
 

Kennsluáætlun vor 2022 

Íslenska 6. bekkur 

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

Kennari:  Smári Jökull Jónsson og Rannveig Jónína Guðmundsdóttir 

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 ANNAÐ                          

17 .- 21. janúar 

 

Bóndadagur 21.  

 

Arfurinn 

 

 

 

Orðspor – út í geim og 

aftur heim 

Upphaf bókar – bókakápa skoðuð – 

um hvað telja nemendur að bókin sé? 

Hvað segir bókakápan okkur? Er hægt 

að giska á um hvað bókin er út frá 

heiti bókarinnar?                                        

  

lesum saman um geimferðir, 

geimverur, stjörnur og fleira                                                                         

 

Arfurinn 
 
Efni frá kennara 
 
Orðspor 2 
 

 

24. – 28. janúar 

 

Samskiptadagur 25.  

 

Arfurinn 1.kafli  - Loforðið   
 
 
 
 
 
Orðspor – út í geim og 
aftur heim 

                                                   

Orðskýringar, umræður, 

vísbendingar, ályktanir, málfræði, 

stafsetning, ég sé, heyri, finn... 

 

Lesum saman um geimferðir, 
geimverur, stjörnur og fleira 

Arfurinn 
 
Efni frá kennara 
 
Orðspor 2 
 

 

31.jan -4. febrúar 

 

 

Arfurinn – kafli 2 

(Óvinnandi verk) og kafli 3 

(Skjálfti) 

 

Orðskýringar, umræður, 

vísbendingar, ályktanir, orðflokkar, 

stafsetning, ég sé, heyri,  finn 

 

Arfurinn 
 
Efni frá kennara 
 
Orðspor 2 
 

 



Annar smellur Vinnum blaðsíðu 22 og 23  

7. – 11. febrúar 

Vetrarfrí 7.-8. 

Arfurinn kafli 4 (Lífið heldur 

áfram) 

 

 

Orðspor – töluorð  

 

Orðskýringar, lykilorð, orð í orði, orð 

úr orði, umræður, stafsetning, 

aðalatriði kaflans. 

 

 

unnið með töluorð (fallbeyging, kyn, 

töluorð í bókstöfum 

 

Arfurinn 
 
Efni frá kennara 
 
Orðspor 2 

 

 

14. – 18. febrúar 

 

Arfurinn – Kafli 5 (Gestir) 

 

 

Annar smellur 

Orðskýringar, spyrja spurninga, 

ályktanir, spáð í framhaldið, 

orðflokkar, sóknarskrift  

 
Lesskilningur um hrafninn (unnið 
með nemendum) 

Arfurinn 
 
Efni frá kennara 
 
Orðspor 2 

 

 

21. – 25. febrúar 

Konudagur 20. 

 

 

 

Arfurinn – kafli 6 
(Klækjabrögð) og kafli 7 
(Álfrún) 
 
 

Orðspor 

Orðskýringar, spá fyrir, umræður, 

atburðarás, taka saman það sem 

gerst hefur í sögunni til þessa, 

vísbendingar, málfræði, stafsetning 

Myndasögur – uppbygging sögu, 

sögusvið, hvernig er hægt að útbúa 

bókakynningu  

Arfurinn 
 
Efni frá kennara 
 
Orðspor 2 
 

 

28.feb - 4. mars 

Bolludagur 28. 

Sprengidagur 1.  

Öskudagur 2. 

Starfsdagar 4.-5. 

Arfurinn – Kafli 8 
(Leyndarmál Guðvarðar) 
 
 
Orðspor  

Orðskýringar, spá fyrir, vísbendingar, 

lykilorð, orð í orði, orð úr orði, 

málfræði, stafsetning 

Myndasögur – máttur myndanna. 

Arfurinn 
 
Efni frá kennara 
 
Orðspor 2 

 

 



 

 

 

7. -11. mars 

 

 

 

Arfurinn – Kafli 9 
(Kappakstur) 
 
 
 
Annar smellur 

Orðskýringar, draga saman aðalatriði 

(kaflaheiti), umræður, þrjú mikilvæg 

atriði í bókinni í tímaröð, málfræði, 

stafsetning 

Hrekkir, hjátrú, hrafnagaldrar – 
lesskilningur. Unnið með nemendum. 

