
 

Kennsluáætlun vor 2023 

Íslenska 5. bekkur 

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

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 MARKMIÐ                     

16. – 20. janúar Lói þú flýgur aldrei einn 

Orðaspjall  

Lesskilningur  

Kennari skrifar þann orðaforða upp á 
töflu sem gæti gefið vísbendingar um 
hvaða bók á að fara að lesa.  
Merking orðanna rædd og skrifuð 
niður 

Lói þú flýgur aldrei einn  
 

- Tekur þátt í umræðum 
- Nýtir góðan orðaforða 
 

23. – 27. 
janúar 

25. Samskiptadagur 

Lói þú flýgur aldrei einn 

Orðaspjall 
 
Ritun 
 
 
Lesskilningur 
 
 
 
Málfræði 

Hringekja 4 nemendur í hóp 
 
Texti dagsins 
 
Sóknarskrift út frá texta bókarinnar 
 
 
Spurningar úr texta 
 
 
 
Finna sagnorð í texta og setja þau í 
nh. , nt, og þt 
 
 
Finna lýsingarorð í texta og stigbreyta 
 

 
 
Lói, þú flýgur aldrei einn 
 
Verkefnablöð frá kennara 
 
 
Verkefnablöð frá kennara 
 
 
 
Lói, þú flýgur aldrei einn (texti 
dagsins)  
 
 
Lói, þú flýgur aldrei einn (texti 
dagsins) 

 
 
-Tekur þátt í umræðum 
 
-þjálfist í stafsetningu  
 
 
- Getur lesið texta og 
svarað staðreyndar- og 
ályktunarspurningum. 
 
- Þekkir sagnorð í texta 
- Getur sett sagnorð í 
nafnhátt, nútíð og þátíð. 
 
- Þekkir lýsingarorð í texta 
- Getur stigbreytt 
lýsingarorð 
 

30. jan – 3. feb Lói þú flýgur aldrei einn 

Ritun 
 
 
Lesskilningur 
 

Hringekja 4 nemendur í hóp 
 
Sóknarskrift út frá texta bókarinnar 
 
 
Spurningar úr texta dagsins 
Listamaðurinn - ég sé, ég heyri, ég 

 

Verkefnablöð frá kennara 
 
 
Verkefnablöð frá kennara 
 

- Getur lesið texta og 
svarað staðreyndar- og 
ályktunarspurn. 
- Þekkir sagnorð í texta 
- Þekkir lýsingarorð í texta 
- Getur stigbreytt 
lýsingarorð 



 
 
Málfræði 
 

finn 
 
Lýsingarorð og nafnorð 
 
Finna nafnorð í texta og fallbeygja 
Flokka nafnorð í sérnöfn og samnöfn 
 

 
 
Málrækt 2  bls. 56, 57, 58 

Lói, þú flýgur aldrei einn (texti 
dagsins).  

 

-Getur fallbeygt nafnorð 
-Getur greint nafnorð í     
sérnöfn og samnöfn 
 
 
- Dregur rétt til stafs og 
skrifar skýrt og læsilega 
 
 

6. – 10. febrúar Lói þú flýgur aldrei einn 

Aðalatriði  
 
Ritun 
 
 
Lesskilningur 
 
 
 
Málfræði 
 

Hringekja 4 nemendur í hóp 
 
Finna aðalatriði í texta dagsins 
 
Sóknarskrift út frá texta bókarinnar 
 
 
Staðreyndaspurningar úr texta 
Paralestur – skráð erfið orð og finna 
merkingu 
 
Unnið meira með lýsingarorð (kyn og 
tala, stofn) 
 
Finna nafnorð í texta og fallbeygja 
Flokka nafnorð í sérnöfn og samnöfn 
 

 

Lói, þú flýgur aldrei einn 
 
Verkefnablöð frá kennara 
 
 
Verkefnablöð frá kennara 
 
 
 
Málrækt 2 bls 59, 60, 61 
 
 
Lói, þú flýgur aldrei einn (texti 
dagsins) 

