðsjón af 
mismunandi bakgrunni lesenda og kemur úr ýmsum áttum eins og heiti bókarinnar 
gefur til kynna. Verkefni fylgja hverjum kafla þar sem athygli nemenda er beint að 
einstökum orðum ásamt því að gera kröfur um lesskilning.

Bókin nýtist einnig íslenskum nemendum sem þurfa skýra framsetningu á efni. Allir textar eru lesnir 
inn á hljóðbók sem hlaða má niður af vef Menntamálastofnunar. Hitt og þetta er einnig gefin út á vef 
fyrir þá sem vilja prenta út stakar síður.

Málfræðibókin mín 1. hefti

Málfræðibókin mín 1. hefti er einkum ætluð nemendum á miðstigi og unglingastigi 
grunnskólans og er hið fyrsta í röð þriggja hefta. Námsbókinni er m.a. ætlað að 
uppfylla þau markmið í kaflanum ,,íslenska sem annað tungumál” í Aðalnámskrá 
grunnskóla  íslenska, þar sem segir að nemendur eigi að vera færir um að stunda 
nám i íslenskum grunnskólum og öðlast ,,munnlega og skriflega færni í íslensku 
sem gerir þeim kleift að stunda nám við eðlilega framvindu til jafns við jafnaldra 
sína.”

Málfræðibókin mín 2. hefti

Efni bókarinnar byggist á fyrri samnenfndri bók og er nauðsynlegt að nemendur 
hafi farið yfir efni hennar áður en þeir takast á við þessa bók. Námsbókinni er 
m.a. ætlað að uppfylla þau markmið í kaflanum ,,íslenska sem annað tungumál” í 
Aðalnámskrá grunnskóla  íslenska, þar sem segir að nemendur eigi að vera færir 
um að stunda nám i íslenskum grunnskólum og öðlast ,,munnlega og skriflega 
færni í íslensku sem gerir þeim kleift að stunda nám við eðlilega framvindu til jafns 
við jafnaldra sína.”

https://mms.is/namsefni/hitt-og-thetta
https://mms.is/namsefni/malfraedibokin-min-1-hefti
https://mms.is/namsefni/malfraedibokin-min-2-hefti
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Málfræðibókin mín 3. hefti

Málfræðibókin mín 3. hefti er einkum ætluð nemendum á unglingastigi 
grunnskólans og er sú síðasta í röð þriggja hefta. Efni bókarinnar byggist á fyrri 
bókum með sama heiti og er nauðsynlegt að nemendur hafi farið yfir efni þeirra 
áður en þeir takast á við þessa bók.Námsbókinni er m.a. ætlað að uppfylla þau 
markmið í kaflanum ,,íslenska sem annað tungumál” í Aðalnámskrá grunnskóla 
 íslenska, þar sem segir að nemendur eigi að vera færir um að stunda nám i 
íslenskum grunnskólum og öðlast ,,munnlega og skriflega færni í íslensku sem gerir 

þeim kleift að stunda nám við eðlilega framvindu til jafns við jafnaldra sína.”

Auðlesin sögubók - bókaflokkur

Léttlestarbækur fyrr mið og unglingastig 

Úti um mela og móa

Námsbókin Úti um mela og móa er einkum samin fyrir nemendur með annað 
móðurmál en íslensku, sem falla undir skilgreininguna lengra eða lengst komnir í 
íslensku máli í aðalnámskrá grunnskóla  íslenska, en nýtist einnig öðrum nemendum. 
Bókin fjallar í stuttu máli um Ísland, náttúru þess og lífríki. Við gerð hennar var höfð 
hliðsjón af ýmsum efnisþáttum sem fjallað er um í almennu námsefni í landafræði og 
náttúrufræði á miðstigi grunnskólans. Texti er stuttur og í bókinni er fjöldi mynda sem 

styðja vel við textann. Bókinni er bæði ætlað að stuðla að áhuga og þekkingu nemenda á náttúru og 
lífríki Íslands, vera eins konar brú yfir í almennt námsefni, og efla málvitund og málfærni þeirra á þessu 
sviði.

Kæra dagbók 2 og 3

Námsefnið er samið fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku. Það 
er einkum miðað við nemendur á aldrinum 8–11 ára sem eru læsir á sínu 
móðurmáli en hafa litla eða enga kunnáttu í íslensku en getur nýst bæði eldri 
og yngri nemendum. Efnið skiptist í nemendabók, hljóðbók, ítarefni með 
nemendabók og ábendingar og kennsluhugmyndir til kennara á vef (pdf).

