
 

Kennsluáætlun vor 2023 

Íslenska 6. Bekkur 

 

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

VIKA VIÐFANGSEFNI                   NÁMSEFNI                               EFNISTÖK                                  Hæfniviðmið                         

9.-13. janúar 

Bókmenntir, 

orðskilningur, 

lesskilningur, ritun og 

lestrartækni 

Arfurinn og verkefni honum tengd  

Sögusmíð og ritvinnsla 

Orðspor lesbók 

 

Þri: Riddarasaga: klára 

Mið: Arfurinn: 1. Kafli 

Arfurinn: kynning á bókinni, og á 

lestrardagbókinni. 

Byrja að vinna orðskýringar, svo 

lestur og lestrardagbók og að 

síðustu spurningar 

 

Föst: Orðspor: Út í geim og aftur 

heim bls: 36-39: innlögn kennara, 

bls: 40-41 vinnur kennari með 

nemendum til að kenna þeim 

lestrartæknina. 

 

• Getur lesið texta og 

dregið ályktanir út frá 

efni hans 

• Getur greint og fjallað 

um aðalatriði í texta 

og helstu lykilorð 

hans 

• Getur lagt mat á gildi 

og trúverðugleika 

upplýsinga. 

• Getur lestið úr 

einföldum 

myndrænum 

upplýsingum og 

túlkað þær. 



16. – 20. Janúar 

Sama og að ofan Arfurinn 
Grímar lesbók og vinnubók 
 

Þri: Grímar. Nemendur vinna á 

sínum hraða.  

Mið: Arfurinn: 2 kafli, orðskýringar 

og spurningar. Nemendur spreyta 

sig, nota malid.is til að finna 

orðskýringar. Kennari vinnur sp. 

með nemendum. 

Föst: Lestur 20 mín. Grímar 30 mín, 

orðaspil rest af tímanum. #Tvenna, 

#Skrabble, # fallbeygingarspil og fl. 

• Sama og að ofan 
 
 
Kennari metur 
riddarasögurnar 

23. – 27. janúar 
25. Samskiptadagur 

Sama og að ofan Arfurinn 
Grímar lesbók og vinnubók 
Smellur II 

Þri: Klára Grímar/ Aukaverk frá kenn 
 
Mið: Arfurinn: 3 og 4 kafli, 
orðskýringar, orðflokkagreining og 
upplestur. 
 
Föst: Lestur 20 mín, skrift 20 mín, 
Smellur bls. 6-9 

• Sama og að ofan 
 
 
 
Kennari metur Grímar 

30. jan – 3. feb 

Sama og að ofan Arfurinn 
Orðspor 

Þri: Orðspor lesbók bls, 117-119 og 

vina verk.bls 119. 

Mið: Arfurinn 4. Kafli +verkefni. 

#Skrift og lestur 

Föst:Orðspor 50-51 í lesbók, og 42-

46 í vinnubók.  

• Sama og að ofan 
 

6. – 10. febrúar 

Sama og að ofan Arfurinn 
Orðspor 
Smellur II 
Orðaspil 

Þri: Orðspor vb bls: 47-48 

Mið: Arfurinn 5. Kafli + verkefni, og 

orðaspil. 

Föst: #Smellur bls. 12-15. #Skrift og 

lestur 

 

• Sama og að ofan 
 
 



 

13. – 17. febrúar 

Sama og að ofan Orðspor 
Arfurinn  
Bíómynd 

Þri: Orðspor vb. Bls: 49-52 

Mið: Arfurinn 6. Kafli + verkefni 

Orðskilningskönnun 

Föst: Bíómynd ( nemendur munu 

síðan skrifa ritun eftir áhorf 

myndarinnar) 

• Sama og að ofan 
 
Mat á orðskilningi 

20 – 24. Febrúar 
22. Öskudagur 

23.-24. vetrarfrí  

Sama og  að ofan Orðspor 
Bíomynd 

Þri: Orðspor lesbók bls: 52-54 og 58-

59, verkefni bls: 59 

Mið: kennari og nem. ræða og 

skoða hefðir öskudagsins í gegnum 

tíðina.  

Bíomynd. 

• Sama og að ofan 
 
 

27. feb – 3. mars 

 
Ritun 
Bókmenntir 
Lesskilningur 
Upplestur 
Ljóð 
 
 

 
 
 
 

Þri: Orðaspil, skrabble, alians eða 

tvenna. 30 mín. 

Mið: Æfingar fyrir árshátíð/ hver 

bekkur með sínum bekkjarkennara 

Föst: Kennari útskýrir megin 

uppbyggingu ritgerðar og kynnir 

komandi ritunarverkefni. 

