
 

Kennsluáætlun vor 2023 

Íslenska 10. Bekkur 

 

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

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 ANNAÐ                          

 

30.janúar – 

3.febrúar 

 

Bókmenntir 

Málfræði 

Ritun 

 

 

Byrjum að lesa bókina „Ég man þig“ eftir 

Yrsu Sigurðardóttur. Samlestur með 

kennara, umræður og verkefnavinna.  

 

Málfræði: Upprifjun á orðflokkum og 

hvað einkennir þá. Nemendur prófa 

að orðflokkagreina orð í orðflokka 

sem þeir þekkja. Umræður um 

smáorðin.  

Ég man þig – kjörbók (1,2,3) 

Ég man þig – verkefnahefti á google 

classroom 

Smáorðahefti - orðflokkar 

 

  

 

Nýtt heimalestrarskipulag 

fyrir febrúar. 

 

6. – 10. febrúar 

 

Bókmenntir 

Málfræði 

Ritun 

 

Samlestur á köflum úr bókinni „Ég 

man þig“. Ýmist les kennari eða 

nemendur sem hafa fengið úthlutað 

efni til að æfa sig heima.  

Nemendur vinna spurningar og 

ritanir úr efni bókarinnar.  

 

Málfræði: Smáorðin, atviksorð 

Ég man þig – kjörbók (4,5,6) 

Ég man þig – verkefnahefti á google 

classroom 

Smáorðahefti - atviksorð 

 

 

 

Nemendur fá kafla sem þeir 

skipta á milli sín og lesa upp 



 

13. – 17. febrúar 

 

 

Bókmenntir 

Málfræði 

Ritun 

 

Samlestur á köflum úr bókinni „Ég 

man þig“. Ýmist les kennari eða 

nemendur sem hafa fengið úthlutað 

efni til að æfa sig heima.  

Nemendur vinna spurningar og 

ritanir úr efni bókarinnar.  

 

Málfræði: Smáorðin, atviksorð 

 

Ég man þig – kjörbók (7,8,9) 

Ég man þig – verkefnahefti á google 

classroom 

Smáorðahefti - atviksorð 

 

 

Nemendur fá kafla sem þeir 

skipta á milli sín og lesa upp 

 

Nemendur lesa sjálfir einn 

kafla.  

20. – 24. febrúar 

22.öskudagur 

23. Vetrafrí 

24. Vetrafrí 

 

Bókmenntir 

Málfræði 

Ritun 

Samlestur á köflum úr bókinni „Ég 

man þig“. Ýmist les kennari eða 

nemendur sem hafa fengið úthlutað 

efni til að æfa sig heima.  

Nemendur vinna spurningar og 

ritanir úr efni bókarinnar.  

 

Málfræði: Smáorðin, atviksorð 

Ég man þig – kjörbók (10) 

Ég man þig – verkefnahefti á google 

classroom 

Smáorðahefti - atviksorð 

 

 

Nemendur fá kafla sem þeir 

skipta á milli sín og lesa upp 

Nýtt heimalestrarskipulag fyrir 

mars.  

    

    27. febrúar –      

3.mars 

 

 

Bókmenntir 

Málfræði 

Ritun 

 

Samlestur á köflum úr bókinni „Ég 

man þig“. Ýmist les kennari eða 

nemendur sem hafa fengið úthlutað 

efni til að æfa sig heima.  

Nemendur vinna spurningar og 

ritanir úr efni bókarinnar.  

 

Málfræði: Smáorðin, forsetningar 

Ég man þig – kjörbók (11,12,13) 

Ég man þig – verkefnahefti á google 

classroom 

Smáorðahefti - forsetningar 

 

 

 

 

Nemendur fá kafla sem þeir 

skipta á milli sín og lesa upp 

 

6. – 10.mars 

 

Bókmenntir 

Málfræði 

Samlestur á köflum úr bókinni „Ég 

man þig“. Ýmist les kennari eða 

nemendur sem hafa fengið úthlutað 

efni til að æfa sig heima.  

