
 

Kennsluáætlun vor 2018 

Íslenska 10. bekkur 

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

Kennarar: Arna Guðmundsdóttir og Valdís Inga Kristinsdóttir                                                                                                                                                                                                              

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. 

VIKA VIÐFANGSEFNI    EFNISTÖK     NÁMSEFNI ANNAÐ          

15.-19. janúar  Smáorð -lesskilningur Innlögn, lestur, skilgreina efnið og 
svara spurningum 

Tungutak3 bls. 80-84 
Tungufoss 62-67 
Hefti frá kennara 

Tímakönnun í 
óbeygjanlegum orðum 

22.-26. janúar Lýsingarorð-setningafræði-
lesskilningur 

Innlögn, lestur, skilgreina efnið og 
svara spurningum 

Tungutak 3.  bls. 85-86 og 92 -95 
Tungufoss 68-73 Hefti frá 
kennara. Stoðkennarinn: 
Málfræði fyrir unglingastigið, 
kennsluhefti, orðflokkarnir: 1.3.1-
1.3.3 

 

29. jan – 2. feb 

samskiptadagur 

31. jan 

Málfræði-setningafræði-
lesskilningur 

Innlögn, lestur, skilgreina efnið og 
svara spurningum 

Tungutak 3 bls. 96-103 
Tungufoss 76-86 
Ljósrit frá kennara  

Tímakönnun í 
lýsingarorðum 

5. -9.feb Málfræði-setningafræði-
lesskilningur-fornbókmenntir 

Innlögn, lestur, skilgreina efnið og 
svara spurningum 

Gísla saga Súrssonar kafli 1-5 og 
tilheyrandi verkefni. 
Tungutak 3 bls. 104-110 
Tungufoss 3 bls.88-91 
Stoðkennari: Sagnorðaþríþraut 
flokkur 1 5. Fyrstu orðin 

Skil á 3. kafla Tungutaks 
Skil á Stoðkennaranum 
verkefnum 6. feb 
 

19. -23. feb Málfræði-lesskilningur- 
fornbókmenntir 

Innlögn, lestur, skilgreina efnið og 
svara spurningum 

Gísla saga Súrssonar kafli 11-16 
og tilheyrandi verkefni.  
5. kafli Tungutak  
Stoðkennarinn: Málfræði fyrir 
unglingastigið, kennsluhefti, 
orðflokkarnir: 1.6.1-1.6.3.  

 



 

26.feb - 2. mars 

28. 

skipulagsdagur 

Málfræði-lesskilningur-
fornbókmenntir 

Unnið með fjölbreyttar 
málfræðiæfingar og 
bókmenntatexta 

Gísla saga Súrssonar kafli 17-21 
og tilheyrandi verkefni.  
5.kafli Tungutak  
Stoðkennarinn: Málfræði fyrir 
unglingastigið, kennsluhefti, 
orðflokkarnir: 1.4.3-1.4.7 

Próf úr Gíslasögu Kaflar 1-19 

5. - 9. mars Málfræði-lesskilningur-
fornbókmenntir 

Unnið með fjölbreyttar 
málfræðiæfingar og 
bókmenntatexta 

Gísla saga Súrssonar kafli 22-28 
og tilheyrandi verkefni. 
Stoðkennarinn: Málfræði fyrir 
unglingastigið, kennsluhefti, 
setningafræði: 3.1.1-3.1.6.   

Stoðkennaraskil í vikulok 
Tímakönnun úr sagnorðum 

12. - 16. mars.  

13. mars 

árshátíð elsta 

stigs 

Málfræði-lesskilningur Unnið með fjölbreyttar 
málfræðiæfingar og 
bókmenntatexta 

Gísla saga Súrssonar kafli 29-34 
og tilheyrandi verkefni. 
5.kafli Tungutak 

 

19. - 23. mars. Málfræði-lesskilningur-
fornbókmenntir 

Unnið með fjölbreyttar 
málfræðiæfingar og 
bókmenntatexta 

Gísla saga Súrssonar kafli 35-38 
og tilheyrandi verkefni. 

Próf úr Gíslasögu kaflar 20-
38 + verkefnaskil 

26. -30 . mars. Páskafrí Páskafrí Páskafrí Páskafrí 

4. - 6. apríl 

3. apríl 

skipulagsdagur 

Tjáning Unnið með ýmis tjáningarverkefni Verkefni frá kennara Skil á 5. kafla Tungutak 
 

9. – 13. apríl Almenn málfræðiupprifjun Unnið með ýmsar málfræðiæfingar 6. kafli Tungutak 
Hefti frá kennara 

Tímakönnun úr 
sagnorðum 
 
 

16. – 20. apríl 

19. apríl sumardagurinn 

fyrsti                                                

20. apríl skipulagsdagur 

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 5. 
maí-                             
Stafsetningapróf í vikunni 



 

23. – 27. apríl Kvikmyndin sýnd Unnið með verkefni tengd 
kvikmyndinni Bjarnfreðarson 

Verkefni frá kennara 
 

30.– 4. maí    

30. Mörtuganga 

1. maí: frídagur 

verkalýðs 

Bókmenntir/lesskilningur Unnið með bókmenntatexta Tungufoss bls. 92-99, efni frá 
kennara 

Könnun úr Tungufossi -skil 
á verkefnabók 

7. – 11. maí  

10. maí 

uppstigningard

agur 

Bókmenntir/lesskilningur Unnið með ýmsa bókmenntatexta 
s.s.  Sérðu það sem ég sé? 

Sérðu það sem ég sé?  

14. – 18. maí Útiskóli Unnið með ýmislegt efni utandyra Verkefni frá kennara  

21. – 25. maí  

21. maí annar í 

hvítasunnu    

23. – 25. maí 

þemadagar 

Skólaferðalag?  

  

28. maí – 1. júní                 

31. maí vorgleði 

1. júní skólaslit 

Útiskóli Unnið með ýmislegt efni utandyra Verkefni frá kennara  

 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 einkunn í bókstöfum fyrir hvert hæfniviðmið fyrir sig. Foreldrar geta fylgst 
með námsmati í gegnum hæfnikort nemandans á Mentor.  

Í hverjum námsþætti er stefnt að ákveðnum hæfniviðmiðum. 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. 

Lykilhæfni er hluti af námsmati sem afhent er við annarlok. 