Ritum rétt

Verkefnin eru tekin úr samnefndri bók sem samin er af Ólöfu H. Pétursdóttur 
sérkennara. Þau eru einkum ætluð 9  12 ára nemendum sem eiga við 
stafsetningarörðugleika að etja en reynslan hefur sýnt að hægt er að nota 
þau með góðum árangri fyrir aðra aldursflokka og til almennrar þjálfunar í 
stafsetningu.

https://mms.is/namsefni/malfraedibokin-min-3-hefti
https://mms.is/namsefni?title=Au%C3%B0lesin+s%C3%B6gub%C3%B3k&level=All&category=All&type=All&year=All&sort_by=title&view_as=on
https://mms.is/namsefni/kaera-dagbok-nemendabok
https://mms.is/namsefni/ritum-rett-stafsetningaraefingar-a-vef
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Málfræðibókin mín 1. hefti

Málfræðibókin mín 1. hefti er einkum ætluð nemendum á miðstigi og unglingastigi 
grunnskólans og er hið fyrsta í röð þriggja hefta. Námsbókinni er m.a. ætlað að 
uppfylla þau markmið í kaflanum ,,íslenska sem annað tungumál” í Aðalnámskrá 
grunnskóla  íslenska, þar sem segir að nemendur eigi að vera færir um að stunda 
nám i íslenskum grunnskólum og öðlast ,,munnlega og skriflega færni í íslensku 
sem gerir þeim kleift að stunda nám við eðlilega framvindu til jafns við jafnaldra 
sína.”

Litla gula hænan

Léttur texti fyrir byrjendur í lestri, byggður upp á endurtekningum setninga.

Lærum gott mál 1. hefti

Fyrsta bók af fimm bókum með sama heiti. Efnið er einkum ætlað nemendum á 
unglingastigi sem ekki geta nýtt sér almennt námsefni í íslensku. Í þessu hefti eru 
verkefni sem þjálfa nemendur í að raða eftir stafrófsröð, velja um stóran eða lítinn 
staf, einfaldan eða tvöfaldan samhljóða o.fl. Athyglinni er beint að nafnorðum, 
beygingum þeirra, stofni, kyni og tölu. Í kennarabók er skýrð uppbygging 
nemendabókarinnar og fjallað í stuttu máli um hverja blaðsíðu og bent á 
viðbótarverkefni í öðru námsefni.

Leikur að íslenskum orðum – vefur

Vefur í íslenskri, enskri útgáfu (Play with english) og danskri útgáfu (Leg med 
dansk). Hann er til ætlaður málörvunar í íslensku, með nemendum með hægan 
málþroska og ekki síður nemendum sem eru með annað móðurmál en íslensku.  
Vefurinn nýtist einnig byrjendum í  íslensku á miðstigi. Markmið vefjarins er fyrst 

og fremst að kenna nemendum algeng orð, ritun þeirra, lestur og framburð. Þemun sem tekin eru 
fyrir á vefnum eru áþekk þeim sem finna má í byrjendaefni í ensku og málörvunarefninu Orðasjóði og 
því er auðvelt að nota vefinn samhliða því námsefni.

Að skrifa rétt - vefur

https://mms.is/namsefni/adskrifarettvefur

https://mms.is/namsefni/malfraedibokin-min-1-hefti
https://mms.is/namsefni/litla-gula-haenan
https://mms.is/namsefni/laerum-gott-mal-1-hefti
https://mms.is/namsefni/leikur-ad-islenskum-ordum-vefur
https://mms.is/namsefni/ad-skrifa-rett-vefur
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Lesum og skoðum orð

Lesum og skoðum orð er gagnvirkur vefur sem miðast við að mæta áherslum 
í heildstæðri móðurmálskennslu í fyrstu bekkjum grunnskólans. Möguleikar 
vefjarins gefa tilefni til skapandi og fjölbreyttra vinnubragða og hann má 
nota í samkennslu, með skjávarpa eða rafrænni töflu, og við sjálfstæða vinnu 

nemenda. Velja má um 11 smábækur og 6 mismunandi leiðir til að fást við texta bókanna.

Kennsluleiðbeiningar og ábendingar um notkun vefjarins fylgja á vefnum.

Ritrún 2

Viðfangsefnin í bókinni eru miðuð við börn sem eru farin að lesa sér til skilnings. 
Verkefnin eru m.a til að auka orðaforða þeirra, styrkja málkennd og kynna þeim 
grunnatriði í málfræði og ritun.

Ritrún 3

Viðfangsefnin í bókinni eru miðuð við nemendur sem hafa náð nokkrum tökum á 
lestri og ritun. Í bókinni kynnast þau grunnatriðum í málfræði, greinarmerkjum og 
nokkrum stafsetningarreglum.

Orðasjóður myndaspjöld

Adventure Island of English Words/Orðasjóður skiptist í 28 þemu, svo sem dýr, 
fólk, líkamshluta, fatnað, mat, tilfinningar, útlit fólks, íþróttir, skólastofuna, heimilið, 
fjölskylduna o.fl. 

Um er að ræða 311 myndaspjöld í stærðinni 15x15 cm. Á annað hundrað vinnublöð, 
sem hægt er að velja úr, fylgja efninu til útprentunar af vef, bæði á ensku og 
íslensku.

Íslenski málhljóða-kassinn.

