
 

Kennsluáætlun haust 2018 

 

Kennsluáætlun þessi tekur mið af hæfniviðmiðum sem fram koma í Aðalnámskrá Grunnskóla og skólanámskrá Grunnskóla Grindavíkur 

VIKA VIÐFANGSEFNI                  

(efni sem fjallað er um) 

EFNISTÖK                                

(hvernig er unnið með efnið) 

NÁMSEFNI                                

(allt námsefni) 

ANNAÐ                         

(t.d. tímasetning kannanna) 

23.-24. ágúst 

22. 

Skólasetning 

Málfræði: Orð vikunnar er 

skólataska.  

Merkja snaga, skúffur og bækur. 
Búa til bókamerki og afmælisdag. 
Ná í lestrarbækur og fá 
kvittanahefti. 

 

Farið yfir orð vikunnar og það greint í 
kyn, sett í et. og ft. og fallbeygt. Skrifað í 
stílabók. 
 

 

 

 

 

Nemendur velja sér 

lestrarbækur og fá heim með 

sér kvittanahefti til að skrá 

heimalestur. 

27. ágúst  - 31. 

ágúst 

Orð vikunnar er: Pennaveski 

Málfræði: Stafrófið, sérnöfn og 
samnöfn 
Ritun: upprifjun sögufléttunnar  

Stafsetning: stór og lítill stafur  
upprifjun og æfingar 

Verkefni um stafrófið,nmendur föndra 
stafrófið og hengja upp á vegg.    
 
Rifja upp sögufléttu og skrifa sögu um 

sumarið út frá henni.  

Unnið með stóran og lítinn staf. 

Sögufléttan - Nemendur skrifa sögu í 

stílabók 

Sóknarskrift 

Mál til komið verkefnabók 6-12 

Mál til komið grunnbók bls 14-21 

 

 

3.-7. 

september 

Orð vikunnar er: Bókahilla 
Málfræði: upprifjun  nafnorða – 

verkefnavinna. 

 
Lesskilningur: Staðreyndir og 
ályktanir 
 
Framsögn og rýni:  Kynna 
verklagsreglur varðandi framsögn 
og rýni. 
 
Stafsetning: Stór og lítill stafur 

 

Vinna í nafnorðahefti  - nemendur skrifa 

hvað einkennir nafnorð í stílabók.  

 
Hvað eru staðreyndir og ályktanir? Vinna 
með hugtök. 
 
Kennari ræðir um framsögn ásamt 
tveimur stjörnum og einu skýi. 
 
 
Sóknarskrift 

 
Nafnorðahefti Finnbjörg, bls 22. 
 
Lesskilningshefti 
 
 
Hugtakakort 
 
Unnið áfram með lítinn og stóran staf í 
Mál til komið 

 



 

10. -14. 

september 

 

Orð vikunnar er: Náttúra 

Málfræði: Kyn nafnorða 

Lesskilningur: Unnið með 

staðreyndir og ályktanir 

Sögugerð: Hugtök úr sögufléttu 

yfirfærð í 

upphaf/meginmál/niðurlag 

Skrift: Draga rétt til stafs og skrifa 

skýrt og læsilega 

Verkefnahefti um nafnorð 

 

Lesskilningshefti 

Kanínan og stjarnan tengd við upphaf 

sögu. 

 

Skrifað í skriftarbók 

Verkefni frá kennara. 
 
Skinna II bls 9 
 
Nafnorðahefti bls 12 og 13 
 
Vandamálið, verkefnabók 1- verkefni 
49 og 50. 
 
Blað frá Skólavef kyn nafnorða 
 
Unnið með Lesrún 2 í lesskilning og 
verkefni af Skólavefnum 

 

17. - 21. 

September 

Orð vikunnar er: Stormur 

Málfræði: Kyn nafnorða 

Lesskilningur: Áframhald á 

staðreyndum og ályktunum 

Stafsetning: Einfaldur/tvöfaldur 

samhljóði 

Framsögn og rýni: Lesa upp 

sumarsögu 

 

 

Verkefnahefti um nafnorð. Verkleg vinna 

með kyn nafnorða. 

