
 

Kennsluáætlun 

Haust 2018 

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

Athugið að um áætlun er að ræða sem hugsanlega verða breytingar á, íslenska er lifandi námsgrein þar sem gaman er að taka inn málefni líðandi stundar og nýta efni frá  

vefmiðlum og sjónvarpi, hugsanlega gætu því atriði í áætlun vikið fyrir slíku. 

 

Kennarar: Alexander Veigar Þórarinsson og Dagný Baldursdóttir 

VIKA VIÐFANGSEFNI                  

(efni sem fjallað er um) 

EFNISTÖK                                

(hvernig er unnið með efnið) 

NÁMSEFNI                                

(allt námsefni) 

ANNAÐ                         

(t.d. tímasetning kannanna) 

20.-24. ágúst 

22. Skólasetning 

Upprifjun fyrir samræmd próf   Hefti og annað efni frá kennara  

27. ágúst  - 31. 

september 

Upprifjun fyrir samræmd próf  Hefti og annað efni frá kennara  

3.-7. 

september 

 

Upprifjun fyrir samræmd próf  Hefti og annað efni frá kennara  

10. -14. 

september 

16. Dagur 

íslenskrar náttúru 

Upprifjun fyrir samræmd próf  Hefti og annað efni frá kennara  

17. - 21. 

september 

 

Upprifjun fyrir samræmd próf  Hefti og annað efni frá kennara  



 

24. – 28. 

september 

 

Íslenskar kvikmyndir 

 

Málfræði 

Horft á Djöflaeyjuna og verkefni 

unnin  

Málfræði: greinir,sérnöfn, samnöfn 

og kyn 

  

 

Málið í mark - Fallorð – bls.1-6 

 

 

 1.- 5. október 

 

Íslenskar kvikmyndir 

 

Málfræði 

Horft á Djöflaeyjuna og verkefni 

unnin  

Málfræði: tala, kyn, fall,  

 

 

 

Fallorð – bls. 7-12 

 

 

8. -12. október 

 

Íslenskar kvikmyndir 

 

Málfræði 

 Horft á Djöflaeyjuna og verkefni 

unnin  

Málfræði: Kyn, fall, tala, stofn, 

hlutstæð, óhlutstæð nafnorð, 

kenniföll 

 

 

 

Fallorð – bls. 13 – 19 

 

 

15. – 19. 

október 

19. vetrarfrí 

 

Íslenskar kvikmyndir 

 

Málfræði 

 

  

Horft á Djöflaeyjuna og verkefni 

unnin  

Málfræði: lýsingarorð – kyn, tala, 

fallbeyging, stigbreyting 

 

 

 

 

Fallorð – bls. 20 – 26 

 

Nafnorðakönnun  

22.- 26. 

október 

22. vetrarfrí 

Heilstætt íslenskuverkefni 

unnið úr ljóðum Davíðs 

Stefánssonar 

 Lesum og hlustum á ljóð, vinnum 

ýmis verkefni þeim tengd 

 

Fallorð bls. 27-29  



 
23. skipulagsdagur Málfræði  Lýsingarorð – stig, kyn, tala, fall, 

stofn, sterk og veik beyging 

29. okt - 2. 

nóvember 

1.samskiptadagur 

Reykir Reykir Reykir Reykir 

5. -9. 

nóvember 

8. Baráttudagur 

gegn einelti  

Davíð Stefánsson 

Málfræði  

Lesum og hlustum á ljóð, vinnum 

ýmis verkefni þeim tengd 

 

Fornöfn – persónufornöfn, 

eignarfornöfn, ábendingarfornöfn, 

spurnarfornöfn 

 

 Ljósritað efni  

Málið í mark – fallorð bls. 30-35 

 

 

Lýsingarorðakönnun  

12. - 16. 

nóvember 

16. Dagur 

íslenskrar tungu 

Davíð Stefánsson 

Málfræði 

 

Upplestur  

Lesum og hlustum á ljóð, vinnum 

ýmis verkefni þeim tengd 

 

Afturbeygð fornöfn, óákveðin 

fornöfn, töluorð 

Kynning á stóru upplestrarkeppninni 

og fyrsta æfing 

 Ljósritað efni  

Málið í mark-fallorð bls. 36-42 

 

Ljósritað efni 

 

 

19. -23. 

nóvember 

Davíð Stefánsson 

Málfræði 

 Framsögn 

Lesum og hlustum á ljóð, vinnum 

ýmis verkefni þeim tengd 

 

Fornöfn allir undirflokkar 

Ljósritað efni  

Málið í mark-fallorð bls. 43-50 

 

 



 

26.- 30 

nóvember 

 

Íslenskar þjóðsögur sem tengist 

jólunum 

 

Framsögn 

Nemendur finna þjóðsögur sem 

tengjast jólum og vinna verkefni út 

frá þeim 

Þjóðsögur lesnar 

 

Sjá áætlun   

 

Fornafnakönnun 

3. - 7. 

desmeber 

 

Íslenskar þjóðsögur sem tengist 

jólunum 

 

Framsögn 

 

Nemendur finna þjóðsögur sem 

tengjast jólum og vinna verkefni út 

frá þeim 

 

Þjóðsögur lesnar 

 

Sjá áætlun  

 

10. - 14. des. Íslenskar þjóðsögur sem tengist 

jólunum 

Framsögn 

 

Nemendur finna þjóðsögur sem 

tengjast jólum og vinna verkefni út 

frá þeim 

 

 

Þjóðsögur lesnar 

Sjá áætlun  

17. – 20. 

desember 

20. Kennsla og 

Litlu jól 

 

Íslenskar þjóðsögur sem tengist 

jólunum 

Framsögn 

Nemendur finna þjóðsögur sem 

tengjast jólum og vinna verkefni út 

frá þeim 

 

 

Sjá áætlun  



 

Kynning á verkefni 

21. jólafrí     

3.- 4. janúar 

3. Skipulagsdagur 

 

    

7. – 11. janúar 

 

    

14. – 18. janúar     

 

Námsmat:   

Námsmat samanstendur af virkni í tímum, áhuga, sköpun, skil á vinnubókum og könnunum. 

Námsmat byggist á símati þar sem verkefnaskil eru veigamikill þáttur í einkunnum nemenda. 

Mikilvægt er að nemendur geri sér grein fyrir að allir þættirnir hafa vægi og verkefni í upphafi telja strax og hafa áhrif á lokaeinkunn í vor. Námsmat er í þróun í vetur þar 

sem við erum skv. lögum að fara úr tölfræðimati yfir í að gefa í bókstöfum. Við þurfum því að laga námsmatið að þeirri skilgreingu. 

Sjá hæfniviðmið á Mentor. 

Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingu. 

 

 