Í Íslenska málhljóðakassanum eru 58 flokkar yfir íslenska samhljóða og 
samhljóðasamböndum. Hverjum flokki fylgja 10 myndapör (20 stakar myndir) 
þar sem málhjóðin koma fyrir í fram, inn, og bakstöðu orða. Að auki fylgja 
íslensku stafirnir á stökum spjöldum. Efnið má nota með nemendum á 

öllum aldri til að kenna og leiðrétta framburð, þjálfa hlustun og hljóðgreiningu, efla orðaforða og 
hugtakanotkun og undirbúa lestur og ritun. Orðalisti og hugmyndir um notkun má finna í bæklingi 
sem fylgir kassanum.

https://mms.is/namsefni/lesum-og-skodum-ord-smabaekur
https://mms.is/namsefni/ritrun-2
https://mms.is/namsefni/ritrun-3
https://mms.is/namsefni/adventure-island-english-wordsordasjodur
https://mms.is/namsefni/islenski-malhljodakassinn
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Lestur er leikur

Þessi vefur er einkum ætlaður nemendum sem þurfa hæga og skipulega 
þjálfun til að læra stafina og hljóð þeirra og mikla endurtekningu til að 
ná tökum á byrjunaratriðum lestrar. Kennsluleiðbeiningar eru á vefnum. 
Vefurinn hentar einnig fyrir spjaldtölvur.

Málfræðibókin mín 1. hefti

Málfræðibókin mín 1. hefti er einkum ætluð nemendum á miðstigi og unglingastigi 
grunnskólans og er hið fyrsta í röð þriggja hefta. Námsbókinni er m.a. ætlað að 
uppfylla þau markmið í kaflanum ,,íslenska sem annað tungumál” í Aðalnámskrá 
grunnskóla  íslenska, þar sem segir að nemendur eigi að vera færir um að stunda 
nám i íslenskum grunnskólum og öðlast ,,munnlega og skriflega færni í íslensku sem 
gerir þeim kleift að stunda nám við eðlilega framvindu til jafns við jafnaldra sína.”

Ungi litli

Sögur fyrir börn sem búin eru að ná lestrartækninni en vantar æfingu.

Komdu og skoðaðu - bókaflokkur

Við gerð efnisins var tekið mið af áherslum í námskrá í náttúrufræði og samfélagsgreinum.

Ísland, landið okkar

Í bókinni eru kynnt ýmis orð um landslag á Íslandi og sagt frá nokkrum merkilegum 
stöðum. Bókinni er skipt í stutta kafla og er einn kafli á hverri síðu. Efnið er sett fram 
í skýrum og knöppum texta, stuttum línum og með skýru letri. Á hverri blaðsíðu 
eru ljósmyndir og teikningar. Bókin er einkum ætluð nemendum á mið og efsta 
stigi grunnskólans sem ekki getað notað almennt námsefni í landafræði. Ný og 

endurskoðuð útgáfa kom 2010 í henni eru auk uppfærlu á texta, nýjar ljósmyndir og orðskýringar sem 
áður voru aðeins í kennarabókinni.

https://mms.is/namsefni/lestur-er-leikur-vefur
https://mms.is/namsefni/malfraedibokin-min-1-hefti
https://mms.is/namsefni/ungi-litli
https://mms.is/namsefni?title=komdu+og+sko%C3%B0a%C3%B0u&level=All&category=All&type=All&year=All&sort_by=title&sort_order=ASC&view_as=on
https://mms.is/namsefni/island-landid-okkar
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Kæra dagbók 1, 2 og 3

Námsefnið er samið fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku. Það 
er einkum miðað við nemendur á aldrinum 8–11 ára sem eru læsir á sínu 
móðurmáli en hafa litla eða enga kunnáttu í íslensku en getur nýst bæði eldri 
og yngri nemendum. Efnið skiptist í nemendabók, hljóðbók,  ítarefni með 
nemendabók og ábendingar og kennsluhugmyndir til kennara á vef (pdf).

Orðakistur Krillu

Í vefefninu Orðakistur Krillu er hægt að velja um æfingar þar sem 
nemendur geta m.a. þjálfað lestur orða sem ríma, lestur algengustu orða 
í íslensku, raðað orðum í stafrófsröð og fundið orð í orðagrind. Í ríminu 
og lestri algengra orða eru lykilorðin lesin. Markmið verkefnanna er 

m.a. að styrkja sjónminni nemenda og hjálpa þeim að þekkja orðmyndir. Verkefnin eru einkum ætluð 
nemendum á yngsta stigi grunnskólans og þurfa nemendur að hafa náð nokkrum tökum á lestri til að 
geta nýtt sér þau.

Lesrún 1

Lesrún  lesa, skilja, læra er einnota verkefnabók einkum ætluð nemendum í 3. 
og 4. bekk grunnskólans en gæti einnig hentað eldri nemendum þar á meðal 
nemendum með annað tungumál en íslensku. Gengið er út frá því að nemendur 
hafi náð vissri lestrarfærni áður en þeir takast á við Lesrúnu. Efnið er ýmiss konar 
fróðleikur, þjóðsögur, ævintýri og ljóð. 