- Getur greint aðalatriði í 
texta 
- Getur lesið texta og 
svarað staðreyndarspurn. 
- Þekkir sagnorð í texta 
- Þekkir lýsingarorð í texta 
- Getur stigbreytt 
lýsingarorð 
-Getur fallbeygt nafnorð 
-Getur greint nafnorð í     
sérnöfn og samnöfn 
- Dregur rétt til stafs og 
skrifar skýrt og læsilega 
 

13. – 17. 
febrúar 

Lói þú flýgur aldrei einn 
 
Hlustun og áhorf 
 
Ritun 
 
 

 
 
Horft á myndina 
 
Ritgerð um söguna – stigskiptur 
stuðningur 

 
 
Lói, þú flýgur aldrei einn 

-Getur hlustað, horft og 
endursagi ýmiskonar efni 
 
 

20 – 24. 
febrúar 

22. Öskudagur 
23.-24. vetrarfrí 

Lói þú flýgur aldrei einn 
 
 
Ritun 
 

 
 
 
Ritgerð um söguna – stigskiptur 
stuðningur 

 
 
 
Lói, þú flýgur aldrei einn 

 
 
- Getur skrifað frásögn um 
mynd sem horft er á 
 
 
 
 



27. feb – 3. 
mars 

Ritun 
 
 
Lesskilningur 
 
 
Málfræði 
 
 
Stafsetning 

Hugarkort, persónusköpun, sögusvið, 
upphaf, atburðarás og endir 
 
Skáldsögur og ævintýri 
 
 
Meira um nafnorð, hlutstæð og 
óhlutstæð. 
 
Lýsingarorð – andstæð merking 
 
Einfaldur og tvöfaldur samhljóði 

Orðspor lesbók bls. 56-65 og 
vinnubók 48-51 
 
Orðspor lesbók bls. 52-55 og 
vinnubók 46-47 
 
Verkefni frá kennara 
 
 
Málrækt bls 63, 64,  65 
 
Verkefni frá kennara 
 

- Getur beitt hugtökum 
eins og persónu, 
söguþræði, umhverfi og 
boðskap 
 
- Getur greint nafnorð í 
sérnöfn og samnöfn 
- Þekkir og getur notað 
regluna um einfaldan og 
tvöfaldan samhljóða 

6. – 10. mars Ritun 
 
 
 
 
Málfræði 
 
 
Stafsetning 

Hugarkort, persónusköpun, sögusvið, 
upphaf, atburðarás og endir 
 
 
 
Meira um lýsingarorð 
 
Sérhljóð á undan -ng og -nk, gerðar 
æfingar þar sem reynir á þá reglu 

 

Orðspor lesbók bls. 56-65 og 
vinnubók 48-51 
 
 
 
Málrækt 2 bls. 66, 67, 68, 69 
 
Verkefni frá kennara 
 

- Getur beitt hugtökum 
eins og persónu, 
söguþræði, umhverfi og 
boðskap 
- Getur greint nafnorð í 
sérnöfn og samnöfn 
- Þekkir og getur notað 
regluna um einfaldan og 
tvöfaldan samhljóða 
- Þekkir kyn nafnorða 
- Getur notað regluna um 
sérhlj. á undan ng/nk 

13. – 17. mars Ritun 
 
 
Lesskilningur 
 
 
Málfræði 
 
 
Stafsetning  
 

Hugarkort, persónusköpun, sögusvið, 
upphaf, atburðarás og endir 
 
Skáldsögur og ævintýri 
 
 
Lýsingarorð 
 
Y/ý/ey/au 

Orðspor lesbók bls. 56-65 og 
vinnubók 48-51 
 
Orðspor lesbók bls. 58-61 og 
vinnubók bls. 60-65 
 
Málrækt bls. 70, 71, 72, 73, 74 
 
Verkefni frá kennara 
 
 

