
 

Kennsluáætlun vor 2020 

Íslenska 

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

VIKA VIÐFANGSEFNI    EFNISTÖK     NÁMSEFNI ANNAÐ          

6.-10. janúar 

 

Þrettándinn 

Sagnorð 
Skrift  
 

Unnið með nútíð, þátíð, stofn og 
nafnhátt sagnorða 

Verkefnahefti frá kennara 
 
 

Könnun í sagnorðum 

13.-17. janúar 

Lýsingarorð 
Lesskilningur  
Ritun  
Krossglíma 

Andheiti og samheiti 

Skrift  

Nemendur eiga að finna lýsingarorð í 
texta, stigbreyta, finna kyn, 
fallbeygja, finna stofn. 
Bókin Lói – þú flýgur aldrei einnlesin 
og unnin verkefni í vinnubók bls. 1-6 
 

Verkefnahefti í lýsingarorðum frá 
kennara 
 
Lesbókin Lói – þú flýgur aldrei einn. 
Verkefnabók Lói. 
 
 

 

20-.24. jan 

24. bóndadagur 

Lýsingarorð 
Lói-þú flýgur aldrei einn 
Lesskilningur 
Ritun  
Krossglíma 
Skrift 

Bókin lesin, ýmis verkefni unnin í 
vinnubók bls. 7-12 
 
Saga skrifuð útfrá söguteningum 

Verkefnahefti í lýsingarorðum frá 
kennara 
 
Lesbókin Lói – þú flýgur aldrei einn. 
Verkefnabók Lói. 

 

27.-31.jan 

 

30.samskiptad. 

Lýsingarorð 
Lói-þú flýgur aldrei einn 
Lesskilningur 
Ritun  
Sóknarskrift 
Skrift 

Bókin lesin, ýmis verkefni unnin í 
vinnubók bls. 13-18 
Texti skrifaður eftir sóknarskrift 
 

Verkefnahefti í lýsingarorðum frá 
kennara 
 
 
Lesbókin Lói – þú flýgur aldrei einn. 
Verkefnabók Lói. 
 

 



 

3.-7. febrúar 

 

Lýsingarorð 
Lói-þú flýgur aldrei einn 
Lesskilningur 
Ritun  
Andheiti og samheiti 
Skrift 

Nemendur eiga að finna lýsingarorð í 
texta, stigbreyta, finna kyn, 
fallbeygja, finna stofn. 
Bókin lesin, ýmis verkefni unnin sem 
tengjast sögunni í vinnubók bls. 19-24 
Textar og spurningar úr gömlum 
samræmdum prófum 
 

Verkefnahefti í lýsingarorðum frá 
kennara 
 
 
Lesbókin Lói – þú flýgur aldrei einn. 
Verkefnabók Lói. 

 

10.-14. febrúar 

Lýsingarorð 
Lói-þú flýgur aldrei einn 
Lesskilningur 
Ritun  
Nafnorð – greinir 
Skrift 

Bókin lesin, ýmis verkefni unnin úr 
vinnubók bls. 25-30 
 
Textar og spurningar úr gömlum 
samræmdum prófum 
 

Lesbókin Lói – þú flýgur aldrei einn. 
Verkefnabók Lói. 
 
Verkefnahefti í lýsingarorðum frá 
kennara 
 

 

17.-21. Febrúar 

(3 

kennsludagar) 

17. og 18. vetrarfrí 

23. konudagur 

Málshættir 
Lói-þú flýgur aldrei einn 
Lesskilningur 
Ritun  
Krossglíma 
Nafnorð 
Sagnorð 
Skrift  

Kynnum ýmsa málshætti fyrir 
nemendum og farið yfir hvaða 
meiningu þeir hafa.  
 
Vinnubók í Lóa, bls. 31-36 
10 nafnorð fundin í texta og þau 
skrifuð í eintölu, fleirtölu og 
fallbeygð. 
Sagnorð fundin í texta  

Lesbókin Lói – þú flýgur aldrei einn. 

Verkefnabók Lói. 

Málsháttaspil  

Könnun í lýsingarorðum 

24.-28. Febrúar 

26.öskudagur 

Málshættir 
Lói-þú flýgur aldrei einn 
Lesskilningur 
Ritun  
Krossglíma 
Skrift  

Lói vinnubók bls. 37-42 
Málshættir útskýrðir og meining 
þeirra skrifuð niður. Fyrri partur 
málshátta sem nemendur þurfa að 
ljúka.  