Í bókinni er fyrst og fremst lögð áhersla á lesturinn, lesfærni og lesskilning eins og 
fram kemur í undirtitli lesa, skilja, læra. Fá nemendur til  að staldra við þegar lesið 

er, hugsa um efnið og velta því fyrir sér. Með því móti verður lestur bæði gagnlegur og skemmtilegur. 
Lögð er áhersla á að nemendur æfist í að nota skemu eða grindur til að auðvelda úrvinnslu, bæði 
munnlega og skriflega. Er þá átt við hugarkort, tímalínu, hvspurningar og fleira.

https://mms.is/namsefni/kaera-dagbok-nemendabok
https://mms.is/namsefni/ordakistur-krillu-vefur
https://mms.is/namsefni/lesrun-lesa-skilja-laera
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Óskasteinn

Bók til að lesa saman og spjalla um. Hún er sjálfstætt framhald af bókinni 
Sögusteinn.  Bókin skiptist í þrjá aðalkafla sem hver um sig inniheldur fjölbreytt efni, 
sögur, fræðsluefni, samtalsþætti og vísur.

Kaflarnir heita: Margt býr í myrkrinu. Í kaflanum eru gamlar og nýjar draugasögur 
en einnig er þar fjallað um ljósið og myrkrið. Táknmynd kaflans er að sjálfsögðu 
draugur.

Gettu betur. Táknmynd þessa kafla er vasaljósið sem getur lýst okkur leið inn í króka og kima. Í 
kaflanum er fjallað um ráðgátur og þrautir af ýmsu tagi.

Ef ég gæti óskað mér. Hvers myndir þú óska þér ef þú ættir eina ósk? Hugsaðu þig vel um því óskir 
eru dýrmætar. Táknmynd kaflans er töfralampinn sem hjálpaði Aladdín að uppfylla sínar óskir.

Lesrún 1

Lesrún  lesa, skilja, læra er einnota verkefnabók einkum ætluð nemendum í 3. og 4. 
bekk grunnskólans en gæti einnig hentað eldri nemendum þar á meðal nemendum 
með annað tungumál en íslensku. Gengið er út frá því að nemendur hafi náð 
vissri lestrarfærni áður en þeir takast á við Lesrúnu. Efnið er ýmiss konar fróðleikur, 
þjóðsögur, ævintýri og ljóð.

Í bókinni er fyrst og fremst lögð áhersla á lesturinn, lesfærni og lesskilning eins og fram kemur í 
undirtitli lesa, skilja, læra. Fá nemendur til  að staldra við þegar lesið er, hugsa um efnið og velta því 
fyrir sér. Með því móti verður lestur bæði gagnlegur og skemmtilegur. Lögð er áhersla á að nemendur 
æfist í að nota skemu eða grindur til að auðvelda úrvinnslu, bæði munnlega og skriflega. Er þá átt við 
hugarkort, tímalínu, hvspurningar og fleira.

Lesrún 2

Í Lesrúnu 2 er safn lesskilningsverkefna. Bókin er einnota verkefnabók.

Í þessari bók eru fjölbreyttar frásagnir, fróðleikur og ljóð sem gaman er að lesa. 
Kolkrabbar, moldvörpur, geimverur og draugar koma við sögu ásamt mörgu öðru. Í 
verkefnunum er lögð áhersla á að nemendur ræði saman um það sem þeir voru að 
lesa, finnið aðalatriði, spyrji spurninga og svari þeim. Þeir læri ný orð, glími við gátur 
og spila orðaspil.

Bókin er einkum ætluð yngsta stigi en gæti einnig hentað eldri nemendum, það á meðal þeim sem 
hafa annað móðurmál en íslensku.

https://mms.is/namsefni/oskasteinn
https://mms.is/namsefni/lesrun-lesa-skilja-laera
https://mms.is/namsefni/lesrun-2-lesa-skilja-laera
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Málfræðibókin mín 1. hefti

Málfræðibókin mín 1. hefti er einkum ætluð nemendum á miðstigi og unglingastigi 
grunnskólans og er hið fyrsta í röð þriggja hefta. Námsbókinni er m.a. ætlað að 
uppfylla þau markmið í kaflanum ,,íslenska sem annað tungumál” í Aðalnámskrá 
grunnskóla  íslenska, þar sem segir að nemendur eigi að vera færir um að stunda 
nám i íslenskum grunnskólum og öðlast ,,munnlega og skriflega færni í íslensku sem 
gerir þeim kleift að stunda nám við eðlilega framvindu til jafns við jafnaldra sína.”

Málfræðibókin mín 2. hefti

Efni bókarinnar byggist á fyrri samnenfndri bók og er nauðsynlegt að nemendur hafi 
farið yfir efni hennar áður en þeir takast á við þessa bók. Námsbókinni er m.a. ætlað 
að uppfylla þau markmið í kaflanum ,,íslenska sem annað tungumál” í Aðalnámskrá 
grunnskóla  íslenska, þar sem segir að nemendur eigi að vera færir um að stunda 
nám i íslenskum grunnskólum og öðlast ,,munnlega og skriflega færni í íslensku sem 
gerir þeim kleift að stunda nám við eðlilega framvindu til jafns við jafnaldra sína.”

Málfræðibókin mín 3. hefti

Málfræðibókin mín 3. hefti er einkum ætluð nemendum á unglingastigi 
grunnskólans og er sú síðasta í röð þriggja hefta. Efni bókarinnar byggist á fyrri 
bókum með sama heiti og er nauðsynlegt að nemendur hafi farið yfir efni þeirra 
áður en þeir takast á við þessa bók.Námsbókinni er m.a. ætlað að uppfylla þau 
markmið í kaflanum ,,íslenska sem annað tungumál” í Aðalnámskrá grunnskóla 
 íslenska, þar sem segir að nemendur eigi að vera færir um að stunda nám i 
íslenskum grunnskólum og öðlast ,,munnlega og skriflega færni í íslensku sem gerir 

þeim kleift að stunda nám við eðlilega framvindu til jafns við jafnaldra sína.”

