
 

Kennsluáætlun vor 2018 

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

VIKA VIÐFANGSEFNI    EFNISTÖK     NÁMSEFNI ANNAÐ          

15.-19. janúar 

19. janúar: 

Bóndadagur 

Tjáning og framsögn 
 
Ritun 
 
Málfræði 

Farið betur yfir hvað einkennir góða 
framsögn, reglur og tilmæli. 
Nemendur æfa upplestur í litlum 
hópum og gefa félagarýni. 
 
Sögufléttan rifjuð upp og fest enn 
betur í sessi. Nemendur skrifa 
hugarkort sem undirbúning fyrir 
skrímslasögu.  
 
Upprifjun í orðflokkagreiningu og 
frekari vinna með lýsingarorð. 

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

 

22.-26. janúar Tjáning og framsögn. 

Ritun 

Málfræði 

Áfram unnið með tjáningu og 
framsögn, nemendur lesa texta og 
ljóð fyrir hóp. 
 
Nemendur vinna að skrímslasögu út 
frá hugarkorti og sögufléttu. 
 
Unnið með fallbeygingu og 
stigbreytingu lýsingarorða 

Efni frá kennara Framsagnarpróf 
 
Hraðlestrarpróf 

29. jan – 2. feb 

Samskiptadagur 

31. Jan 

Dagur 

stærðfræðinnar 

Málfræði og stafsetning 

Lestur og lesskilningur 

 

Vinna með sagnorð, nafnhátt, að 
breyta sögnum í nafnorð og tíðir 
sagna. 
 
Stór og lítill stafur 

Blaðsíður 3-7 og 10-11 í Skræðu II 
 
Blaðsíður 6-8 í vinnubók með Mál til 
komið. 
 
Sóknarskrift þar sem reynir á 
regluna um stóran/lítinn staf. 
 

Leikur – Alias (Leika 
lýsingarorð) 
 
Könnun í lýsingarorðum 



 

2.feb 

 

Litakassinn – æfingar í lesskilningi á 
Skólavefnum. 

5. -9.feb Málfræði 
 
Ritun 
 
Lestur og lesskilningur 

Áfram unnið með ýmsar 
málfræðiæfingar tengdar 
orðflokkunum. 
 
Áfram unnið með sögufléttuna. 
Nemendur undirbúa geimsögu út frá 
sögufléttu, gera hugarkort og skapa 
persónur. Unnið með hugtökin 
aðal/auka persóna.  
 
Lesinn hluti úr sögunni „Peð á 
plánetunni jörð“. Unnið með 
hugtökin „sjónarhorn 
höfundar,“1.persónu frásögn“ og 
fleira því tengt. 

Blaðsíður 13-17 í Skræðu II. 
 
Flökkuskinna blaðsíður 57-63.  
 
Nemendur vinna verkefni og eiga 
einnig að útbúa spurningar úr 
sögunni.  

 

12. -16. feb 

12. feb: 

bolludagur 

13. feb 

sprengidagur 

14. öskudagur 

 Málfræði og stafsetning 
 
Lestur og lesskilningur 
 
Ritun 
 

Vinna með kyn nafnorða og 
fallbeygingu. 
 
n/nn og tvöfaldur samhljóði 
 
Nemendur æfa lesskilning með því að 
svara spurningum úr texta, búa til 
spurningar, endursegja og vinna fleiri 
verkefni úr textum sem þau lesa. 
 
Áframhald geimsögu. 
 

Blaðsíður 7-9 og 11-12 í Skræðu II 
 
Sóknarskrift þar sem lögð er áhersla 
á stafsetningarreglurnar. 
 
Blaðsíður 28-29 í Orðspor (rafbók) 

Kahoot með 
stafsetningarreglum. 
 
Rafrænar æfingar á mms.is 

19. -23. feb Málfræði og stafsetning 
 
Lestur og lesskilningur 
 
Stafsetning 

Unnið með orðflokkagreiningu. 
 
Nemendur æfa lesskilning með því að 
svara spurningum úr texta, búa til 
spurningar, endursegja og vinna fleiri 

 
 
Blaðsíður 73-80 í Flökkuskinnu.  
 
Ljósrituð verkefni og leikir á mms.is 

Könnun í málfræði 



 

 
 

verkefni úr textum sem þau lesa. 
 