Arfurinn 
 
Efni frá kennara 
 
Orðspor 2 

 

 

14. – 18. mars 

 

 

Arfurinn Kafli 10 
(Rækjusamloka) og kafli 11 
(Skilnaður) 
 
 
Orðspor  
 
 
 
Kjörbókaritgerð 

Orðskýringar, atburðarás síðasta 

kafla, umræður, heiti kaflans skoðað, 

ályktanir, málfræði, stafsetning 

 

Rokkum og rímum (rím, hefðbundið, 

óhefðbundið ljóð, persónugerving, 

ljóðstafir, ferskeytla, túlkun 

Nemendur velja sér bók við hæfi og 
skrifa um hana ritgerð. 

  

21. – 25. mars 

Árshátíð 24. 

Arfurinn Kafli 12 (Rifrildið) 
 
 
Annar smellur 
 

Kjörbókaritgerð  

Orðskýringar, spá fyrir um, umræður,  

 

Bókmenntir – Goðsögur – unnið með 
nemendum 
 
Nemendur velja sér bók við hæfi og 
skrifa um hana ritgerð. 

Arfurinn 
 
Efni frá kennara 
 
Orðspor 2 
 

 

28.mars – 1. apríl 

 

 

Arfurinn kafli 13 (Hel fær 
sitt) og kafli 14 
(Bókavörður úr 
undirdjúpum) 
 
Kjörbókaritgerð  

Orðskýringar, samantekt á 

atburðarrás, tímalína, spá fyrir um, 

persónur sem komið hafa fram, 

málfræði, stafsetning 

Arfurinn 
 
Efni frá kennara 
 
Orðspor 2 

 

 



  
 

Orðspor  

Nemendur velja sér bók við hæfi og 

skrifa um hana ritgerð. 

Stafsetningasjónaukinn – hv og kv 
orð 

 
 

4. – 8. apríl 

 

 

Arfurinn – Kafli 15 
(Skálholtsbardagi) 
 
 
Annar smellur 
 
Kjörbókaritgerð 

Að spyrja spurninga, orðskýringar, ég 

sé, heyri, finn, aðalatriði (miðar), 

málfræði, stafsetning 

Lesskilningur um Hrafna Flóki  

Nemendur velja sér bók við hæfi og 
skrifa um hana ritgerð. 

Arfurinn 
 
Efni frá kennara 
 
Orðspor 2 

 

 

11. – 15. apríl 

PÁSKAFRÍ 

 

    

18. – 22. apríl 

Annar í páskum 18. 

Sumardagurinn fyrsti 
21. 

Arfurinn – Kafli 16 (Þyrlan) 

 

Kjörbókaritgerð 

 

Annar smellur 

 

 

Orðskýringar, atburðir síðasta kafla 

dregnir saman, ályktanir, málfræði, 

stafsetning 

Nemendur velja sér bók við hæfi og 
skrifa um hana ritgerð. 
Fræðitexti – Verndarar Lundúnaturns 
aðalatriði. Nemendur skrifa aðalatriði 
á miða 

Efni frá kennara  

25. – 29. apríl 

Mörtuganga 29. 

 

Arfurinn kafli 17 (Sónata að 

leiðarlokum) 

 

 

Orðskýringar, samantekt, sögulok 

skoðuð, ég sé, heyri, finn, spá fyrir 

um, tímalína, persónur (aðal/auka), 

sögusvið, meginvandamál sem komu 

upp, hvernig eru málin leyst, endir, 

boðskapur 

  



 

Annar smellur 

Kjörbókaritgerð  

 

 

Línurit og súlurit - lesskilningur 

Nemendur velja sér bók við hæfi og 
skrifa um hana ritgerð. 

2. – 6. maí 

 

 

Lesskilningur 

Annar smellur  

Nemendur fá fjölbreytta 
lesskilningstexta frá kennara 
Lesskilningur – fræðitexti um plast  

  

9. – 13. maí 

Íþrótta- og 
leikjadagur 11. 

 

Lesskilningur  

Annar smellur 

Nemendur fá fjölbreytta 
lesskilningstexta frá kennara 
Viðtal – fréttamaðurinn 

  

16. – 20. maí 

 

 

Lesskilningur 

 

 

Annar smellur  

Nemendur fá fjölbreytta 

lesskilningstexta frá kennara 

 

 

Smásaga  

  

23. – 27. maí 

Uppstigningardagur 
26. 

Vorhátíð 27. 

 

Lesskilningur  

 

Annar smellur 

Nemendur fá fjölbreytta 

lesskilningstexta frá kennara 

Fræðitextar – virk hlustun 

  

31. maí – 4. júní 

 

Lesskilningur 

 

Nemendur fá fjölbreytta 

lesskilningstexta frá kennara 
  



 

 

7. – 11. júní 

Vorhátíð 8. 

Skólaslit 9.  

 

 

    

 
Námsmat:  Sjá hæfnikort á Mentor 