Að skrifa rétt - vefur

https://mms.is/namsefni/adskrifarettvefur

Málsmiðjan - vefur

Málsmiðjan er gagnvirkur vefur er fyrir nemendur sem vilja þjálfa málfræði 
og stafsetningu.

Æfingarnar byggja á sömu efnisþáttum og bókin Finnbjörg og auðvelt er 
fyrir nemendur og kennara að nýta bókina í tengslum við vefinn. Flestum 
verkefnum er skipt upp í þrjú erfiðleikastig svo hægt er að velja verkefni við 
hæfi hvers og eins nemanda.

https://mms.is/namsefni/malfraedibokin-min-1-hefti
https://mms.is/namsefni/malfraedibokin-min-2-hefti
https://mms.is/namsefni/malfraedibokin-min-3-hefti
https://mms.is/namsefni/ad-skrifa-rett-vefur
https://mms.is/namsefni/malsmidjan-vefur
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Lærum gott mál 1. hefti

Fyrsta bók af fimm bókum með sama heiti. Efnið er einkum ætlað nemendum á 
unglingastigi sem ekki geta nýtt sér almennt námsefni í íslensku. Í þessu hefti eru 
verkefni sem þjálfa nemendur í að raða eftir stafrófsröð, velja um stóran eða lítinn 
staf, einfaldan eða tvöfaldan samhljóða o.fl. Athyglinni er beint að nafnorðum, 
beygingum þeirra, stofni, kyni og tölu. Í kennarabók er skýrð uppbygging 
nemendabókarinnar og fjallað í stuttu máli um hverja blaðsíðu og bent á 
viðbótarverkefni í öðru námsefni.

Lærum gott mál 2. hefti

Önnur bók af fimm í flokknum Lærum gott mál. Gert er ráð fyrir að nemendur sem 
fá þetta hefti ráði við verkefnin í 1. hefti. Í þessu hefti eru upprifjun og endurtekning 
á námsþáttum 1. heftis en athyglinni einkum beint að lýsingarorðum. Þá er ng og 
nkreglan kynnt, fjallað um skammstafanir, samsett orð, samheiti og andheiti o.fl. 
Í kennarabók er skýrð uppbygging nemendabókarinnar og fjallað í stuttu máli um 
hverja blaðsíðu og bent á viðbótarverkefni í öðru námsefni.

Lærum gott mál 3. hefti

Þriðja hefti af fimm í flokknum Lærum gott mál. Þetta hefti er einkum ætlað 
nemendum í 9. bekk sem ekki geta nýtt sér almennt námsefni í íslensku. Gert er 
ráð fyrir að nemendur, sem fást við það, ráði við verkefnin í 1. og 2. hefti. Í þessu 
hefti eru upprifjun og endurtekning á námsþáttum tveggja fyrri hefta en athyglinni 
einkum beint að sagnorðum. Einnig er fjallað um yýeyorð, um 11orð, að greina 
í orðflokka o.fl. Í kennarabók er skýrð uppbygging nemendabókarinnar og fjallað í 
stuttu máli um hverja blaðsíðu og bent á viðbótarverkefni í öðru námsefni.

Málrækt 1

Málrækt 1 kom fyrst út árið 1982. Þá var námsefnið þrískipt: Leshefti, vinnubók og 
kennsluleiðbeiningar. Nú hefur efnið verið endurskoðað af höfundum, allmiklu nýju 
efni bætt við og kemur það út í einni bók. Sem fyrr er námsefnið ætlað börnum í 4.  
5. bekk. Í bókinni eru hverskyns verkefni og æfingar í móðurmálinu með aðaláherslu 
á málfræði og ritun en einnig stafsetningu og bókmenntir. Bókina prýða margar 
teikningar. 

Málrækt 2

Málrækt 2 kom fyrst út árið 1984. Nú hefur efnið verið endurskoðað af höfundum. Sem 
fyrr er námsefnið einkum ætlað börnum í 6. bekk. Í bókinni eru hverskyns verkefni og 
æfingar í móðurmálinu með aðaláherslu á málfræði og ritun en einnig stafsetningu og 
bókmenntir. Bókina prýða margar teikningar.

https://mms.is/namsefni/laerum-gott-mal-1-hefti
https://mms.is/namsefni/laerum-gott-mal-2-hefti
https://mms.is/namsefni/laerum-gott-mal-3-hefti
https://mms.is/namsefni/malraekt-1
https://mms.is/namsefni/malraekt-2
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Málrækt 3

Námsefnið einkum ætlað nemendum í 7. bekk grunnskóla. Í bókinni er að finna 
hverskyns verkefni og æfingar í móðurmálinu með aðal áherslu á málfræði og ritun en 
einnig stafsetningu og bókmenntir. Bókina prýða margar teikningar.