Farið yfir reglur um i/y, í/ý, ei/ey og 
lýsingarorð sem enda á -an. 
 

 
Verkefni frá kennara. 

26.feb - 2. mars 

28. 

skipulagsdagur 

Bókmenntir.  

 

Að kynna nemendum fyrir 

bókinni um Benjamín dúfu.  

 

Kennari les bókina Benjamín Dúfa 

fyrir nemendur.   

 

Unnið ýmis fjöbreytt verkefni.  

 

Unnið með bókmenntahugtök eins 

og sögupersónur (aðal og auka), 

umhverfi, tíma og aðra þætti sem 

eru í sögufléttunni. Eins verða 

unnin önnur fjölbreytt vekefni, s.s. 

krossglímur, verkefni með 

orðaforða, málfræði, ritun og 

lesskilning 

Fjölbreytt verkefni útfærð af 

kennurum.  

Krossglímur 

Söguflétta 

  

 

 

5. - 9. mars 

7. – 9. mars 

samræmdpróf í 

9. bekk 

Bókmenntir 

Benjamín dúfa 

Áframhaldandi vinna með 

Benjamín dúfu.  

Fjölbreytt verkefni útfærð af 

kennurum.  

Krossglímur 

Söguflétta 

Stafsetningarkönnun 

12. - 16. mars.  

13. mars 

árshátíð elsta 

stigs 

Bókmenntir 

Benjamín dúfa 

Áframhaldandi vinna með 

Benjamín dúfu. 

Fjölbreytt verkefni útfærð af 

kennurum.  

Krossglímur 

Söguflétta 

 

19. - 23. mars. Bókmenntir 

Benjamín dúfa 

Áframhaldandi vinna með 

Benjamín dúfu. 

Horft á myndina um Benjamín 

Dúfu  

Fjölbreytt verkefni útfærð af 

kennurum.  

Krossglímur 

 



 

Söguflétta 

26. -30 . mars. Páskafrí Páskafrí Páskafrí Páskafrí 

2. - 6. apríl 

2. apríl annar í 

páskum 

3. apríl 

skipulagsdagur 

Bókmenntir 
 
Ljóð 
 
Málfræði 

Lesa hluta úr sögunni „Peð á 
plánetunni“ jörð og unnin verkefni í 
tengslum við hana. 
 
Rímljóð skoðuð og hugtökin „karlrím“ 
og „kvenrím“ rædd. Nemendur semja 
eigið ljóð með rími og myndskreyta. 
 
Unnið með hugtök eins og málsgrein 
og efnisgrein.  

Flökkuskinna blaðsíður 57-63 
 
Aukaefni frá kennara 
 
Skræða blaðsíða 34-39. 

 

9. – 13. apríl Ljóð 
 
Málfræði 
 
Stafsetning 

Ljóðið „Sprettur“ rætt og greint. 
Nemendur skrifað ljóðið upp í 
stílabók og myndskreyta. 
 
Unnið með ýmis málfræðiatriði og 
stafsetningaræfingar.  

Aukaefni frá kennara. 
 
Skræða blaðsíða 42-45. 
 
Æfingar á mms.is og skólavefnum. 

 

16. – 20. apríl 

19. apríl 

sumardagurinn 

fyrsti 

20. apríl 

skipulagsdagur 

Ljóð 
 
Lestur og lesskilningur 
 
Málfræði 

Hugtakið „myndlíking“ rætt og ljóð 

skoðuð þar sem höfundar notar 

líkingar. 

Nemendur semja ljóð með 

myndlíkingu og myndskreyta. 

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

Skræða blaðsíða 46. 
 
Skræða blaðsíða 30. 
 
Aukaefni frá kennara 
 
mms.is og Skólavefurinn 
 
 

 

23. – 27. apríl Lestur og lesskilningur 
 
Málfræði 

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

  



 

30.– 4. maí 

30. Mörtuganga 

1. maí: frídagur 

verkalýðs 

    

7. – 11. maí  

10. maí 

uppstigningard

agur 

    

14. – 18. maí     

21. – 25. maí 

21. maí annar í 

hvítasunnu 

23. – 15. maí 

þemadagar 

    

28. maí – 1. júní 

31. maí vorgleði 

1. júní skólaslit 

    

                      