Ég man þig – kjörbók (14,15,16) 

Ég man þig – verkefnahefti á google 

Nemendur fá kafla sem þeir 

skipta á milli sín og lesa upp 

 

 

 



 Ritun Nemendur vinna spurningar og 

ritanir úr efni bókarinnar.  

 

Málfræði: Smáorðin, forsetningar 

classroom 

Smáorðahefti - forsetningar 

 

 

 

 

Námsmat 

Ritunarverkefni (1-

16.kafli): Nemendur svara 

1-2 opnum spurningum 

út frá efni bókarinnar 

 

13. – 17. Mars 

16. Árshátíð 

Bókmenntir 

Málfræði 

Ritun 

Samlestur á köflum úr bókinni „Ég 

man þig“. Ýmist les kennari eða 

nemendur sem hafa fengið úthlutað 

efni til að æfa sig heima.  

Nemendur vinna spurningar og 

ritanir úr efni bókarinnar.  

 

Málfræði: Smáorðin, samtengingar 

Ég man þig – kjörbók (17,18,19) 

Ég man þig – verkefnahefti á google 

classroom 

Smáorðahefti - samtengingar 

 

Nemendur fá kafla sem þeir 

skipta á milli sín og lesa upp 

 

20. – 24. mars 

 

 

Bókmenntir 

Málfræði 

Ritun 

Samlestur á köflum úr bókinni „Ég 

man þig“. Ýmist les kennari eða 

nemendur sem hafa fengið úthlutað 

efni til að æfa sig heima.  

Nemendur vinna spurningar og 

ritanir úr efni bókarinnar.  

 

Málfræði: Smáorðin, samtengingar 

Ég man þig – kjörbók (20, 21, 22) 

Ég man þig – verkefnahefti á google 

classroom 

Smáorðahefti - samtengingar 

 

 

 

27. – 31. mars 

 

 

Bókmenntir 

Málfræði 

Ritun 

Samlestur á köflum úr bókinni „Ég 

man þig“. Ýmist les kennari eða 

nemendur sem hafa fengið úthlutað 

efni til að æfa sig heima.  

Nemendur vinna spurningar og 

ritanir úr efni bókarinnar.  

 

Málfræði: Smáorðin, upphrópanir og 

nafnháttarmerki 

Ég man þig – kjörbók (23,24,25) 

Ég man þig – verkefnahefti á google 

classroom 

Smáorðahefti – upphrópanir og 

nafnháttarmerki 

 

Nýtt heimalestrarskipulag 

fyrir apríl 

- Ath heimildarritgerð 



 

3. – 7. Apríl 

Páskafrí 

 

Páskafrí  

Páskafrí 

 

Páskafrí Páskafrí 

 

 

 

 

 

 

10. – 14. Apríl 

10. Annar í páskum 

Bókmenntir 

Málfræði 

Ritun 

 

Samlestur á köflum úr bókinni „Ég 

man þig“. Ýmist les kennari eða 

nemendur sem hafa fengið úthlutað 

efni til að æfa sig heima.  

Nemendur vinna spurningar og 

ritanir úr efni bókarinnar.  

 

Málfræði: Upprifjun á 

smáorðaflokkunum og könnun. 

 

Ég man þig – kjörbók (26,27,28) 

Ég man þig – verkefnahefti á google 

classroom 

 

 

Námsmat: 

Smáorðakönnun 

 

Námsmat: Smáorðahefti – 

skila til kennar sem metur 

vinnuna.  

 

17. – 21. Apríl 

19. starfsdagur 

20. Sumardagurinn 

fyrsti 

21. Starfsdagur 

 

 

Bókmenntir 

Heimildarritgerð 

 

 

 

 

Samlestur á köflum úr bókinni „Ég 

man þig“. Ýmist les kennari eða 

nemendur sem hafa fengið úthlutað 

efni til að æfa sig heima.  

Nemendur vinna spurningar og 

ritanir úr efni bókarinnar.  

 

Heimildarritgerð: Fyrirlestur um 

hvernig skal vitna til heimilda og setja 

upp heimildaskrá.  