Skinna 1

Í þessari rafbók eru bæði málfræði og lesskilningsverkefni. M.a. er fjallað um 
stafrófsröð, nafnorð, tölu og kyn nafnorða. Auk þess eru í efninu leikir, krossgátur o.fl. 
Einungis er um rafræna útgáfu að ræða, ef rafbókinni er hlaðið niður birtist hún sem 
pdf skjal.

Orðasjóður myndaspjöld

Adventure Island of English Words/Orðasjóður skiptist í 28 þemu, svo sem dýr, 
fólk, líkamshluta, fatnað, mat, tilfinningar, útlit fólks, íþróttir, skólastofuna, heimilið, 
fjölskylduna o.fl. 

Um er að ræða 311 myndaspjöld í stærðinni 15x15 cm. Á annað hundrað 
vinnublöð, sem hægt er að velja úr, fylgja efninu til útprentunar af vef, bæði á 
ensku og íslensku.

Íslenski málhljóða-kassinn.

Í Íslenska málhljóðakassanum eru 58 flokkar yfir íslenska samhljóða og 
samhljóðasamböndum. Hverjum flokki fylgja 10 myndapör (20 stakar myndir) 
þar sem málhjóðin koma fyrir í fram, inn, og bakstöðu orða. Að auki fylgja 
íslensku stafirnir á stökum spjöldum. Efnið má nota með nemendum á 

öllum aldri til að kenna og leiðrétta framburð, þjálfa hlustun og hljóðgreiningu, efla orðaforða og 
hugtakanotkun og undirbúa lestur og ritun. Orðalisti og hugmyndir um notkun má finna í bæklingi 
sem fylgir kassanum.

Litla gula hænan

Léttur texti fyrir byrjendur í lestri, byggður upp á endurtekningum setninga.

https://mms.is/namsefni/malraekt-3
https://mms.is/namsefni/skinna-1-verkefnabok-rafbok
https://mms.is/namsefni/adventure-island-english-wordsordasjodur
https://mms.is/namsefni/islenski-malhljodakassinn
https://mms.is/namsefni/litla-gula-haenan
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Kæra dagbók 1, 2 og 3

Námsefnið er samið fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku. Það 
er einkum miðað við nemendur á aldrinum 8–11 ára sem eru læsir á sínu 
móðurmáli en hafa litla eða enga kunnáttu í íslensku en getur nýst bæði eldri 
og yngri nemendum. Efnið skiptist í nemendabók, hljóðbók,  ítarefni með 
nemendabók og ábendingar og kennsluhugmyndir til kennara á vef (pdf).

Ritrún 2

Viðfangsefnin í bókinni eru miðuð við börn sem eru farin að lesa sér til skilnings. 
Verkefnin eru m.a til að auka orðaforða þeirra, styrkja málkennd og kynna þeim 
grunnatriði í málfræði og ritun.

Ritrún 3

Viðfangsefnin í bókinni eru miðuð við nemendur sem hafa náð nokkrum tökum á lestri 
og ritun. Í bókinni kynnast þau grunnatriðum í málfræði, greinarmerkjum og nokkrum 
stafsetningarreglum.

https://mms.is/namsefni/kaera-dagbok-nemendabok
https://mms.is/namsefni/ritrun-2
https://mms.is/namsefni/ritrun-3
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Málrækt 1

Málrækt 1 kom fyrst út árið 1982. Þá var námsefnið þrískipt: Leshefti, vinnubók og 
kennsluleiðbeiningar. Nú hefur efnið verið endurskoðað af höfundum, allmiklu nýju efni 
bætt við og kemur það út í einni bók. Sem fyrr er námsefnið ætlað börnum í 4.  5. bekk. 
Í bókinni eru hverskyns verkefni og æfingar í móðurmálinu með aðaláherslu á málfræði 

og ritun en einnig stafsetningu og bókmenntir. Bókina prýða margar teikningar. 

Málrækt 2

Málrækt 2 kom fyrst út árið 1984. Nú hefur efnið verið endurskoðað af höfundum. Sem 
fyrr er námsefnið einkum ætlað börnum í 6. bekk. Í bókinni eru hverskyns verkefni og 
æfingar í móðurmálinu með aðaláherslu á málfræði og ritun en einnig stafsetningu og 
bókmenntir. Bókina prýða margar teikningar.

Málrækt 3

Námsefnið einkum ætlað nemendum í 7. bekk grunnskóla. Í bókinni er að finna 
hverskyns verkefni og æfingar í móðurmálinu með aðal áherslu á málfræði og ritun en 
einnig stafsetningu og bókmenntir. Bókina prýða margar teikningar.

Skinna 1

Í þessari rafbók eru bæði málfræði og lesskilningsverkefni. M.a. er fjallað um 
stafrófsröð, nafnorð, tölu og kyn nafnorða. Auk þess eru í efninu leikir, krossgátur o.fl. 
Einungis er um rafræna útgáfu að ræða, ef rafbókinni er hlaðið niður birtist hún sem 
pdf skjal.

Orðasjóður myndaspjöld

Adventure Island of English Words/Orðasjóður skiptist í 28 þemu, svo sem dýr, 
fólk, líkamshluta, fatnað, mat, tilfinningar, útlit fólks, íþróttir, skólastofuna, heimilið, 
fjölskylduna o.fl.

