
Íslenska 10.bekkur 

Kennsluáætlun vor 2020 

Kennari: Þuríður Gísladóttir 

 

 

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 Annað                         

20-.24. jan 

24. Bóndadagur 

 

Bókmenntir 

Lesskilningur 

Ritun  

Málfræði 

Kaflar 31, 32 og 33 lesnir og unnin 

verkefni úr og tengd þeim 
Ég man þig skáldsaga 

Ég man þig verkefnabók – 

heildstætt námsefni í  íslensku frá 

kennara 

Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum vikunnar 

verða þeir að ljúka þeim 

heima 

 

27.-31.jan 

30.Samskiptadagur 

Bókmenntir 

Lesskilningur 

Ritun  

Málfræði 
 

Horft á kvikmyndina Ég man þig og 
svo unnið verkefni tengd henni og 
skáldsögunni 
 
 

 Ég man þig skáldsaga 

Ég man þig kvikmynd 

Ég man þig verkefnabók – 

heildstætt námsefni í  íslensku frá 

kennara 

 Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum vikunnar 

verða þeir að ljúka þeim 

heima 

 
Nemendur eiga að skila 
verkefnaheftinu úr Ég man 
þig föstudaginn 31. jan 

3.-7. febrúar 

 

 

Málfræði Innlögn og verkefnavinna 
Unnið með sterkar, veikar og 
blandaðar sagnir og kennimyndir 
þeirra 

Verkefnahefti frá kennara Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum vikunnar 

verða þeir að ljúka þeim 

heima 

 



10.-14. febrúar 

Ljóð – túlkun, bragarhættir 

og fl 

Málfræði 

 

Unnið með nokkra af gömlu 
þjóðskáldunum og ljóð þeirra 
 
Innlögn og verkefnavinna 
Unnið með sterkar, veikar og 
blandaðar sagnir og kennimyndir 
þeirra 
 

Ljóð og verkefni  
 
Verkefnahefti frá kennara 

 Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum vikunnar 

verða þeir að ljúka þeim 

heima 

 

17.-21. febrúar 

17. og 18. Vetrarfrí 

23. konudagur 

Ljóð – túlkun, bragarhættir 

og fl 

Málfræði 

 

Unnið með nokkra af gömlu 
þjóðskáldunum og ljóð þeirra 
 
Innlögn og verkefnavinna 
Unnið með sterkar, veikar og 
blandaðar sagnir og kennimyndir 
þeirra 
 

 

Ljóð og verkefni  
 
Verkefnahefti frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum vikunnar 

verða þeir að ljúka þeim 

heima 

 
Könnun úr kennimyndum 
sagna  

24.-28. febrúar 

26.öskudagur 

 

Ljóð – túlkun, bragarhættir 

og fl 

Talað mál og framsögn 

Málfræði 

 

Unnið með nokkra af gömlu 
þjóðskáldunum og ljóð þeirra 
 
Innlögn og verkefnavinna 
Unnið með hætti sagna 
 
Nemendur kynna ljóðaverkefni sitt 
 

Ljóð og verkefni  
 
Verkefnahefti frá kennara 
 
Stoðkennarinn sagnorðaþríþraut 
flokkur 1 
 
 
 

Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum vikunnar 

verða þeir að ljúka þeim 

heima 

 
Kynning á ljóðaverkefni 28. 
febrúar 



2.-6. mars 

 

 

Bókmenntir – fornsögur 
Lesskilningur 
Ritun 
Málfræði 

Kaflar 1-6 lesnir og tilheyrandi 
verkefni unnin 
 
Innlögn og verkefnavinna 
Unnið með hætti sagna 
 
 

Gísla saga Súrssonar og tilheyrandi 
verkefni 
 
Verkefnahefti frá kennara 
 
Stoðkennarinn sagnorðaþríþraut 
flokkur 2 

Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum vikunnar 

verða þeir að ljúka þeim 

heima 

 

9.-13. mars  

 

Bókmenntir – fornsögur 
Lesskilningur 
Ritun 
Málfræði 

Kaflar 7-12 lesnir og tilheyrandi 
verkefni unnin 
 
Innlögn og verkefnavinna 
Unnið með hætti sagna 
 
 

Gísla saga Súrssonar og tilheyrandi 
verkefni 
 
Verkefnahefti frá kennara 
 

Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum vikunnar 

verða þeir að ljúka þeim 

heima 

 
Tímaverkefni úr háttum 
sagna 11. mars 

16.-20. Mars 

 

Bókmenntir – fornsögur 
Lesskilningur 
Ritun 
 
 
 

Kaflar 13 -19 lesnir og tilheyrandi 
verkefni unnin 
 
 

Gísla saga Súrssonar og tilheyrandi 
verkefni 
 
 
 
 
 

Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum vikunnar 

verða þeir að ljúka þeim 

heima 

Könnun úr köflum 1-19 í 

Gísla sögu Súrssonar 20. 