Hafist er handa við ritunarverkefni 

út frá bíómynd. Kennari vinnur með 

nemendum á stórum skjá og 

verkefnið er unnið í sameiningu til 

að byrja með en síðan halda 

nemendur áfram sjálfstætt.  

 

• Skrifar sögur sem 
hafa aðal og 
aukapersónur. 

• Skrifar sögur sem 
hafa sögusvið og 
atburði.  

• Þekkir upphaf, 
meginmál og 
niðurlag, og nýtir sér 
það í ritun. 

• Þekkir hugtökun innri 
og ytri tími. 

• Notar fjölbreyttan 
orðaforða 

• Þekkir helstu einkenni 
frásagarforma. 

• Getur beitt fáeinum 
algengum hugtökum í 
bragfræði. 



• Getur lestið texta og 
dregið ályktanir út frá 
efni hans.  

• Vandar vinnubrögð. 

6. – 10. mars 

Árshátíðaræfingar . Þri: Æfingar fyrir árshátíð 

Og nemendur vinna áfram að 

ritunarverkefninu. 

Mið: Æfingar / bekkir með 

bekkjarkennara 

Föst: #Skrift og lestur. #Raddæfinar 

og framkoma á sviði/ bekkir með 

bekkjarkennara. Leikir og framsögn. 

 

13. – 17. mars 

Árshátíðaræfingar  Þri: Æfingar fyrir árshátíð 
Mið: Æfingar fyrir árshátíð og 
generalprufa 
 
Fim: Árshátíð 
 
Föst: #Allir horfa á upptökur af 
árshátíðinni: Popp/ snakk og 
drykkur. #Slökunarstund í lokin, 
nem. koma með teppi og dýnur.  

 
 
 
 
 

20 – 24. mars 

Ritun 
Bókmenntir 
Lesskilningur 
Upplestur 
Ljóð 
 
 

Orðspor 
Arfurinn 
 

Þri: Orðspor vinnubók bls: 76-77 

Mið: Arfurinn 7. Kafli + verkefni 

Föst: Orðspor lesbók bls: 79-85. 

Kennari útskýrir. Nemendur vinna 

verkefni bls. 81 í lesb. 

Skrift og lestur 

 
 
 
 
 
 
 

27. – 31. mars 
Sama og að ofan 

 

 Þri: Orðspor vinnub. Bls: 78-81 

Mið: Nemendur velja ljóð til þess að 

• Les hæfilega hátt 

• Les rétt án þess að 
hika 



flytja. Þau vinna saman tvö og tvö. 

(Geta notað I-pada til að skoða og 

hlusta á sjálf sig á upptökum.) 

Föst: Nemendur flytja ljóð fyrir 

kennara og samnemendum.  

• Les hægilega hratt, 
með hæfilegum 
þögnum. 

• Les af skilningi og 
einlægni 

• Lítur upp á 
áheyrendur 

• Líkamsstaða rétt 

• Framburður vandaður 
og skýr 

• Hlustar á flutning 
annara og sýnir 
virðingu. 

3. – 7. apríl 
Páskaleyfi    

 
 

10. – 14. apríl 
10. Páskaleyfi 

Málfræði og stafsetning  Þri: Orðspor vb. Bls:57-59 

Mið: Arfurinn 8. Kafli + verkefni 

Föst: 

• Dregur rétt til stafs, 
og skrifar læsilega 

• Þekkir regluna um 
stóran staf 

• Þekkir regluna um 
lítinn staf 

• Þekkir nafnorð, 
lýsignarorð og 
sagnorð og einkenni 
þeirra. 

• Þekkir og getur 
notað regluna um 
einfaldan og 
tvöfaldan 
samhljóða. 

• Þekkir og getur 
notað regluna um 
stafavíxl í 
sagnorðum 

• Þekkir og getur 
notað regluna um 
n/nn endingu 
lýsingarorða 



• Þekkir og getur 
notað regluna um 
am-endingu 
lýsingarorða. 

• Þekkir og getur 
notað regluna um n 
og nn.  

Á eftir að klára að setja allt 
inn sem ekki er með svortu 
striki hjá gula krossinum 

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

20. Sumardagurinn fyrsti 

 

 

 

 

 

 

  

24. – 28. apríl 
 

 

   

1. – 5. maí 

1. verkalýðsdagurinn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. – 12. maí 
    

 

 

15. – 19. maí 
18. uppstigningardagur 

     



22. – 26. maí      

30. maí – 2. Júní 
3. júní - skólaslit 

    

 

 