Um er að ræða 311 myndaspjöld í stærðinni 15x15 cm. Á annað hundrað 
vinnublöð, sem hægt er að velja úr, fylgja efninu til útprentunar af vef, bæði á 
ensku og íslensku.

https://mms.is/namsefni/malraekt-1
https://mms.is/namsefni/malraekt-2
https://mms.is/namsefni/malraekt-3
https://mms.is/namsefni/skinna-1-verkefnabok-rafbok
https://mms.is/namsefni/adventure-island-english-wordsordasjodur
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Íslenski málhljóða-kassinn.

Í Íslenska málhljóðakassanum eru 58 flokkar yfir íslenska samhljóða og 
samhljóðasamböndum. Hverjum flokki fylgja 10 myndapör (20 stakar myndir) 
þar sem málhjóðin koma fyrir í fram, inn, og bakstöðu orða. Að auki fylgja 
íslensku stafirnir á stökum spjöldum. Efnið má nota með nemendum á 

öllum aldri til að kenna og leiðrétta framburð, þjálfa hlustun og hljóðgreiningu, efla orðaforða og 
hugtakanotkun og undirbúa lestur og ritun. Orðalisti og hugmyndir um notkun má finna í bæklingi 
sem fylgir kassanum.

Að skrifa rétt - vefur

https://mms.is/namsefni/adskrifarettvefur

Frægt fólk

Tuttugu gagnvirk verkefni sem reyna á lesskilning nemenda og þjálfa þá í að svara á 
hnitmiðaðan hátt spurningum úr stuttum textum. Textarnir eru allir um sögufrægar 
persónur, allt frá FornGrikkjum fram á okkar daga. Þeir eru á léttu og ljósu máli og 
fræðandi og skemmtilegir fyrir nemendur á yngsta og miðstigi grunnskólans.

Verkefnin má leggja fyrir í heild en þau henta einnig stök sem viðbótarverkefni eða 
fyrir þá sem eru röskir. Verkefnin eru gagnvirk, þ.e. nemendur geta unnið þau beint í tölvunni. Hægt 
er að prenta þau út.

Málfræðibókin mín 1. hefti

Málfræðibókin mín 1. hefti er einkum ætluð nemendum á miðstigi og unglingastigi 
grunnskólans og er hið fyrsta í röð þriggja hefta. Námsbókinni er m.a. ætlað að 
uppfylla þau markmið í kaflanum ,,íslenska sem annað tungumál” í Aðalnámskrá 
grunnskóla  íslenska, þar sem segir að nemendur eigi að vera færir um að stunda 
nám i íslenskum grunnskólum og öðlast ,,munnlega og skriflega færni í íslensku 
sem gerir þeim kleift að stunda nám við eðlilega framvindu til jafns við jafnaldra 
sína.”

https://mms.is/namsefni/islenski-malhljodakassinn
https://mms.is/namsefni/ad-skrifa-rett-vefur
https://mms.is/namsefni/fraegt-folk-lesskilningsverkefni
https://mms.is/namsefni/malfraedibokin-min-1-hefti
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Málfræðibókin mín 2. hefti

Efni bókarinnar byggist á fyrri samnenfndri bók og er nauðsynlegt að nemendur 
hafi farið yfir efni hennar áður en þeir takast á við þessa bók. Námsbókinni er 
m.a. ætlað að uppfylla þau markmið í kaflanum ,,íslenska sem annað tungumál” í 
Aðalnámskrá grunnskóla  íslenska, þar sem segir að nemendur eigi að vera færir 
um að stunda nám i íslenskum grunnskólum og öðlast ,,munnlega og skriflega 
færni í íslensku sem gerir þeim kleift að stunda nám við eðlilega framvindu til jafns 
við jafnaldra sína.”

Málfræðibókin mín 3. hefti

Málfræðibókin mín 3. hefti er einkum ætluð nemendum á unglingastigi 
grunnskólans og er sú síðasta í röð þriggja hefta. Efni bókarinnar byggist á fyrri 
bókum með sama heiti og er nauðsynlegt að nemendur hafi farið yfir efni þeirra 
áður en þeir takast á við þessa bók.Námsbókinni er m.a. ætlað að uppfylla þau 
markmið í kaflanum ,,íslenska sem annað tungumál” í Aðalnámskrá grunnskóla 
 íslenska, þar sem segir að nemendur eigi að vera færir um að stunda nám i 
íslenskum grunnskólum og öðlast ,,munnlega og skriflega færni í íslensku sem 

gerir þeim kleift að stunda nám við eðlilega framvindu til jafns við jafnaldra sína.”

Ritrún 2

Viðfangsefnin í bókinni eru miðuð við börn sem eru farin að lesa sér til skilnings. 
Verkefnin eru m.a til að auka orðaforða þeirra, styrkja málkennd og kynna þeim 
grunnatriði í málfræði og ritun.

Skali 3a

Skali býður upp á innhaldsríka og lifandi stærðfræðikennslu á unglingastigi. 
Nemendur öðlast bæði skilning og færni með því að vera virkir og leitandi 
þegar þeir vinna við stærðfræði.