mars 

23.-27. mars 

 

Bókmenntir – fornsögur 
Lesskilningur 
Ritun 
Málfræði 

Kaflar 20 – 25 lesnir og tilheyrandi 
verkefni unnin 
 
Innlögn og verkefnavinna 
Unnið með setningafræði 
 
 
 

Gísla saga Súrssonar og tilheyrandi 
verkefni 
 
Verkefnahefti frá kennara 
 
Stoðkennarinn verkefni 3.1.2 

Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum vikunnar 

verða þeir að ljúka þeim 

heima 

 



30.mars-3.apríl 

3. árshátíð skólans 

Bókmenntir – fornsögur 
Lesskilningur 
Ritun 
Málfræði  
Heimildaritgerð 
 

Kaflar 26 – 28 lesnir og tilheyrandi 
verkefni unnin 
 
Innlögn og verkefnavinna 
Unnið með setningafræði 
 

Gísla saga Súrssonar og tilheyrandi 
verkefni 
 
Verkefnahefti frá kennara 
 
 
 

Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum vikunnar 

verða þeir að ljúka þeim 

heima 

 
Nemendur fá innlögn um 
heimildaritgerð og velja efni 

6.-13. apríl 

 

 P á s k a l e y f i 

14.-17. apríl 

 

Bókmenntir – fornsögur 
Lesskilningur 
Ritun 
Málfræði 
 
 

Kaflar 29 – 31 lesnir og tilheyrandi 
verkefni unnin 
 
Innlögn og verkefnavinna 
Unnið með setningafræði 
 

Gísla saga Súrssonar og tilheyrandi 
verkefni 
 
Verkefnahefti frá kennara 
 
Stoðkennarinn verkefni 3.1.3 

Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum vikunnar 

verða þeir að ljúka þeim 

heima 

 

20.-24. apríl 

23. sumardagurinn 

fyrsti 

Bókmenntir – fornsögur 
Lesskilningur 
Ritun 
Málfræði 

Kaflar 32 – 38 lesnir og tilheyrandi 
verkefni unnin 
 

Gísla saga Súrssonar og tilheyrandi 
verkefni 
 
Stoðkennarinn verkefni 3.1.4 
 
 

Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum vikunnar 

verða þeir að ljúka þeim 

heima 

 

27.apríl-1. maí 

28.Mörtuganga 

29.apríl-30. apríl 

starfsdagar 

 

Bókmenntir – fornsögur 
 

Gíslasaga könnun Gísla saga Súrssonar Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum vikunnar 

verða þeir að ljúka þeim 

heima 

Könnun úr köflum 20 -38  í 
Gísla sögu Súrssonar 27. 
apríl 



4.-8. maí 

Bókmenntir – fornsögur 
 

Málfræði 
 

 

 

Horft á kvikmyndina Útlaginn og 
umræður og verkefni tengd henni 
 
Innlögn og verkefnavinna 
Unnið með setningafræði 
 
 
 

Útlaginn kvikmynd og verkefni 
 
 
Verkefnahefti frá kennara 
 
Stoðkennarinn verkefni 3.1.5 

Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum vikunnar 

verða þeir að ljúka þeim 

heima 

 

      11.-15. maí 

12.samskiptadagur 

 

Ljóð – túlkun, bragarhættir 

og fl 

Málfræði 

 

Unnið með dægurlög 
 
Innlögn og verkefnavinna 
Unnið með hætti sagna 
 
 

Ljóð og verkefni  
 
Verkefnahefti frá kennara 

 

Stoðkennarinn verkefni 3.1.6 

Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum vikunnar 

verða þeir að ljúka þeim 

heima 

 
Nemendur eiga að skila 
heimildaritgerð 15. maí 

18.-22. maí 

 

21.Uppstigningar-

dagur 

Ljóð – túlkun, bragarhættir 

og fl 

Talað mál og framsögn 

Málfræði 

 

Unnið með dægurlög  
 
Innlögn og verkefnavinna 
Unnið með setningafræði 
 
 

Ljóð og verkefni  
 
Verkefnahefti frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum vikunnar 

verða þeir að ljúka þeim 

heima 

 
Próf í setningafræði 20. maí  

25.-29. maí 

Ljóð – túlkun, bragarhættir 

og fl 

 

Vorferð 25.-27. maí 

Unnið með dægurlög  
 
Nemendur kynna ljóðaverkefni sitt 
 
Vorferð 25.-27. maí 

Verkefnahefti frá kennara 

 

Vorferð 25.-27. Maí 

 

 

Kynning á ljóðaverkefni 29. 
Maí 
 
Vorferð 25.-27. maí 



1. – 5. Júní 

1. Annar í 

hvítasunnu 

4. vorhátíð 

5. skólaslit 

Útinám 

 

Útinám Útinám Útinám 

 

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

Grunnskóla Grindavíkur 

 

Kennsluáætlun þessi er birt með fyrirvara um breytingar 

 

 

 