Texti lesinn og spurningum svarað úr 

textanum. 

Einfaldur og tvöfaldur samhljóði  ræddir 

og gerðar æfingar þar sem reynir á þá 

reglu. Sóknarskrift 

Tvær stjörnur og eitt ský 

Verkefni frá kennara.  
 
Haldið áfram með verkefnavinnu 
síðustu viku. 
 
Bls 1., 2, 4 og 5 í nafnorðahefti 
 
Mál til komið grunnbók bls 34-39 
 
Mál til komið vinnubók bls 30-32 
 
Finnbjörg 

 

24. – 28. 

September 

Orð vikunnar er: Haustveður 
Málfræði: Eintala/fleirtala 
nafnorða. 
 
Lesskilningur: Vinna með 
aðalatriði í texta og helstu lykilorð 
 
Skrift: Skriftarbók 
Ritun: Haldið áfram að vinna með 
sögufléttuna og yfirfærslu 

Vinna verkefni sem tengist tíðum 
nanforða. 
 
 
Texti greindur, aðalatriði og fleira.  
 
 
Skrifað í skriftarbók 

Bls 7 og 8 í Skinnu VB II 
 
Vanda málið vb 2 verkefni 2, 3 og 4 
 
Skræða 1 bls 12 
 
Verkefnablöð af 123skoli.is 
 
 

 



 

 1.- 5. Október 

 

Orð vikunnar er: Skriftarbók 
 
Málfræði: Eintala/fleirtala 
nafnorða. 
 
Lesskilningur: Halda áfram að 
vinna aðalatriði í texta 
 
Framsögn og rýni: Segja frá frétt 
 
Stafsetning: Einfaldur/tvöfaldur 
samhljóði 

 
 
Vinna verkefni sem tengist 
eintölu/fleirtölu 
 
Texti greindur 
 
 
Nemendur finna frétt heima og segja frá 
henni 
 
Verkefni tengd einföldum og tvöföldum 
samhljóða 

Verkefni frá kennara. 
 
Unnið áfram með verkefni frá síðustu 
viku 
 
Unnið áfram með verkefni í Mál til 
komið 

 

8. -12. október 

 

Orð vikunnar er: Snjókarl 
Málfræði: Greinir nafnorða 
 
Lesskilningur: Skilja texta og ráða í 
merkingu orða út frá samhengi 
 
Skrift: Skriftarbók 
 
Ritun: Semja sögu út frá því sem 
nemendur hafa lært 

 
Verkefni unnin sem tengjast greini 
nafnorða. 
 
Lesskilningsverkefni 
 
Skrifað í skriftarbók 

Vanda málið vb 1 verkefni 30 og 31 
 
Nafnorðahefti bls 32  
 
Verkefni af vefnum frá kennara 
 
 

Orðarún lögð fyrir. 
 
 

15. – 19. 

Október 

19.okt vetrarfrí 

 

Orð vikunnar er: Vegurinn 
 
Málfræði: Greinir nafnorða 
 
Stafsetning: Reglan um y/ý/ey 
 
Framsögn og rýni: Horfa á frétt og 
endursegja hana 
 
Lesskilningur: Finna íþróttafrétt á 
netinu 
 

 
 
Verkefni unnin sem tengjast greini 
nafnorða. 
 
Farið yfir regluna um y/ý/ey 
 
Geta sagt frá aðalatriðum fréttarinnar og 
dregið þau saman án þess að hafa blað 
fyrir framan sig. 
Segja frá aðalatriðum fréttarinnar 

Framhald af vinnu síðustu viku 
 
Mál til komið grunnbók bls 40-41 
 
Mál til komið vb 32-34 
 
Finnbjörg 

 

22.- 26. 

Október 

22.vetrarfrí 

Orð vikunnar er: Guðmundur 
Málfræði: Fallbeyging nafnorða 
 
Lesskilningur:  Finna íþróttafrétt á 

 
Nafnorð fallbeygð 
 
Segja frá aðalatriðum fréttarinnar 

Vanda málið vb 2, verkefni 5, 6, 9, 12, 
14. 
 
