
 

Kennsluáætlun - íslenska 
Haust 2019 

6.bekkur 
Kennarar: Gréta Dögg Hjálmarsdóttir, Guðlaug Emma Hallbjörnsdóttir, Rósa Ragnarsdóttir 

VIKA VIÐFANGSEFNI EFNISTÖK NÁMSEFNI KENNSLUAÐFERÐ MARKMIÐ 

19.-23. ágúst 

Skólasetning viðtöl 

fimmtdag  22.ágúst 

 

Merkja snaga, skúffur og 
bækur. Búa til bókamerki 
og afmælisdag. Ná í 
lestrarbækur og fá 
kvittanahefti. 
 

  Spurnaraðferðir 

Umræður 

samlestur 

 

26. -30. ágúst. Upprifjun: 

Málfræði: 

Orðflokkagreining lo, no, 

so 

Ritun 

Hópefli  

Umræður um hvernig bekkur 

við viljum vera.  

Rifjað upp málfæði úr 5. Bekk 

með ýmsum verkefnum frá 

kennara. 

Ýmislegt aukaefni frá kennara Spurnaraðferðir 

Umræður 

þjálfunaræfingar 

 

2.-6. september 

8. sept dagur læsis 

Upprifjun: 

Lesskilningur: 
staðreyndir 

Málfræði: 
Orðflokkagreining lo, no, 
so og fallbeyging. 

Ritun- semja eigin sögu 
eða segja frá atburði 

Hópefli  

Rifjað upp málfæði úr 5. bekk 

og farið í stofn orða og farið yfir 

einkenni lo, no og so með 

ýmsum verkefnum frá kennara.  

Skrifa sögu og sóknarskrift 

Ýmislegt aukaefni frá kennara Umræður 

Samlestur 

þjálfunaræfingar 

 



 

09.-13. september 

 

Upprifjun 

Málfræði- fara yfir 

málfræðireglur 

Hlustun 

Stafsetning 

tjáning 

Bókin Dóttir veðurguðsins lesin, 

skiptst á að lesa fyrir þau 

(hlustun) og þau lesa sjálf. 1.K 

Sóknarskrift 

Málfræðiverkefni 

 Búa til reglubók 

Ýmislegt aukaefni frá kennara 

Verkefnabók með Dóttir v 

 Umræður 

Samlestur 

Þjálfunaræfingar 

Spurnaraðferðir 

Raða í stafrófsröð 

Lítill og stór stafur 

-n og –nn 

Ritun 

16.-20. september 

16. dagur íslenskrar 

náttúru. 

Bókmenntir 

Málfræði 

Ritun 

Hlustun 

Lesskilningur 

Bókin Dóttir veðurguðsins lesin, 

skiptst á að lesa fyrir þau 

(hlustun) og þau lesa sjálf.  

Sóknarskrift 

Málfræðiverkefni 

Dóttir veðurguðsins 2.-3.K 

Rafræn gagnvirk verkefni 

Ýmislegt aukaefni frá kennara 

tengd bókinni af skolavefur.is 

Orðspor 1, bls 4-12 

Smellur 1 

Umræður 

Samlestur 

Þjálfunaræfingar 

Spurnaraðferðir 

Raða í stafrófsröð 

Lítill og stór stafur 

-n og –nn 

Ritun 

Y,ý 

Innri, ytri tími, 

boðskapur 

23. – 27. september 

Lesfimi í vikunni 

 

 

 

30. sept – 4. október 

Skipulagsdagur 

1.okt. 

 

Hlustun 

Bókmenntir 

Málfræði 

Ritun 

Lesskilningur 

 

Hlustun 

Bókmenntir 

Málfræði 

Höldum áfram að lesa Dóttir 

veðurguðsins, ræða um efni 

bókarinnar og vinna verkefni.  

Sóknarskrift 

 

 

Höldum áfram að lesa Dóttir 

veðurguðsins, ræða um efni 

bókarinnar og vinna verkefni.  

Sóknarskrift 

Dóttir veðurguðsins 4.-5. K 

Rafræn gagnvirk verkefni 

Ýmislegt aukaefni frá kennara 

tengd bókinni af skolavefur.is 

Smellur 1 

Orðspor 1, bls 12-22 

Dóttir veðurguðsins 6.-7. K 

Rafræn gagnvirk verkefni 

Umræður, lestur, 

þjálfunaræfingar og 

Spurnaraðferðir 

 

 

 

 

Umræður 

Samlestur 

Málsgreinar, 

efnisgreinar 

Samheiti, andheiti 

Samsett orð 

Innri, ytri tími, 

boðskapur 

Aðalatriði og aukaatriði 

Endursegja það sem 

lesið/hlustað er á 

Lykilorð í texta 



 

Ritun 

Lesskilningur 

 

 Ýmislegt aukaefni frá kennara 

tengd bókinni af skolavefur.is 

Smellur 1 

Orðspor 1, bls 23-29 

Þjálfunaræfingar 

Spurnaraðferðir 

7. – 11.  október 

 

Hlustun 

Bókmenntir 

Málfræði 

Ritun 

Lesskilningur 

 

Höldum áfram að lesa Dóttir 

veðurguðsins, ræða um efni 

bókarinnar og vinna verkefni.  

