
 

Kennsluáætlun vor 2018 

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

VIKA VIÐFANGSEFNI    EFNISTÖK     NÁMSEFNI ANNAÐ          

14.-18. janúar 

 

Tjáning og framsögn 
 
Fimman: 
Ritun 
Stafsetning 
Málfræði 
Lesskilningur 
Lestur í skóla 

Farið betur yfir hvað einkennir góða 
framsögn, reglur og tilmæli. 
Nemendur æfa upplestur í litlum 
hópum og gefa félagarýni. 
 
Æfa setningar og setningarlengd. Æfa 
stóran staf og fleira í ritun. 
 
Upprifjun í orðflokkagreiningu og 
frekari vinna með lýsingarorð. 

Aukaefni frá kennara af 123.skoli.is 
 
Hugarkort frá kennara að fylla í, efni 
um sögufléttuna.  
 
 

 

21.-25. Janúar 

Bóndadagur 25. 

janúar 

Tjáning og framsögn. 

Fimman: 
Ritun 
Stafsetning 
Málfræði 
Lesskilningur 
Lestur í skóla 

Áfram unnið með tjáningu og 
framsögn, nemendur lesa texta fyrir 
hóp. 
 
Áfram unnið í setningagerð. 
 
Vinna með sagnorð, nafnhátt, að 
breyta sögnum í nafnorð og tíðir 
sagna. 
 

Efni frá kennara 
 
 
 
 
 
Málrækt 2, Skinna 2 og efni frá 
kennara 

Könnun í lýsingarorðum 
 
Framsagnarpróf 
 
Hraðlestrarpróf 

28. jan – 1. feb 

Samskiptadagur 

30. Jan 

Dagur 

stærðfræðinnar 

2.feb 

Tjáning og framsögn. 

Fimman: 
Ritun 
Stafsetning 
Málfræði 
Lesskilningur 
Lestur í skóla 

Vinna með sagnorð, nafnhátt, að 
breyta sögnum í nafnorð og tíðir 
sagna. 
 
Áfram unnið í setningagerð og 
stafsetningu. 
 
Unnið með lesskilning. 

Málrækt 2, Skinna 2 og efni frá 
kennara 
 
 
 
 
 
Nemendur æfa lesskilning með því 
að svara spurningum úr texta, búa 

 



 

 til spurningar, endursegja og vinna 
fleiri verkefni úr textum sem þau 
lesa. 

4. – 8.feb Tjáning og framsögn. 

Fimman: 
Ritun 
Stafsetning 
Málfræði 
Lesskilningur 
Lestur í skóla 

Áfram unnið í sagnorðavinnu 
 
Áfram unnið í setningagerð og 
stafsetningu. 
 
Unnið með lesskilning. 

Málrækt 2, Skinna 2 og efni frá 
kennara 
 
 
 
Nemendur æfa lesskilning með því 
að svara spurningum úr texta, búa 
til spurningar, endursegja og vinna 
fleiri verkefni úr textum sem þau 
lesa. 

 

11. -15. feb 

 

Tjáning og framsögn. 

Fimman: 
Ritun 
Stafsetning 
Málfræði 
Lesskilningur 
Lestur í skóla 

Áfram unnið í sagnorðavinnu. 
 
Áfram unnið í setningagerð og 
stafsetningu. 
 
Unnið með lesskilning 
 
 

Málrækt 2, Skinna 2 og efni frá 
kennara 
 
 
 
Nemendur æfa lesskilning með því 
að svara spurningum úr texta, búa 
til spurningar, endursegja og vinna 
fleiri verkefni úr textum sem þau 
lesa. 

Kahoot með 
stafsetningarreglum. 
 
Rafrænar æfingar á mms.is 

18. -22. feb Tjáning og framsögn. 

Fimman: 
Ritun 
Stafsetning 
Málfræði 
Lesskilningur 
Lestur í skóla 

Áfram unnið í sagnorðavinnu. 
 
Áfram unnið í setningagerð og 
stafsetningu. 
 
Unnið með lesskilning 
 

Málrækt 2, Skinna 2 og efni frá 
kennara 
 
 
 
Nemendur æfa lesskilning með því 
að svara spurningum úr texta, búa 
til spurningar, endursegja og vinna 
fleiri verkefni úr textum sem þau 
lesa. 

Könnun í sagnorðum 

25.febrúar-.feb 

- 1. mars 

Tjáning og framsögn. 

Fimman: 

Kennari les bókina Lói, þú flýgur 

aldrei einn fyrir nemendur.   

 

Fjölbreytt verkefni útfærð af 

kennurum.  

 



 

Árshátíð 28. 

febrúar 

Ritun 
Stafsetning 
Málfræði 
Lesskilningur 
Lestur í skóla 

Unnin ýmis fjölbreytt verkefni.  

 

Unnið með bókmenntahugtök  

Krossglímur 

Sögupersónur (aðal og auka), 

umhverfi, tími og aðrir þættir 

sem eru í sögufléttunni. Eins 

verða unnin önnur fjölbreytt 

vekefni, s.s. krossglímur, verkefni 

með orðaforða, málfræði, ritun 

og lesskilning 

4.-8. mars 

Bolludagur-4. 

Mars 

Sprengidagur- 

5. Mars 

Öskudagur 6. 

mars 

Bókmenntir 

Lói 

 

Tjáning og framsögn. 