Skræða 2, bls 9 

Könnun í stafsetningu? 
 
 



 

23.skipulagsd netinu 
 
Skrift: Skriftarbók 
 
Ritun: Búa til sögu í Puppet Pals út 
frá sögunni í síðustu viku 

 
 
Skrifað í skriftarbók 
 
 
Verkefnið unnið í Ipad 

 
 

29. okt -2. 

Nóvember 

1.nóv samskipt 

 

Orð vikunnar er: Hesturinn 
 
Málfræði: Fallbeyging nafnorða 
með greini 
 
Stafsetning: Reglan um n/nn 
 
Framsögn og rýni: Segja frá 
áhugamáli sínu án þess að vera 
með blað með sér. 
 
Lesskilningur: Leita að 
upplýsingum um áhugamálið sitt 
og skrifa niður 
 

 
 
Nafnorð fallbeygð með greini 
 
 
Farið yfir regluna um n/nn 
 
Segja frá fyrir framan bekkinn, tvær 
stjörnur og eitt ský 
 
 
Leita í Ipad að upplýsingum um 
áhugamál 

Áframhaldandi verkefnavinna frá 
síðustu viku 
 
 
Mál til komið grunnbók bls 26-31 
 
Mál til komið vinnubók bls 22-27 

Sagnorðakönnun? 

5. -9. 

nóvember 

8. 

Baráttudagur 

gegn einelti  

Orð vikunnar: Ljóð 
 
Málfræði: Stofn nafnorða 
 
Lesskilningur: Ljóð  
 
Skrift: Skriftarbók 
 
Ritun: Skilaboð 

 
 
Reglan með stofn nafnorða kynnt og 
farið yfir með nemendum 
 
Ljóð kynnt fyrir nemendum og unnið út 
frá þeim, hugtök í bragfræði. 
 
Skrifað í skriftarbók 
 
Unnið með dagbók, post-it miða og 
fleira. 

Málrækt bls 75 og 76 
 
Vanda málið vb 1, verkefni 47 
 
*Rím, ljóðstafir, kvæði, vísur og 
ljóðlínur. 
 
Skræða 1 bls 31  

 

12. - 16. 

nóvember 

16. Dagur 

íslenskrar 

Orð vikunnar er: Drengurinn 
 
Málfræði: Áframhald með stofn 
nafnorða 
 
Stafsetning: ng/nk reglan 

 
 
Haldið áfram að vinna með reglu um 
stofn nafnorða. 
 
 

 
 
Áframhaldandi verkefnavinna  frá 
síðustu viku 
 
 

Könnun í nafnorðum 



 

tungu 

 

 
Framsögn og rýni: Segja frá 
uppáhalds dýrinu sínu 
 
Lesskilningur: Unnið áfram með 
bragfræði 

 
Farið yfir ng/nk regluna 
Tvær stjörnur og eitt ský 
 
Ljóð, rím og hugtök.  

Mál til komið grunnbók bls 22-27 
 
Mál til komið vinnubók bls 13-19 

19. -23. 

nóvember 

 

Orð vikunnar er: Skemmtilgeur 
 
Málfræði: Lýsingarorð 
 
Lesskilningur: Unnið áfram með 
bragfræði 
 
Skrift: Skriftarbók 
 
Ritun: Unnið með hugtökin 
persóna, söguþráður, umhverfi og 
boðskapur sögu. 

 
 
Upprifjun, hvað er lýsingarorð? Finna 
lýsingarorð í texta. 
 
Ljóð, rím, hugtök.  
 
Skrifað í skriftarbók 
 
Hugtökin kynnt fyrir nemendum og 
verkefni unnin út frá þeim. 

Málrækt 2 bls 65 og 66 
 
Vanda málið vb 2, verkefni 26 og 35. 
 
 
 
 
Lesa sögu þar sem nemendur svara 
spurningum upp úr.  

 

26. -30. nóv 

28.nóv 

skipulagsdagur 

Orð vikunnar er: Fullveldi 
Málfræði: Stigbreyting 
lýsingarorða, regluleg og óregluleg 
 
Stafsetning: -an ending 
lýsingarorða  
 
Framsögn og rýni: Lesa ljóð 
 
Lesskilningur: Unnið áfram með 
bragfræði 
 
 

 
Fallbeyging lýsingarorða og nafnorða.  
 
