
 

 

Íslenska 6.bekkur 

Kennsluáætlun vor 2020 

Kennari: Gréta Dögg, Guðlaug og Rósa 

 

 

VIKA 
VIÐFANGSEFNI  

(efni sem fjallað er um)                  

EFNISTÖK 

(hvernig er unnið með efnið) 

                                 

NÁMSEFNI  

(allt námsefni)                                

Annað   

(t.d. tímasetning kannana 

og mat)                       

6.-10. janúar 

Þrettándinn 

Málfræði – Nafnorð 
Stafsetning 
 
 
 

 
Innlögn – Upprifjun. Verkefnavinna 
og gagnvirk verkefni. 

Gagnvirkar æfingar af skólavefnum 
 
Verkefni frá kennara 

 
Könnun úr nafnorðum 9.Jan 

13.-17. janúar 

Málfræði- Sagnorð 
 
Stafsetning 
 
 

Innlögn – Upprifjun.  
Verkefnavinna og gagnvirk verkefni. 

Gagnvirkar æfingar af skólavefnum 
 
Verkefni frá kennara 

 
 
 

20-.24. jan 

24. bóndadagur 

Málfræði- Sagnorð 
Stafsetning 
Ritun 
Lesskilningur 
Skrift 
 
 

Innlögn – Upprifjun. Verkefnavinna 
og gagnvirk verkefni. 
 
Verkefnahefti frá Kennara 
Nemendur skrifa í skriftarbækur 

Gagnvirkar æfingar af skólavefnum 
Verkefni frá kennara 
 
Litabækurnar-Smellur 
Skrift 5 

 
Könnun úr sagnorðum 24. 
Jan. 



 

 

27.-31.jan 

 (4 kennsludagar) 

30.Samskiptadagur 

Málfræði-Lýsingarorð 
 
Stafsetning 
 
Ritun 
 
Lesskilningur 
 
Skrift 
 

Innlögn – Upprifjun. Verkefnavinna 
og gagnvirk verkefni. 
 
Verkefni frá Kennara 
Verkefnahefti frá kennara 
 
Innlögn-hefti frá kennara 
 
Nemendur skrifa í skriftarbækur 

 Gagnvirkar æfingar af skólavefnum 
Verkefni frá kennara 
 
 
 
 
Litabækurnar-Smellur-hefti frá 
kennara 
Skrift 5 

 
Könnun úr lýsingarorðum 
31. jan 

3.-7. febrúar 

 

 

Bókmenntir 

Lesskilningur 

Ritun 

Stafsetning 

Málfræði 
 
Skrift 
 

Kaflar 1, 2 og 3 lesnir og unnin 
verkefni úr og tengd þeim. 
Hefti frá kennara 
 
 
Vinna með ng-nk regluna í hefti. 
 
 
Nemendur skrifa í skriftarbækur 

Benjamín Dúfa skáldsaga 
Benjamín Dúfa verkefnabók-
námsefni frá kennara 
 
 
Gagnvirkar æfingar af skólavefnum 
Verkefni frá kennara  
 
Skrift 5 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 
markmiðum vikunnar verða 
þeir að ljúka þeim heima. 

 

10.-14. Febrúar 

 

Bókmenntir 

Lesskilningur 

Ritun 

Stafsetning 

Málfræði 

Skrift 

Kaflar 4 og 5 lesnir og unnin 
verkefni úr og tengd þeim. 
Hefti frá kennara 
 
Vinna  áfram í stafsetningahefti  
 
 
Nemendur skrifa í skriftarbækur 

Benjamín Dúfa skáldsaga 
Benjamín Dúfa verkefnabók-
námsefni frá kennara 
 
Gagnvirkar æfingar af skólavefnum 
Verkefni frá kennara 
 
Skrift 5 

Könnun í Ng-Nk. 
 
Ef nemendur ná ekki að ljúka 
markmiðum vikunnar verða 
þeir að ljúka þeim heima.  



 

 

17.-21. Febrúar 

(3 kennsludagar) 

17 og 18 Vetrarfrí 

23. konudagur 

Bókmenntir 

Lesskilningur 

Ritun 

Stafsetning 

Málfræði 
 
Skrift 

 
Kaflar 6 og 7 lesnir og unnin 
verkefni úr og tengd þeim. 
 

 
Vinna  áfram í stafsetningahefti  
Og regluna um y-ý-ey 
 
Nemendur skrifa í skriftarbækur 

Benjamín Dúfa skáldsaga 
 
Benjamín Dúfa verkefnabók-
námsefni frá kennara 
 
Gagnvirkar æfingar af skólavefnum 
Ljósritunahefti frá kennara  
 
 
Skrift 5 

 
Ef nemendur ná ekki að ljúka 
markmiðum vikunnar verða 
þeir að ljúka þeim heima. 

