
 

Íslenska 

Kennsluáætlun haust 2018. 

Kennarar: Dagný og Sigurrós 

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) 

20.-24. ágúst 

22. 

Skólasetning 

Nemendur í fermingarferðalagi x x x 

27. ágúst  - 31. 

september 

Kynning á efni, lesskilningur og 

Kjalnesingasaga.  

 

Námstækni, lesskilningur,  lesa og svara 

krossaspurningum. 

Tungufoss-1 bls. 7-12 

Kafli 1-2 í Kjalnesingasögu 

Innlögn kennara og 

einstaklingsframlag/samvinna 

nemenda.  

3.-7. 

september 

 

Lesskilningur 

 

Lesa, skilgreina efnið og svara 

spurningum. 

Tungufoss-1 bls. 13-17 

Tungutak-1, æfingar- 1.2-1.5 

Kafli 3 í Kjalnesingasögu 

 

 Innlögn kennara og 

einstaklingsframlag/samvinna 

nemenda 

10. -14. 

september 

16. Dagur 

íslenskrar 

náttúru 

Lesskilningur 

Ritunaræfingar 

Lesa, skilgreina efnið og svara 

spurningum. 

Tungutak-1, æfingar- 1.6-1.16 

Tungufoss-1, bls. 18-21                                                                                                                                                      

Kafli 4 í Kjalnesingasögu 

Innlögn kennara og 

einstaklingsframlag/samvinna 

nemenda 



 

17. - 21. 

september 

 

Stafsetningaræfingar 

 

Farið yfir helstu stafsetningarreglur  Námsefni frá kennara 

Tungutak-1, æfingar 1.17-1.22 

Innlögn kennara og 

einstaklingsframlag/samvinna 

nemenda 

24. – 28. 

September 

27. samræmt 

próf ísl. 4. 

bekkur 

28. samræmt 

próf stæ. 4. 

bekkur 

Lesskilningur  

 

Lesa, skilgreina efnið og svara 

spurningum. 

Tungufoss-1, bls. 22-24 

Kafli 5-6 í Kjalnesingasögu 

Innlögn kennara og 

einstaklingsframlag/samvinna 

nemenda 

 1.- 5. Október 

 

Málfræði 

Kjalnesingasaga  

 

Lesa, skilgreina efnið og svara 

spurningum 

Tungutak-1, æfingar 2.11-2.18 

Tungutak-1, æfingar 2.1-2.10 

 

Innlögn kennara og 

einstaklingsframlag/samvinna 

nemenda 

8. -12. október 

 

Lesskilningur 

  

 

Lesa, skilgreina efnið og svara 

spurningum 

 

Tungufoss-1, bls. 25-27 

Kafli 7-8 í Kjalnesingasögu 

Innlögn kennara og 

einstaklingsframlag/samvinna 

nemenda 

15. – 19. 

október 

19. vetrarfrí 

Málfræði 

Lesskilningur  

 

 

Lesa, skilgreina efnið og svara 

spurningum 

Tungutak-1, æfingar 3.1-3.10 

Tungufoss-1, bls. 28-31 

Kafli 9 í Kjalnesingasögu 

 

Innlögn kennara og 

einstaklingsframlag/samvinna 

nemenda 

22.- 26. 

Október 

Lesskilningur Lesa, skilgreina efnið og svara 

spurningum 

 Tungutak-1, æfingar 3.11-3.19 Innlögn kennara og 

einstaklingsframlag/samvinna 



 

22. vetrarfrí 

23. 

skipulagsdagur 

Stafsetning  Tungufoss 1-, bls. 32-39 

Kafli 10 í Kjalnesingasögu 

nemenda 

29. okt -2. 

nóvember 

1. samskipta-

dagur 

Lesskilningur 

Málfræði 

 

Lesa, skilgreina efnið og svara 

spurningum 

Tungutak-1, æfingar 4.1-4.12 

Tungufoss-1, bls. 40-43 

Kafli 11 í Kjalnesingasögu 

 

Innlögn kennara og 

einstaklingsframlag/samvinna 

nemenda 

5. -9. 

nóvember 

8. 

Baráttudagur 

gegn einelti  

 

Nemendur velja sér kjörbók og 

kjörbókarverkefni kynnt. 

Tjáning 

Æfing á framsögn og tjáningu  Efni frá kennara Innlögn kennara og 

einstaklingsframlag/samvinna 

nemenda 

12. - 16. 

nóvember 

16. Dagur 

íslenskrar 

tungu 

 

Kjalnesingasaga 

Stafsetning 

Lesa, skilgreina efnið og svara 

spurningum. 

Efni frá kennara 

Kafli 12 í Kjalnesingasögu  

 

Innlögn kennara og 

einstaklingsframlag/samvinna 

nemenda 

19. -23. 

nóvember 

 

Kvikmynd og verkefni úr henni 

Kjalnesingasaga 

Horfa á kvikmynd á gagnrýninn hátt 

Lesa, skilgreina efnið og svara 

spurningum. 

Kafli 13-14 í Kjalnesingasögu  

 

Innlögn kennara og 

einstaklingsframlag/samvinna 

nemenda 



 

26.- 30 

nóvember 

 

Lestur  

 

Unnið í kjörbókarverkefni Kjörbækur nemenda 

Aðrar bækur og ljóð 

 

Innlögn kennara og 

einstaklingsframlag/samvinna 

nemenda 

3. - 7. 

desmeber 

 

Jólaverkefni  

Kjalnesingasaga 

 

 Efni frá kennara 

Kafli 15-16 í Kjalnesingasögu 

 

Innlögn kennara og 

einstaklingsframlag/samvinna 

nemenda 

10. - 14. 

desember 

 

Námsmat úr Kjalnesingasögu 

 

 Efni frá kennara 

Kafli 17-18 í Kjalnesingasögu og 

námsmat köflum 13-18 

Innlögn kennara og 

einstaklingsframlag/samvinna 

nemenda. 

17. – 20. 

desember 

20. Kennsla og 

Litlu jól 

21. jólafrí 

    

3.-4. janúar 

3. 

Skipulagsdagur 

 

    

7. – 11. janúar 

 

Málfræði  Tungutak-1, æfingar 4.13-4.15 

Efni frá kennara Vinnubók 4.13-4.15 

Innlögn kennara og 

einstaklingsframlag/samvinna 

nemenda. 

14. – 18. janúar Lesskilningur  Tungutak-1 Innlögn kennara og 

einstaklingsframlag/samvinna 



 

Tungufoss-1 nemenda. 

 

Námsmat:   

Allt námsmat fer fram í gegnum hæfnikort á mentor.  

Lagðar verða fyrir kannanir í nafnorðum, sagnorðum lýsingarorðum, fornöfnum og stafsetningu.  

Öll verkefni reyna á þau hæfniviðmið sem verið er að vinna að hverju sinni. 

Lykilhæfni er hluti af námsmati sem afhent er við annarlok. 

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. 

 

 

 