Farið yfir regluna 
 
 
Farið yfir hvernig við lesum ljóð 
 
Ljóð, rím og hugtök. 

Málrækt 2 bls 67-70 og 73 og 74 
 
Vanda málið 2 vb, verkefni 29 
 
Mál til komið vb bls 28 og 29 
Mál til komið grunnbók 32-33 
 
 

 

3. - 7. 

desember 

1. 

Fullveldisdagur

inn 

Orð vikunnar er: Dimmur 
Málfræði: Áframhaldandi vinna 
með lýsignarorð 
 
Lesskilningur: Jólasaga 
 
Skrift: Skriftarbók 
 

 
Lýsingarorð, reglur og fleira. 
 
 
Unnið með staðreyndir 
 
Skrifað í skriftarbók 
 

Vanda málið vb 1, verkefni 17 
 
Áframhald á vinnu lo frá síðustu viku 
 
 

 



 

 Ritun: Unnið með hugtökin 
persóna, söguþráður, umhverfi og 
boðskapur sögu. 

Hugtökin kynnt fyrir nemendum og 
verkefni unnin út frá þeim. Halda áfram 
með vinnu frá því fyrir tveimur vikum. 

10. - 14. 

desember 

 

Orð vikunnar er: Gleði 
 
Málfræði: Fallbeyging lýsingarorða  
 
Stafsetning:  
 
Lesskilningur: Semja ljóð 
 
Framsögn og rýni: Jólaljóð 

 
 
Reglan kynnt og rifjuð upp. 
 
 
Munurinná setninguog málsgrein 
útskýrður. 
 
Semja ljóð út frá bragfræðivinnu. 
 
Lesa upp jólaljóð. 

Málrækt bls 71, 72. 
 
Vanda málið 2 vb, verkefni 27 og 34. 
 
Mál til komið vb bls 49-53-upprifjanir á 
reglum í stafsetningu 

Könnun í stafsetningu, 

upplestur 

17. – 20. 

Desember 

20. Litlu jól 

Orð vikunnar er: Jólafrí 

Málfræði: Fallbeyging lýsingarorða 

Jólaverkefni 

 
 
Farið yfir regluna og annað. 

Áframhaldandi vinna með lýsingarorð  

21. jólafrí     

     

3.-4. janúar 

3. 

Skipulagsdagur 

 

Orð vikunnar er: 

Áramótaheit 

Málfræði: Stofn lýsingarorða 

 

 

 

 

Reglan kynnt og unnið með hana 

Málrækt 2 bls 60 og 61 

 

 

 

7.-11. janúar Orð vikunnar er: Góður 

Málfræði: Stofn lýsingarorða 

Lesskilningur: Lesrún 

Skrift: Könnun  

Reglan kynnt og unnið með hana  Annarskipti 

 

Upprifjun í reglum fyrir 

kannanir 



 

Ritun: Könnun 

Stafsetning: Könnun 

14.-18. janúar Málfræði: Upprifjun 

lýsingarorða 

Klára námsmat 

  Próf í lýsingarorðum 

Námsmat:   

Námsmat í íslensku verður með breyttu sniði í ár. Ekki verður gefin einkunn í tölum fyrir hvert verkefni eða fyrir kannanir heldur metur 
kennari hvernig nemandi stendur í hverju hæfniviðmiði fyrir sig. Nemandi fær tákneinkunn/litareinkunn fyrir hvert hæfniviðmið fyrir sig. 
Foreldrar geta fylgst með námsmati í gegnum hæfnikort nemandans á mentor.  
 
Í hverjum námsþætti er stefnt að ákveðnum hæfniviðmiðum (sjá á mentor). Námsmat fer fram ýmist á meðan á námsþætti stendur í 
gegnum lítil verkefni (einstaklings/para/hópverkefni) og/eða eftir að námsþætti lýkur með könnun úr viðfangsefni námsþáttarins.  
 

Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar 

 