24.-28. febrúar 

26.öskudagur 

 

Bókmenntir 

Lesskilningur 

Ritun 

Stafsetning 

Málfræði 
 
Skrift 

Kaflar 8 og 9 lesnir og unnin 
verkefni úr og tengd þeim. 
 
 
Vinna  áfram í stafsetningahefti  
Og regluna um y-ý-ey 
 
Nemendur skrifa í skriftarbækur 

Benjamín Dúfa skáldsaga 
 
Benjamín Dúfa verkefnabók-
námsefni frá kennara 
 
Gagnvirkar æfingar af skólavefnum 
Ljósritunahefti frá kennara 
 
Skrift 5 

 
Ef nemendur ná ekki að ljúka 
markmiðum vikunnar verða 
þeir að ljúka þeim heima. 
 
 
 
Könnun í enda vikunnar í y-
ý-ey 

2.-6. mars 

 

Bókmenntir 

Lesskilningur 

Ritun 

Stafsetning 

Málfræði 
 
Skrift 

Kaflar 10 og 11 lesnir og unnin 
verkefni úr og tengd þeim. 
 
Vinna í orðspor-málsgreinar og 
efnisgreinar 
Unnið með regluna um greinamerki 
og skammstafanir. 
Farið yfir helstu málshætti og 
töluorð 
Nemendur skrifa í skriftarbækur 

Benjamín Dúfa skáldsaga 
Benjamín Dúfa verkefnabók-
námsefni frá kennara 
Orðspor bls 6-9 
Orðspor 2 bls 31-35 vinnubók. Og 
bls 57 í vinnubók 
 
Gagnvirkar æfingar af skólavefnum 
Verkefni frá kennara 
Skrift 5 

 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 

markmiðum vikunnar verða 

þeir að ljúka þeim heima. 

 



 

 

 

9.-13. mars 

 

Bókmenntir 

Lesskilningur 

Ritun 

Stafsetning 

Málfræði 
 
Skrift 

Kaflar 12 og 13 lesnir og unnin 
verkefni úr og tengd þeim. 
 
 
 
Unnið með regluna um greinamerki 
og skammstafanir. 
Farið yfir helstu málshætti og 
töluorð 
Nemendur skrifa í skriftarbækur 

Benjamín Dúfa skáldsaga 
Benjamín Dúfa verkefnabók-
námsefni frá kennara 
 
 
Orðspor 2 bls 31-35 vinnubók. 
Og Bls 57. 
Gagnvirkar æfingar af skólavefnum 
Verkefni frá kennara 
Skrift 5 
 

 
Ef nemendur ná ekki að ljúka 
markmiðum vikunnar verða 
þeir að ljúka þeim heima. 
 
 
 

16.-20. Mars 

 

 

Bókmenntir 

Lesskilningur 

Ritun 

Stafsetning 

Málfræði 
 
Skrift 

Kaflar 14 og 15 lesnir og unnin 
verkefni úr og tengd þeim. 
 
Unnið með regluna um greinamerki 
og skammstafanir. 
Farið yfir helstu málshætti 
 
Nemendur skrifa í skriftarbækur 

Benjamín Dúfa skáldsaga 
 
Benjamín Dúfa verkefnabók – 
námsefni frá kennara 
 
Orðspor 2 bls 31-35 vinnubók. 
Og Bls 57. 
Gagnvirkar æfingar af skólavefnum 
Verkefni frá kennara 
Skrift 5 

 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 

markmiðum vikunnar verða 

þeir að ljúka þeim heima. 

 

Könnun í  greinamerki, 

skammstafanir og 

málshætti. 

 

23.-27. Mars 

 

 

Bókmenntir 

Lesskilningur 

Ritun 

Stafsetning 

Málfræði 
 
Skrift 

 
Kaflar 16 og 17 lesnir og unnin 
verkefni úr og tengd þeim. 
 
 
Vinna  áfram í stafsetningahefti  
Og regluna um n-nn 
 
Nemendur skrifa í skriftarbækur 

Benjamín Dúfa skáldsaga 
 
Benjamín Dúfa verkefnabók-
námsefni frá kennara 
 
Gagnvirkar æfingar af skólavefnum 
Verkefni frá kennara 
Orðspor bls 29-30, 
Skrift 5 

 
Ef nemendur ná ekki að ljúka 
markmiðum vikunnar verða 
þeir að ljúka þeim heima. 