Nemendur og kennarar nota Skala til að lesa stærðfræði, vinna verkefni, 
rökræða lausnarleiðir og fást við stærðfræðilegar áskoranir á rannsakandi og 
skapandi hátt. Skali vekur áhuga nemenda með því að tengja stærðfræði við 
daglegt líf og bjóða upp á fjölbreytta kennslu.

Í Skala er lögð áhersla á:

  hið faglega innihald, rökrétta uppbyggingu námsefnisins og framvindu námsins
  skýr og nákvæm markmið
  hagnýt dæmi og verkefni
  aðlögun námsefnisins að þörfum nemenda í sameiginlegu námssamfélagi
  nákvæmar leiðbeiningar og stuðning við kennara sem nýtist áður en kennsla hefst, meðan á 

henni stendur og eftir að henni lýkur.

https://mms.is/namsefni/malfraedibokin-min-2-hefti
https://mms.is/namsefni/malfraedibokin-min-3-hefti
https://mms.is/namsefni/ritrun-2
https://mms.is/namsefni/skali-3a-nemendabok
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Orðspor 1

Orðspor 1 er fyrsta bókin í heildstæðu námsefni í íslensku fyrir miðstig 
grunnskóla.

Í bókinni kynnast  nemendur uppruna íslenskunnar, fá að grúska og grafa upp 
fróðleik um hitt og þetta, eflast í framsögn, tjáningu, ritun, hlustun og lestri.

Bókinni er skipt niður í sjö meginkafla en nokkrir uppbrotskaflar koma 
inn á milli. Þessir sjö meginkaflar fjalla um tungumálið, námstækni, lestur, 

leiðbeiningar, fræðitexta, ljóð og fjölmiðla. Í öllum köflunum eru verkefni sem reyna á ritun, framsögn/
tjáningu og lesskilning.

Orðspor 2

Önnur bókin af þremur í nýju námsefni í íslensku fyrir miðstig. 

Þetta er önnur bókin af heildstæðu námsefni í íslensku fyrir miðstig grunnskóla. 
Hlutverk bókarinnar er að hjálpa nemendum að auka færni sína til að tjá sig 
bæði munnlega og skriflega. Nemendur læra um netspor, fræðast um geiminn, 
skoða myndasögur, lesa ljóð og spila á spil. Þeir þjálfast í framsögn, tjáningu og 
hlustun auk þess að eflast í lestri og ritun.

Bókin skiftist í sjö kafla:

  Hugarleikfimi
  Fótspor  orðspor  netspor
  Út í geim og aftur heim
  Segðu mér myndasögu !!! Búmm!! Ding! Splass ...
  Rokkum og rímum
  Báráttan um íslenskuna
  Viltu spila

Málið í mark - Fallorð

Málið í mark  Fallorð er eitt hefti  af þremur í flokki vinnubóka í íslenskri málfræði 
fyrir unglingastig grunnskóla. Í heftinu eru fjölbreytt verkefni sem skipt er í fimm 
flokka. Þeir eru:

  Greinir
  Nafnorð
  Lýsingarorð
  Fornöfn 
  Töluorð

https://mms.is/namsefni/ordspor-1
https://mms.is/namsefni/ordspor-2
https://mms.is/namsefni/malid-i-mark-fallord
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Málið í mark -Sagnorð

Málið í mark – Sagnorð er vinnuhefti í íslenskri málfræði fyrir unglingastig 
grunnskóla. Í heftinu eru fjölbreytt verkefnis em ætlað er að auka færni  
nemenda í að beita málinu.

Efnisþættir:

  hvað eru sagnorð?
  nútíð og þátíð sagnorða
  núliðin tíð, þáliðin tíð og framliðin tíð sagnorða
  eintala og fleirtala sagnorða
  persónur sagnorða 
  ópersónulegar sagnir
  stofn sagnorða
  áhrifssögn og andlag
  áhrifslausar, áhrifssagnir og sagnfylling
  sjálfstæðar og ósjálfstæðar sagnir
  samsettar sagnir 
  myndir sagna
  hættir sagna 
  kennimyndir sagna
  aðalsögn og hjálparsögn
  nafnháttur og framsöguháttur
  veikar og sterkar sagnir
  orsakasagnir

Málið í mark – Óbeygjanleg orð

Málið í mark – Óbeygjanleg orð er eitt af þremur heftum í flokki vinnuhefta í 
íslenskri málfræði fyrir unglingastig. Í þessu hefti er fjallað um þá orðflokka sem 
eru óbeygjanlegir, þ.e. þeir hvorki fallbeygjast né tíðbeygjast. Þessir flokkar eru: 

  Nafnháttamerki
  Upphrópanir
  Forsetningar
  Samtengingar
  Atviksorð

Í heftinu eru fjölbreytt verkefni til þjálfunar í tengslum við óbeygjanleg orð og ýmis atriði málfræði og 
málnotkunar, s.s margræðni orða, viðtæk og sértæk orð, málshætti, beina og óbeina ræðu. 

Lestrarbækur og vinnubækur

Miðað við færni hvers og eins

https://mms.is/namsefni/malid-i-mark-sagnord
https://mms.is/namsefni/malid-i-mark-obeygjanleg-ord
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