-Getur lesið texta og svarað 
staðreyndar-og 
ályktunarspurningum. 
-Getur stigbreytt 
lýsingarorð 
- Þekkir og getur nýtt sér 
regluna um y/ý/ey/au 



20 – 24. mars Lesskilningur  
 
Lýsingarorð 
 
Kúnstin að læra 

Ýmsir lesskilningstextar 
 
Lýsingarorð - könnun  
 
Aðalatriði, glósur, skipulagning 

Verkefni frá kennara 
 
 
 
Orðspor lb bls. 24-39, vb bls. 22-27 

-Getur lesið texta og svarað 
staðreyndarspurningum 
-Getur lesið texta og svarað 
ályktunarspurningum 

27. – 31. mars Kúnstin að læra 
 
Málfræði 

Aðalatriði, glósur, skipulagning 
 
Nafnorð – stofn og upprifjun 
 
Sagnorð – stofn og upprifjun 
 

Orðspor lb bls. 24-39, vb bls. 22-31 
 
Málrækt 2 bls. 75 og 76 
 
Málrækt 2 bls. 30-32 

 
 
-Þekkir stofn nafnorða 
 
-Þekkir stofn sagnorða 

3. – 10. apríl  
Páskaleyfi 

 
Páskaleyfi 

 
Páskaleyfi 

 
Páskaleyfi 

11. – 14. apríl 
10. Páskaleyfi 

Lestrarækni 
 
Framsögn 
 
 
Málfræði 

Hugarkort, ritun, lestrartækni 
 
Lesum texta og ljóð 
 
 
Upprifjun á orðflokkum 

Orðspor lb bls. 40 -49 og vb 38 -41 
 
Ýmsir textar frá kennara 
 
 
Verkefni frá kennara 

-líkamsstaða, stendur í 
báða fætur, horfir fram, 
kynnir sig og viðfangsefni 
-samband við áheyrendur, 
lítur upp. 
- framburður vandaður og 
skýr 
-les hæfilega hratt 
- les rétt án þess að hika 
- les hæfilega hátt 
- les ljóð af skilningi og 
miðlar af einlægni 

17. – 21. apríl 
19. & 21. Starfsdagur 

20. Sumardagurinn fyrsti 

Lestrartækni 
 
Framsögn 
 
Málfræði 

Hugarkort, ritun, lestrartækni 

 
Lesum texta og ljóð 
 
Upprifjun á orðflokkum 
 

Orðspor lb bls. 40 -49 og vb 38 -41 
 
Ýmsir textar frá kennara 
 
Verkefni frá kennara 

- Getur fjallað um aðalatriði 
í texta og helstu lykilorð 
hans 
- Getur lesið texta og 
dregið ályktanir 
-líkamsstaða, stendur í 
báða fætur, horfir fram, 
kynnir sig og viðfangsefni 
-samband við áheyrendur, 
lítur upp. 
- framburður vandaður og 
skýr 
-les hæfilega hratt 
- les rétt án þess að hika 
- les hæfilega hátt 



- les ljóð af skilningi og 
miðlar af einlægni 

24. – 28. apríl Framsögn 
 
 
 
Stafsetning 
 
 
 

Lesum texta og ljóð 
 
 
 
Upprifjun á reglum 

Ýmsir textar frá kennara 
 
 
 
Verkefni frá kennara 

- Getur fjallað um aðalatriði 
í texta og helstu lykilorð 
hans 
- Getur lesið texta og 
dregið ályktanir 
-líkamsstaða, stendur í 
báða fætur, horfir fram, 
kynnir sig og viðfangsefni 
-samband við áheyrendur, 
lítur upp. 
- framburður vandaður og 
skýr 
-les hæfilega hratt 
- les rétt án þess að hika 
- les hæfilega hátt 
- les ljóð af skilningi og 
miðlar af einlægni 

1. – 5. maí 

1. verkalýðsdagurinn 

Framsögn 
 

 

Lesskilningur 
- fjölmiðlar 
- fréttir og fyrirsagnir 
- netmiðlar 
- áreiðanleiki heimilda 
 