Ég man þig – kjörbók (29,30,31) 

Ég man þig – verkefnahefti á google 

classroom 

 

Heimalestur: Nemendur 

velja heimildarefni og lesa 

sér til um það.  

 

24. – 28. apríl 

 

 

Bókmenntir 

Heimildarritgerð 

 

 

 

Samlestur á köflum úr bókinni „Ég 

man þig“. Ýmist les kennari eða 

nemendur sem hafa fengið úthlutað 

efni til að æfa sig heima.  

Nemendur vinna spurningar og 

ritanir úr efni bókarinnar.  

 

Ég man þig – kjörbók (32,33) 

Ég man þig – verkefnahefti á google 

classroom 

Horfa á „Ég man þig“ og vinna 

hópverkefni 

Námsmat 

Ritunarverkefni (17. – 

33.kafli): Nemendur svara 

1-2 opnum spurningum 

út frá efni bókarinnar  

 

Heimildarritgerð: Velja 



 

 

 

 

 

 

 viðfangsefni (heimalestur) 

 

Nýtt heimalestrarskipulag 

fyrir maí 

 

 

 

1. – 5. Maí 

1.Verkalýðsdagurinn 

2. Mörtuganga 

 

Bókmenntir 

Heimildarritgerð 

 

Nemendur klára að vinna 

hópverkefni út frá bók og kvikmynd 

„Ég man þig“ og kynna fyrir 

bekknum.  

 

Ég man þig bók og kvikmynd 

 

Námsmat: 

Nemendur skila inn 2-3 

ritunum sem þeir gerðu í 

verkefnahefti „Ég man 

þig“ 

 

Námsmat: 

Hópverkefni „Ég man 

þig“ 

8. – 12. maí  

Heimildarritgerð 

Bókmenntir: Ljóð 

Málfræði 

 

Vinna í heimildarritgerð í skólanum 

og fá aðstoð við heimildarskráningu.  

 

Ljóð: Umfjöllun um helstu ljóðskáld  

þjóðarinnar frá hinum ýmsu tímum 

og helstu þætti bragfræðinnar.  

 

Málfræði: Notkun tungumálsins og 

málnotkun.  

 

 

Ýmislegt efni frá kennara.  

 

15. – 19. Maí 

17. íþrótta – og 

leikjadagur 

18. 

Uppstigningardagur 

Heimildarritgerð 

Bókmenntir: Ljóð 

Málfræði 

 

 

Vinna í heimildarritgerð í skólanum 

og fá aðstoð við heimildarskráningu.  

 

Ljóð: Umfjöllun um helstu ljóðskáld  

þjóðarinnar frá hinum ýmsu tímum 

og helstu þætti bragfræðinnar.  

 

Málfræði: Notkun tungumálsins og 

málnotkun.  

 

Ýmislegt efni frá kennara. Námsmat: 

Skila heimildarritgerð 

föstudaginn 19.maí 



22. – 26. maí 

Vorferð 23. 24. 

og 25.okt. 

Bókmenntir: Ljóð 

Málfræði 

 

 

  

Ljóð: Umfjöllun um helstu ljóðskáld  

þjóðarinnar frá hinum ýmsu tímum 

og helstu þætti bragfræðinnar.  

 

Málfræði: Notkun tungumálsins og 

málnotkun.  

 

 

Ýmislegt efni frá kennara 

 

 

Námsmat: 

Ljóðaverkefni 

 

28. maí – 2. Júní 

28. Annar í 

hvítasunnu 

2. Vorhátíð 

 

Málfræði Málfræði: Notkun tungumálsins og 

málnotkun.  

Umræður og tjáning.  

Ýmislegt efni frá kennara.  

 

    5. – 9. júní  

5. Skólaslit 

 

 

Skólaslit 

Skipulagsdagur 

Skipulagsdagur  

   

Námsmat:  Sjá hæfnikort á mentor 

A   B+  B  C+  C og  D 

Til dæmis um matið er A framúrskarandi hæfni,  B góð hæfni og C sæmileg hæfni. 

Með fyrirvara um breytingar – Anna Þórunn 

 



 