Sóknarskrift  

Dóttir veðurguðsins K. 8 

Rafræn gagnvirk verkefni 

Ýmislegt aukaefni frá kennara 

tengd bókinni af skolavefur.is 

Smellur 1 

Orðspor 1, bls 30-37 

Umræður 

Samlestur 

Þjálfunaræfingar 

Spurnaraðferðir 

Aðalatriði og aukaatriði 

Endursegja það sem 

lesið/hlustað er á 

Lykilorð í texta 

Bókasafnskennsla 

14. – 18. október 

Námsmat 

Hlustun 

Bókmenntir 

Málfræði 

Ritun 

Lesskilningur 

 

Höldum áfram að lesa Dóttir 

veðurguðsins, ræða um efni 

bókarinnar og vinna verkefni.  

 

Dóttir veðurguðsins 9. K 

Rafræn gagnvirk verkefni 

Ýmislegt aukaefni frá kennara 

tengd bókinni af skolavefur.is 

Smellur 1 

Orðspor 1, bls 38-45 

Umræður 

Samlestur 

Þjálfunaræfingar 

Spurnaraðferðir 

Fræðitextar 

Aðalatriði og aukaatriði 

Lesa og skilja 

Lykilorð 

21. – 25. október 

Samskiptadagur 23. 

okt 

 

Málfræði 

Stafsetning 

Lesskilningur 

Höldum áfram að lesa Dóttir 

veðurguðsins, ræða um efni 

bókarinnar og vinna verkefni.  

Nemendur kynnast reglum um 

uppsetningu ritgerða,upphaf-

meginmál-niðurla(lokaorð). 

Auk þess fara fram 

þjálfunaræfingar í lesskilning og 

stafsetningu.  

Dóttir veðurguðsins 10. K 

Ýmislegt aukaefni frá kennara 

Smellur 1 

Orðspor 1, bls 45-56 

Umræður 

Samlestur 

Þjálfunaræfingar 

Spurnaraðferðir 

Persónusköpun og 

sögugerð 

Uppbygging, upphaf, 

meginmál, lokaorð 

Ritun 

Sérnöfn og samnöfn 

Kyn no 



 

Hlutsæð og óhlutstæð 

no 

28.okt – 1. nóvember 

Vetrarfrí 28. og 29. okt 

Málfræði 

Stafsetning 

Lesskilningur 

 

Höldum áfram að lesa Dóttir 

veðurguðsins, ræða um efni 

bókarinnar og vinna verkefni.  

 

Dóttir veðurguðsins 11.-12. K 

 

Ýmislegt frá kennara 

Smellur 1 

Orðspor 1, bls 66-75 

Umræður 

Samlestur 

Þjálfunaræfingar 

Spurnaraðferðir 

Raða setningum eftir 

fyrirmælum 

Sagnorð 

Nh, nt og þt 

Boðháttur 

Skammstafanir 

Ng og nk reglan 

4. – 8. nóvember 

Baráttudagur gegn 

einelti 

 

 

Málfræði 

Lesskiliningur 

Ljóð 

Höldum áfram að lesa Dóttir 

veðurguðsins, ræða um efni 

bókarinnar og vinna verkefni.  

 

Dóttir veðurguðsins 13.-14. K 

 

Smellur 1 

Orðspor 1, bls 76-86 

Sýnikennsla, umræður, 

þjálfunaræfingar, lestur 

og sköpun. 

Stofn orða 

Sagnorð, nh, nt og þt 

Ljóð, rím 

Orðarýni 

11. – 15. nóvember 

11. samskiptadagur 

16. dagur ísl. tungu 

Málfræði 

Lesskiliningur 

Ljóð 

Höldum áfram að lesa Dóttir 

veðurguðsins, ræða um efni 

bókarinnar og vinna verkefni.  

 

Dóttir veðurguðsins 15.-16. K 

 

Smellur 1 

Orðspor 1, bls 86-96 

Sýnikennsla, umræður, 

þjálfunaræfingar, lestur 

og sköpun. 

Orðatilltæki 

Málshættir 

Hv-orð 

-n og –nn 

Að leita á netinu 

18. – 22. nóvember 

Dagur mannréttinda 

barna 20 .nóv 

Málfræði 

Lesskiliningur 

 Smellur 1 

Dóttir veðurguðsins 17. K 

Sýnikennsla, umræður, 

þjálfunaræfingar, lestur 

og sköpun. 