 

 

30.mars-3.apríl 

3. árshátíð skólans 

 

Bókmenntir 

Lesskilningur 

Ritun 

Stafsetning 

Málfræði 
 
Skrift 

Kaflar 18 og 19 lesnir og unnin 
verkefni úr og tengd þeim. 
Boðskapur-innri og ytri tími-
sögusvið. 
 
Undirbúningur fyrir kjörbókaritgerð-
Ritgerð kynnt 
 
Nemendur skrifa í skriftarbækur 
 

Benjamín Dúfa skáldsaga 
 
Benjamín Dúfa verkefnabók-
námsefni frá kennara 
 
Gagnvirkar æfingar af skólavefnum 
Verkefni frá kennara 
 
Skrift 5 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 
markmiðum vikunnar verða 

þeir að ljúka þeim heima. 

6.-13. apríl 

 

 

 

P á s k a l e y f i 
 

14.-17. apríl 

(4 kennsludagar) 

Lesskilningur 

Ritun 

Stafsetning 

Málfræði 
 
Skrift 
 
 
 
 
 
 

Verkefni úr kvikmynd 
 
Vinna við kjörbókaritgerð  
 
 
 
 
Nemendur skrifa í skriftarbækur 

Benjamín Dúfa kvikmynd- verkefni 
frá kennara 
 
Gagnvirkar æfingar af skólavefnum 
Verkefni frá kennara 
 
 
Skrift 5 
 
 
 
 

 
Ef nemendur ná ekki að ljúka 
markmiðum vikunnar verða 
þeir að ljúka þeim heima. 



 

 

20.-24. apríl 

(4 kennsludagar) 

23. sumardagurinn 

fyrsti 

Ljóð 

Lesskilningur 

Ritun 

 

Skrift 

Verkefnahefti frá kennara-vinnubók 
 
Minnisleikir 
 
Vinna við kjörbókaritgerð 
 
Nemendur skrifa í skriftabækur 

Orðspor bls 78-81 vinnubók  
 
Orðspor 82-85 lesbók 
 
Gagnvirkar æfingar af skólavefnum 
Verkefni frá kennara 
Skrift 5 

 
Ef nemendur ná ekki að ljúka 
markmiðum vikunnar verða 
þeir að ljúka þeim heima. 

27.apríl-1. maí 

(1 kennsludagur) 

28.Mörtuganga 

29.apríl-30. apríl 

starfsdagar 

Ljóð 

 

Lesskilningur 

Ritun 

Skrift 

Verkefnahefti frá kennara-vinnubók 
 
Minnisleikir 
 
Ljóðalestur 
 
Nemendur skrifa í skriftabækur 

Orðspor bls 78-81 vinnubók 
 
Orðspor bls 82-85 lesbók 
 
Gagnvirkar æfingar af skólavefnum 
Verkefni frá kennara 
 
Skrift 5 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 
markmiðum vikunnar verða 
þeir að ljúka þeim heima. 

 

4-8. maí 

 

Ljóð 

Lesskilningur 

Ritun 

Skrift 

Verkefnahefti frá kennara-vinnubók 
Vinna við kjörbókaritgerð 
Minnisleikir 
 
Ljóðalestur 
 
Nemendur skrifa í skriftabækur 

Orðspor bls 78-81 vinnubók 
 
Orðspor bls 82-85 lesbók 
 
Gagnvirkar æfingar af skólavefnum 
Verkefni frá kennara 
 
Skrift 5 

Skil á kjörbókaritgerð 
8.maí 
 
Ef nemendur ná ekki að ljúka 
markmiðum vikunnar verða 
þeir að ljúka þeim heima. 

      11.-15. maí 

(4 kennsludagar) 

12.samskiptadagur 

 

Málfræði 

Lesskilningur  

Ritun 

Skrift 

 
Upprifjun 

 

Orðspor bls 36-57 

Könnun í ljóðum 
 
 



 

 

18.-22. maí 

(4.kennsludagar) 

21.Uppstigningar-

dagur 

Málfræði 

Lesskilningur  

Ritun 

Skrift 

 

Upprifjun 

 

Orðspor bls 36-57 

 
 

25.-29. Maí 

Málfræði 

Lesskilningur  

Ritun 

Skrifa 

 

Upprifjun 

 

Orðspor bls 36-57 

 

 

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

Grunnskóla Grindavíkur 

 

Kennsluáætlun þessi er birt með fyrirvara um breytingar 

 

 

 


