
 

Íslenska 10. bekkur 

Kennsluáætlun vor 2019 

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

Kennarar:  Bjarni Þórarinn Hallfreðsson og Valdís Inga Kristinsdóttir 

VIKA VIÐFANGSEFNI                  

(efni sem fjallað er um) 

EFNISTÖK                                

(hvernig er unnið með efnið) 

NÁMSEFNI                                

(allt námsefni) 

ANNAÐ                         

(t.d. tímasetning kannanna) 

14. – 18. janúar 

Málfræði-setningafræði-

lesskilningur 

Innlögn, lestur, skilgreina efnið 

og svara spurningum 

Tungutak 3 bls. 112, 116-120 

Tungufoss 3 bls. 54-61 

Ljósrit frá kennara  

 

Málfræði-setningafræði-

lesskilningur 

Könnun úr Tungufossi 

21. – 25. janúar 
Lesskilningur, stafsetning 

og ljóðgreining 

Innlögn, lestur, skilgreina efnið 

og svara spurningum 

 Tungutak 3 bls. 127-131, Tungufoss III 

bls 62-68 

Stoðkennarinn: Stafsetning II æfing 8.3, 

8.4, 8.5, 8.6 og 8.7. 

Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum vikunnar 

verða þeir að ljúka þeim 

heima 

28. jan – 1. feb 

 

30. jan -samskiptadagur 

Málfræði-setningafræði-

lesskilningur-

fornbókmenntir 

Innlögn, lestur, skilgreina efnið 

og svara spurningum 

Gísla saga Súrssonar kafli 1-5 og 

tilheyrandi verkefni. 

Tungutak 3 bls. 92-106 

Tungufoss 3 bls. 72-73, 77-87 

Stoðkennari: Sagnorðaþríþraut 

flokkur 1 5. Fyrstu orðin 

Málfræði-setningafræði-

lesskilningur-

fornbókmenntir 

4. – 8. febrúar 

Málfræði-lesskilningur- 

fornbókmenntir 

Innlögn, lestur, skilgreina efnið 

og svara spurningum 

Gísla saga Súrssonar kafli 11-16 

og tilheyrandi verkefni.  

Tungutak 3 bls. 107-110, 139-

142, 153-155 

Stoðkennarinn: Málfræði fyrir 

unglingastigið, kennsluhefti, 

orðflokkarnir: 1.6.1-1.6.3.  

Málfræði-lesskilningur- 

fornbókmenntir 



 

11. – 15. febrúar 

Málfræði-lesskilningur-

fornbókmenntir 

Unnið með fjölbreyttar 

málfræðiæfingar og 

bókmenntatexta 

Gísla saga Súrssonar kafli 17-21 

og tilheyrandi verkefni.  

Tungutak 3 bls. 134-137 

Stoðkennarinn: Málfræði fyrir 

unglingastigið, kennsluhefti, 

orðflokkarnir: 1.4.3-1.4.7 

Málfræði-lesskilningur-

fornbókmenntir 

 

 

18. – 22. febrúar 

Ljóð Unnið með ljóðatexta frá 

samtíma höfundum. Textarnir 

greindir, og höfundar kynntir.  

Nemendur vinna í pörum þar sem þau 

munu fjalla um íslenska 

samtímahöfunda, og kynna og greina 

söngtexta þeirra.  

Kynning á bæði textum og 

höfundi. 

25. feb – 1. mars 

 

Málfræði-lesskilningur-

fornbókmenntir 

Unnið með fjölbreyttar 

málfræðiæfingar og 

bókmenntatexta 

Gísla saga Súrssonar kafli 22-28 

og tilheyrandi verkefni.  

Stoðkennarinn: Æfing 1.4.1.-1.4.7. 

Stoðkennaraskil í vikulok 
 
Námsmat úr fornöfnum 

4. – 8. mars 

Málfræði-lesskilningur Unnið með fjölbreyttar 

málfræðiæfingar og 

bókmenntatexta 

Gísla saga Súrssonar kafli 29-34 

og tilheyrandi verkefni. 

Stoðkennarinn: Nafnorð æfingar 

1.2.1.-1.2.5. 

Námsmat úr nafnorðum 

11. – 15. mars 
Málfræði-lesskilningur-

fornbókmenntir 

Unnið með fjölbreyttar 

málfræðiæfingar og 

bókmenntatexta 

Gísla saga Súrssonar kafli 35-38 

og tilheyrandi verkefni. 

Tungutak 3 bls 160-171 

Próf úr Gíslasögu kaflar 20-
38 + verkefnaskil 

18. – 22. mars Kvikmynd Horft verður á Mýrina og 

verkefni úr henni unnin.  

Verkefni frá kennara   

25. – 29. mars 

Stafsetning Unnið með stafsetningu Almenn stafsetningarupprifjun 

og verkefnablöð frá kennara. 

Stoðkennarinn: stafsetning II 

sérhljóðar á undan ng/nk, gi og 

gj setningar 1-6 og svo n og nn 

reglur setningar 1-6.   

Skil á Stoðkennaranum 29. 

mars                             

Stafsetningapróf í vikunni 

1. – 5. apríl 

 

Kvikmynd Sýnd verður kvikmyndin 

Útlaginn. 

  



 

8. – 12. apríl 
Bókmenntir/lesskilningur Unnið með ýmsa 

bókmenntatexta 

s.s.  Sérðu það sem ég sé? 

Sérðu það sem ég sé?  

15. – 19. apríl 

 

 P á s k a l e y f i 

22. – 26. apríl Tjáning Unnið með ýmis 

tjáningarverkefni 

Verkefni frá kennara  

29. – 3. maí  

1. maí – verkalýðsdagur 

 

Bókmenntir/lesskilningur Unnið með bókmenntatexta Tungufoss bls. 88-93, efni frá 

kennara 

Könnun úr Tungufossi - 

skil á verkefnabók 

6. – 10. maí 

 

Málfræði/lesskilningur Unnið með fjölbreyttar 

málfræðiæfingar og 

bókmenntatexta 

Verkefni frá kennara 

Stoðkennarinn: Kennsluhefti 

æfingar 1.6.1.- 1.6.7. 

Námsmat úr sagnorðum 

13. – 17. maí Útiskóli Unnið með ýmislegt efni 

utandyra 

Verkefni frá kennara  

20. – 24. maí 

 

Skólaferðalag  Skólaferðalag  Efni frá kennara Ef nemendur ná ekki að ljúka 

markmiðum vikunnar verða 

þeir að ljúka þeim heima 

27. maí – 31. maí Útiskóli Unnið með ýmislegt efni 

utandyra 

Verkefni frá kennara 
 

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. 

Sjá námsmat á Mentor.is 

Lykilhæfni er hluti af námsmati sem afhent er við annarlok. 