Lesbókin Lói – þú flýgur aldrei einn. 
Verkefnabók Lói. 
Málsháttaspil 

 

2.-6. Mars 

 

Málshættir 
Lói-þú flýgur aldrei einn 
Lesskilningur 
Ritun  
Skrift 

Lói vinnubók bls. 43-48 
Spilað með málshætti. 
 
 

Lesbókin Lói – þú flýgur aldrei einn. 

Verkefnabók Lói. 

Málsháttaspil  

 

9.-13. mars  Málshættir 
Lói-þú flýgur aldrei einn 

Lói vinnubók bls. 49-53 Lesbókin Lói – þú flýgur aldrei einn.  



 

 Lesskilningur 
Ritun  
Skrift 

Verkefnabók Lói. 

Málsháttaspil  

16.-20. mars 

Málshættir 
Lesskilningur 
Stafsetning 
Ritgerð 
Skrift 

Unnið á ýmsan hátt með málshætti 
 
Kjörbókarritgerð úr Lóa – þú flýgur 
aldrei einn 
Stafrófið, stór og lítill stafur 

Efni frá kennara 
Málsháttaspil og spjöld 
Lói – þú flýgur aldrei einn 
Mál til komið bls. 4-12 

Könnun í málsháttum 

23.-27. mars 

 

Lesskilningur 
Stafsetning 
Ritgerð 
Skrift 

Textar og spurningar úr gömlum 
samræmdum prófum 
Kjörbókarritgerð úr Lóa – þú flýgur 
aldrei einn 
Ng og nk reglan 

Efni frá kennara 
 
Lói – þú flýgur aldrei einn 
 
Mál til komið bls. 13-21 

 

30.mars-3.apríl 

3. árshátíð 

skólans 

Lesskilningur 
Stafsetning 
Ljóð  
Skrift 
Ritgerð 

Myndlíking, ljóðstafir, rím, kvæði, 
vísur og ljóðlínur.  
N og nn í endingu orða 

Unnið með ýmsa lesskilningstexta 

Kjörbókarritgerð úr Lóa – þú flýgur 
aldrei einn 

Efni frá kennara 
 
Mál til komið bls. 22-29 
 
Lói – þú flýgur aldrei einn 

3.apríl síðasti skiladagur á 
ritgerð 

6.-13. apríl 

 

 
P    Á    S    K    A    F    R    Í 

14.-17. Apríl 

(4 

kennsludagar) 

Lesskilningur 
Stafsetning 
Ljóð  
Skrift 
Tjáning og framsögn 

Einfaldur og tvöfaldur samhljóði 
 
Unnið með ýmsa lesskilningstexta 

Myndlíking, ljóðstafir, rím, kvæði, 
vísur og ljóðlínur.  
 

Mál til komið bls. 30-38 
 
Efni frá kennara 

 

20.-24. Apríl 

(4 

Tjáning og framsögn Lesa upp ljóð og texta 
Y/ý/ey 
 

Efni frá kennara  
Könnun í ljóðum 



 

kennsludagar) 

23. 

sumardagurinn 

fyrsti 

Málfræði 

Ljóð 

Stafsetning 

Skrift 

Upprifjun á nafnorðum, sagnorðum 
og lýsingarorðum 
Upprifjun á stafsetningarreglum 

27.apríl-1. Maí 

(1 

kennsludagur) 

28.Mörtuganga 

29.apríl-2.maí 

vinnuferð 

Málfræði 

Stafsetning 

Upprifjun á nafnorðum, sagnorðum 
og lýsingarorðum 
 
-an í endingu lýsingarorða 
 

Efni frá kennara  

4-8. maí 

Tjáning og framsögn 

Málfræði 
Skrift 

Stafsetning 

 

 
Upprifjun á nafnorðum, sagnorðum 
og lýsingarorðum 
 
-an í endingu lýsingarorða 
 

  
Tjáning og framsögn metin 
 
Könnun í stafsetningu 

      11.-15. Maí 

(3 

kennsludagar) 

12.samskiptada

gur 

Útikennsla Leggjum áherslu á útinám í tengslum 
við íslensku 

Efni frá kennara  

18.-22. Maí 

(4.kennsludagar) 

21.Uppstigningar-

Útikennsla Leggjum áherslu á útinám í tengslum 
við íslensku 

Efni frá kennara  



 
dagur 

25.-29. Maí Útikennsla Leggjum áherslu á útinám í tengslum 
við íslensku 

Efni frá kennara  

                      