Lesum texta og ljóð 
 
 
 
 
Unnið með hlutverkin, spákona, 
spæjari, fréttamaður, kúreki og 
listamaður  
 

Ýmsir textar frá kennara 
 
 
 
 
 
Ýmis verkefni frá kennara 

- Getur fjallað um aðalatriði 
í texta og helstu lykilorð 
hans 
- Getur lesið texta og 
dregið ályktanir 
-líkamsstaða, stendur í 
báða fætur, horfir fram, 
kynnir sig og viðfangsefni 
-samband við áheyrendur, 
lítur upp. 
- framburður vandaður og 
skýr 
-les hæfilega hratt 
- les rétt án þess að hika 
- les hæfilega hátt 
- les ljóð af skilningi og 
miðlar af einlægni 

8. – 12. maí Lesskilningur 
- fjölmiðlar 
- fréttir og fyrirsagnir 
- netmiðlar 
- áreiðanleiki heimilda 
 

Unnið með hlutverkin, spákona, 
spæjari, fréttamaður, kúreki og 
listamaður  
 
 
 

Ýmis verkefni frá kennara - Nýtir góðan orðaforða við 
að skilja texta og ráða í 
merkingu 
- Getur nýtt sér upphaf, 
meginmál og niðurlag í 
ritun 
- Yfirfærir 



 
 
Ritun 
- frásögn 

 
 
Talar myndin til þín-minningarbrot 

stafsetingarreglur á aðra 
þætti námsins 

15. – 19. maí 
18. uppstigningardagur 

Útikennsla 
Vettvangsferðir 
Viðtöl 
Hreyfing og leikir 
Heimildaöflun 
Ljósmyndum 
 
Málfræði  

Leggjum áherslu á útinám í tengslum 
við þá þætti sem unnið hefur verið 
með á önninni 
 
 
 
 
Upprifun á stafrófi 

Efni frá kennara 
 
www.utikennsla.is 
 
https://friluftsliviskolen.no/aarshjule
t/ 
 
https://www.skoven-i-
skolen.dk/udeskole-teori 
 

Lykilhæfni: 
- Leggur sitt af mörkum í 
   samvinnu 
- Beitir skapandi hugsun 
- Sjálfstjórn 
- Getur raðað í stafrófsröð 

22. – 26. maí Útikennsla 

Vettvangsferðir 
Viðtöl 
Hreyfing og leikir 
Heimildaöflun 
Ljósmyndum 
 

Leggjum áherslu á útinám í tengslum 
við þá þætti sem unnið hefur verið 
með á önninni 

 

Efni frá kennara 
 
www.utikennsla.is 
 
https://friluftsliviskolen.no/aarshjule
t/ 
 
https://www.skoven-i-
skolen.dk/udeskole-teori 

Lykilhæfni: 
- Leggur sitt af mörkum í 
   samvinnu 
- Beitir skapandi hugsun 
- Sjálfstjórn 

30. maí – 2. 

Júní 
3. júní - skólaslit 

Útikennsla 

Vettvangsferðir 
Viðtöl 
Hreyfing og leikir 
Heimildaöflun 
Ljósmyndum 

Íslensku ratleikur 
 

Leggjum áherslu á útinám í tengslum 
við þá þætti sem unnið hefur verið 
með á önninni 

 

 
 
Árgangnum blandað í 4-5 manna 
hópa þar sem áhersla er á að leysa 
hin ýmsu verkefni tengd íslenskunámi 
vetrarins 

Efni frá kennara 
 
www.utikennsla.is 
 
https://friluftsliviskolen.no/aarshjule
t/ 
 
https://www.skoven-i-
skolen.dk/udeskole-teori 
 

Lykilhæfni: 
- Leggur sitt af mörkum í 
   samvinnu 
- Beitir skapandi hugsun 
- Sjálfstjórn 

 

Námsmat: Málfræðikannanir, lestrar- og lesskilningspróf lögð fyrir auk annars námsmats. 
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