
LESTUR

LESTRARLANDIÐ 
Við gerð lestrarkennsluefnisins Lestrarland var lögð 

áhersla á að námsefnið næði til allra þátta lestrar-

námsins: hljóðavitundar, umskráningar, lesfimi, orða-

forða, lesskilnings og ritunar.

 Lestrarbók 

Á hverri opnu er kenndur einn bókstafur 

en við hlið hans er mynd sem tengist 

stafnum. Í bókinni eru tveir misþungir 

textar á opnnu.

 

Sögubók 

Sögur eftir 13 íslenska höfunda þar sem 

áhersla er á einn bókstaf í hverri sögu.

       

Vinnubækur 1 og 1+ og 2 og 2+

Gert er ráð fyrir að vinnubækur séu unnar samhliða 

lestrarbókinni. Plúsbækurnar eru léttari útgáfur.

Lestrarlandið – Vefur 

Myndir úr bókinni Lestrarlandið, með eða án texta til að 

varpa á vegg.

 

Lesum og skoðum orð 

– Lestrarlandið

 Vefur sem býður upp á skapandi og 

fjölbreytt vinnubrögð með textum 

úr bókinni Lestrarlandið.

LISTIN AÐ LESA OG SKRIFA
Lestrarkennsluefni sem byggist á hljóðaaðferð, einkum 

ætlað nemendum sem þarfnast hægrar og markvissrar 

innlagnar á hljóðum og bókstöfum til að ná valdi 

á lestrartækninni. Í flokknum eru 16 örbækur, 

34 lestrarbækur, fjórar vinnubækur, spil o.fl.

           

Smábækur

Bókaflokkur ætlaður börnum sem eru að ná tökum á 

lestri. Sögurnar eru fjölbreyttar og skiptast í fimm flokka 

eftir þyngd. Verkefni til útprentunar eru með mörgum 

smábókum. Alls eru 38 bækur í flokknum á fimm 

þyngdarstigum.

         

Yngsta stig
ÍSLENSKA Í 1. OG 2. BEKK OG Í 3. OG 4. BEKK 
– HANDBÆKUR     

Heildstæð nálgun í íslenskukennslu er rauði þráðurinn í þessum 
handbókum fyrir kennara. 
Fjallað er um aðferðir í móðurmálskennslu og bent á viðfangsefni sem 
m.a. má sækja á vefsíðuna Íslenska á yngsta stigi – Veftorg.



Gagnvirk verkefni

Skemmtileg verkefni í tengslum við lestur  fjögurra 

smábóka sem eru einkum ætluð til að efla orðaforða og 

lesskilning nemenda, þjálfa þá í að skrifa létta texta og 

nota mismunandi ritunarform. Öll fyrirmæli eru lesin. 

MYNDASPJÖLD
Spjöldin eru með þremur smábókum. Þau eru ætluð til 

að þjálfa nemendur í skipulegri frásögn og ritun.

     

       

SAGAN UM BÓLU OG VEIÐIFERÐIN
Sagan um Bólu er í tíu æfingaheftum ásamt sögunni 

á vef til útprentunar. 

Veiðiferðin er í fimm heftum ásamt sögu á vef. 

    

LESRÚN OG LESRÚN 2 – LESA, SKILJA, LÆRA
Einnota verkefnabækur 

einkum ætlaðar nemendum 

á yngsta stigi en gætu 

einnig hentað eldri 

nemendum og þeim sem 

hafa annað móðurmál en 

íslensku. Um er að ræða 

stutta lestexta og verkefni sem reyna á lesskilning með 

margvíslegum hætti.

Bókakista

Fjölbreytt viðfangsefni ætluð til að 

efla lestraráhuga og sjálfstæðan 

lestur nemenda í 1.–4. bekk. Um er að 

ræða sextán vinnuspjöld í plastvasa. 

Verkefni eru á síðunni Íslenska á yngsta stigi – Veftorg 

MILLI HIMINS OG JARÐAR 
– KÖNGULÆR OG TUNGLIÐ 
Í efninu er reynt að 

höfða til áhugamála og 

hugðarefna nemenda á 

yngsta stigi grunnskólans 

og er ætlað þeim sem 

hafa náð undirstöðu-

atriðum lestrar.

Bækurnar eru einnig gefnar út sem gagnvirkar rafbækur. 

SESTU OG LESTU 
Flokkur lestrarbóka ætlaður börnum á yngsta og 

miðstigi grunnskólans sem hafa náð tökum á 

undirstöðuatriðum lestrar. Efninu er ætlað að vekja 

lestrargleði og áhuga fyrir mismunandi framsetningu 

texta. Aftast í bókunum eru fróðleiksmolar og nokkur 

viðfangsefni.            

LESTUR ER LEIKUR – VEFUR  
Vefurinn er einkum ætlaður þeim sem 

þurfa hæga og skipulega þjálfun til að 

læra stafina og hljóð þeirra og mikla 

endurtekningu til að ná tökum 

á byrjunaratriðum lestrar. 

AUÐLESNAR SÖGUBÆKUR   
Í þessum  flokki eru bækur sem 

henta nemendum á yngsta stigi 

sem hafa náð tökum á lestri.  

Kötturinn seinheppni. 

Loftur og gullfuglarnir.  

Litlu landnemarnir.
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Tunglið

07198

Tunglið er önnur bókin í lestrarflokknum Milli himins og jarðar.

Í efninu er reynt að höfða til áhugamála og hugðarefna  
nemenda á yngsta stigi grunnskólans og er það 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.

Bókin er líka til sem rafbók á vefsíðu Menntamálastofnunar 
www.mms.is

Höfundur er Harpa Jónsdóttir 
Myndir teiknaði Sigmundur Breiðfjörð Þorgeirsson

Tunglið
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Á vef Menntamálastofnunar 
www.mms.is 

er yfirlit yfir allt útgefið 
efni stofnunarinnar. 