Fimman: 
Ritun 
Stafsetning 
Málfræði 
Lesskilningur 
Lestur í skóla 

Áframhaldandi vinna með Lóa.  Fjölbreytt verkefni útfærð af 

kennurum.  

Krossglímur 

Söguflétta 

 

11. - 15. mars.  

 

Bókmenntir 

Lói 

 

Tjáning og framsögn. 

Fimman: 
Ritun 
Stafsetning 
Málfræði 
Lesskilningur 
Lestur í skóla 

Áframhaldandi vinna með Lóa. Fjölbreytt verkefni útfærð af 

kennurum.  

Krossglímur 

Söguflétta 

 

18. - 22. mars. Bókmenntir 

Lói 

Áframhaldandi vinna með Lóa. 

Horft á myndina um Lóa.  

Fjölbreytt verkefni útfærð af  



 

 

Tjáning og framsögn. 

Fimman: 
Ritun 
Stafsetning 
Málfræði 
Lesskilningur 
Lestur í skóla 

kennurum.  

Krossglímur 

Söguflétta 

25.- 29. mars 

25. mars 

skipulagsdagur 

Bókmenntir 
Lói 
 
 
Tjáning og framsögn. 

Fimman: 
Ritun 
Stafsetning 
Málfræði 
Lesskilningur 
Lestur í skóla 

Áframhaldandi vinna með Lóa. 

 
Unnið með ljóð 

 
 
Ljóðstafir, rím, kvæði, vísur og 
ljóðlínur. 

 

1.-5. apríl Bókmenntir 
Lói 
 
Tjáning og framsögn. 

Fimman: 
Ritun 
Stafsetning 
Málfræði 
Lesskilningur 
Lestur í skóla 

Áframhaldandi vinna með Lóa. 

 
Unnið með ljóð 
 
 

 
 
Ljóðstafir, rím, kvæði, vísur og 
ljóðlínur. 

Ritgerð metin 

8.-12 apríl. 

 

Tjáning og framsögn. 

Fimman: 
Ritun 
Stafsetning 

Hugtakið „myndlíking“ rætt og ljóð 

skoðuð þar sem höfundar notar 

líkingar. 

Myndlíking, ljóðstafir, rím, kvæði, 
vísur og ljóðlínur.  
 
 
Nemendur æfa lesskilning með því 

 



 

Málfræði 
Lesskilningur 
Lestur í skóla 

Nemendur semja ljóð með 

myndlíkingu og myndskreyta. 

 

að svara spurningum úr texta, búa 
til spurningar, endursegja og vinna 
fleiri verkefni úr textum sem þau 
lesa. 

Páskafrí 15. – 

23. apríl  

    

23. – 26. Apríl 

Sumardagurinn 

fyrsti 25. apríl 

Tjáning og framsögn. 

Fimman: 
Ritun 
Stafsetning 
Málfræði 
Lesskilningur 
Lestur í skóla 

Áfram unnið í setningagerð og 
stafsetningu. 
 
Unnið með lesskilning, brot úr 
skáldsögum. 

 
 
 
Nemendur æfa lesskilning með því 
að svara spurningum úr texta, búa 
til spurningar, endursegja og vinna 
fleiri verkefni úr textum sem þau 
lesa. 

Könnun í ljóðum 

29 apríl.– 3. 

maí 

29. Mörtuganga 

1. maí: frídagur 

verkalýðs 

Tjáning og framsögn. 

Fimman: 
Ritun 
Stafsetning 
Málfræði 
Lesskilningur 
Lestur í skóla 

Áfram unnið í setningagerð og 
stafsetningu. 
 
Unnið með lesskilning, brot úr 
skáldsögum. 
 
Upprifjun á nafnorðum, sagnorðum 
og lýsingarorðum 

  

6. – 10. maí  

 

Tjáning og framsögn. 

Fimman: 
Ritun 
Stafsetning 
Málfræði 
Lesskilningur 
Lestur í skóla 

Áfram unnið í setningagerð og 
stafsetningu. 
 
Unnið með lesskilning, brot úr 
skáldsögum. 
 
Upprifjun á nafnorðum, sagnorðum 
og lýsingarorðum 

 Könnun í stafsetningu 

13. – 17. Maí 

Samskiptadagur 

Tjáning og framsögn. 

Fimman: 
Ritun 

Áfram unnið í setningagerð og 
stafsetningu. 
 
Unnið með lesskilning, brot úr 

  



 

13. maí Stafsetning 
Málfræði 
Lesskilningur 
Lestur í skóla 

skáldsögum. 
 
Upprifjun á nafnorðum, sagnorðum 
og lýsingarorðum 

20. – 24. maí 

 

 Áfram unnið í setningagerð og 
stafsetningu. 
 
Unnið með lesskilning, brot úr 
skáldsögum. 
 
Upprifjun á nafnorðum, sagnorðum 
og lýsingarorðum 

  

27. maí – 31. 

maí 

30. maí vorgleði 

og 

uppstigningard

agur 

31. maí skólaslit 

 Áfram unnið í setningagerð og 
stafsetningu. 
 
Unnið með lesskilning, brot úr 
skáldsögum. 
 
Upprifjun á nafnorðum, sagnorðum 
og lýsingarorðum 

  

                      