Orðatilltæki 

Málshættir 



 

 Ljóð 

Orðaforði 

Höldum áfram að lesa Dóttir 

veðurguðsins, ræða um efni 

bókarinnar og vinna verkefni.  

 

Áframhaldandi vinna með ljóð 

og helstu þætti þeirra. 

 

Orðspor 1, bls 97-101 

Hv-orð 

Orðarýni 

 25.nóv – 29.nóv 

30. jólaföndur 

foreldrafélagsins 

Fullveldisdagurinn 

1.des 

Ritun 

Málshættir 

Ritun 

Vinnum upp í Orðspori og Smell 

Frásagnir, dagbækur, fréttir og 

sögur 

Ýmislegt  Leitarnám, umræður, 

hópvinna og sköpun.  

Frásagnir, dagbækur, 

fréttir og sögur 

Paraverkefni – 

málshættir = lykilhæfni 

2. – 6. desember 

 

Málshættir 

Ritun 

Hvað kostar að halda 

jól? 

Áframhaldandi vinna við 

málshætti.  

Auk þess förum við í smá 

upprifjun í ritun og áttum okkur 

á mismunandi 

frásagnarformum.  

Ýmislegt 

Samþætting íslenska, 
samfélagsfræði – stærðfræði í 
verkefninu „ hvað kostar að halda 
jól“? 
Nemendur búa til fjölskyldur og 
velta fyrir sér hver kostnaður er 
við jólahald. 
 

Leitarnám, umræður, 

hópvinna og sköpun. 

Sköpun, umræður, 

sýnikennsla, 

hópverkefni. 

Nemendur skrifa 

jólasögu 

09. – 13. desember 

 

Ritun 

Lesskilningur 

Hvað kostar að halda 

jól? 

Nemendur halda áfram að 

vinna með ritun, hvernig setja 

skal upp mismunandi frásagnir. 

Auk þess verður unnið með 

lesskilning í gegnum gagnvirkan 

lestur. 

ýmislegt Sköpun, umræður, 

sýnikennsla, 

hópverkefni. 

Leitarnám, umræður, 

hópvinna og sköpun. 

 

 



 

16. – 20. desember 

Jólagleði 20.des 

 

Jólaverkefni 

Tjáning 

Málfræði 

Unnið verður að jólaverkefni 

sem samsett er úr mörgum 

greinum.  

Förum yfir hvernig skal bera sig 

að við upplestur. Hvaða atriði 

þarf að hafa í huga og hvað skal 

varast. Nemendur æfa sig fyrir 

hver öðrum. Auk þess er 

ýmiskonar málfræðivinna og 

þjálfunaræfingar. 

Ýmislegt Sköpun, umræður, 

sýnikennsla, 

hópverkefni. 

Leitarnám, umræður, 

hópvinna og sköpun. 

 

Lykilhæfni 

2.– 3. Janúar 

Jólafrí 1-2. Jan. 

Skipulagsdagur 2.jan 

 

Upprifjun Ýmis verkefni frá kennara 

Orðspor 1 

Smellur 1 

Ýmislegt   

6. – 10. janúar  

6.þrettándinn 

 

 

Málfræði 

Málfræði 

Ritun 

Lesskilningur 

 

Orðspor 2 bls.5-13 

Smellur 2 

Ýmislegt  Málsgreinar 

Að lesa og skilja 

Andheiti-samheiti 

Orðaforði 

13. – 17. janúar  

Vorönn hefst  

 

Stafsetning 

Tjáning 

 

Orðspor 2 bls. 14-25 Ýmislegt Umræður, sýnikennsla, 

þjálfunaræfingar og 

spil.  

Krossgátur 

Völundarhús 

Gátur 

Orðaforði 



 

Að lesa og skilja 

      

 

Námsmat 

Námsmat í íslensku verður með breyttu sniði í ár. Ekki verður gefin einkunn í tölum fyrir hvert verkefni eða fyrir kannanir heldur metur 

kennari hvernig nemandi stendur í hverju hæfniviðmiði fyrir sig. Nemandi fær tákneinkunn/litareinkunn fyrir hvert hæfniviðmið fyrir sig. 

Foreldrar geta fylgst með námsmati í gegnum hæfnikort nemandans á mentor.  

Í hverjum námsþætti er stefnt að ákveðnum hæfniviðmiðum (sjá á mentor). Námsmat fer fram ýmist á meðan á námsþætti stendur í 

gegnum lítil verkefni (einstaklings/para/hópverkefni) og/eða eftir að námsþætti lýkur með könnun úr viðfangsefni námsþáttarins. 

Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar 

 

 


