Kennsluáætlun haust 2021
Íslenska, 5. bekkur
Kennsluáætlun þessi tekur mið af hæfniviðmiðum sem fram koma í Aðalnámskrá Grunnskóla og skólanámskrá Grunnskóla Grindavíkur

VIKA

1.vika
24 .- 27. Ágúst

VIÐFANGSEFNI

EFNISTÖK

NÁMSEFNI

Merkja snaga, skúffur og
Farið yfir orð vikunnar og það greint í
bækur. Búa til bókamerki og kyn, sett í et. og ft. og fallbeygt. Skrifað í
afmælisdag. Ná í lestrarbækur stílabók
og fá kvittanahefti

Orð vikunnar er: Skólataska
Nemendur velja sér
lestrarbækur og fá heim með
sér kvittanahefti til að skrá
heimalestur

Skólasetning 24.
ágúst

2.vika
30. ágúst .– 3.
sept

3.vika
6. - 10. sept
Dagur læsis 8. sept

Málfræði: Stafrófið, sérnöfn
og samnöfn

Verkefni um stafrófið,nemendur föndra
stafrófið og hengja upp á vegg

ANNAÐ

Orðspor bls. 6 - 9

Orð vikunnar er: Pennaveski

Útikennsla: Orðflokkaverkefni
Ritun: Upprifjun um helstu
atriði ritunar – Upphaf, miðja
og endir. Skrift og frágangur

Skrifa sögu um sumarið

Samþættingarverkefnið
Víkingar

Upprifjun á no, lo og so

Málfræði: Vinnum með
orðflokka

Orðflokkagreining

Hvað vitum við um víkinga?

Kann, vil vita, hef lært

Ritun: Hvernig bjuggu

Skrifum texta um Norðurlönd á tímum

Nemendur skrifa sögu í stílabók

Orð vikunnar er: Bókahilla

Farið yfir það hvað nemendur vita um
víkinga

víkingar?

víkinga

Samþættingarverkefnið
Víkingar

Ýmis verkefni sem tengjast víkingum s.s Orð vikunnar er: Víkingaskip
orðasúpa, krossglíma, orðaskjóða og
fleira

4.vika
13. – 17. sept
Dagur íslenskrar
náttúru 16. sept

5.vika

Málfræði: orðflokkagreining

Vinnum verkefni þar sem nemendur eiga Verkefni frá kennara
að finna nafnorð, sagnorð og lýsingarorð
í texta

Ritun

Hvernig er að flytja frá Noregi?

Skrift: Draga rétt til stafs og
skrifa skýrt og læsilega

Skrifað í skriftarbók

Stafsetning: Sóknarskrift

Nemendur skrifa sóknarskrift sem tengist
Víkingum

Lesskilningur

Kortalestur – útskýringar

Samþættingarverkefnið
Víkingar

Málfræði:
sérnöfn/samnöfn og stofn
Starfsdagur 24.sept no

20. – 24. Sept

Stafsetning: stór og lítill
stafur

Vinnum með texta sem tengist víkingum
og nemendur finna sérnöfn/samnöfn
Upplestur á æfingu með stórum og
litlum staf

Fræðitexti – æviágrip

Fyrsti smellur bls.12 og 13

Vinnum með texta sem tengist
landnáminu

Ýmis verkefni sem tengjast víkingum s.s Orð vikunnar er: Víkingaöld
orðasúpa, krossglíma, orðaskjóða og
fleira.
Lestrarpróf – Lesferill

Ritun: Málsgreinar og
efnisgreinar

Orðspor bls. 12 - 14

Skrift: Skriftarbók
Lesskilningur: Landnámið

Fyrsti smellur bls. 14 og 15

Ýmis verkefni sem tengjast víkingum s.s Orð vikunnar er: Kennileiti
orðasúpa, krossglíma, orðaskjóða og
fleira

Lesskilningur
Samþættingaverkefnið
Víkingar

Safnað í bókina

Lesum og svörum spurningum úr texta

sem tengist landnáminu

7.vika
4. - 8. okt
8.vika
11. – 15. Okt

Uppbyggingadagar

Lesskilningur: Unnið með
fræðitexta og hugarkort

Ritun: Dagbókarfærsla:
Undirbúningur ferðarinnar
Málfræði: Unnið með
sagnorð og einkenni þeirra
Lesskilningur: Verkefni tengt
Víkingaöldinni. Unnið með
gagnvirkan lestur

13.-15. okt

Texti lesinn og spurningum svarað.
Nemendur vinna hugarkort. Efni tengt
Víkingaöldinni

Orðspor: bls. 42 - 44

Farið yfir einkenni dagbókarskrifa,
setningauppbyggingu, stóran staf eftir
punkti og vandaðan frágang
Rætt um einkenni sagnorða og
nemendur gera einfaldar æfingar þeim
tengdum

Landnámið – vinnubók.

Texti lesinn um Árna Heppna,
nemendum skipt upp í hópa þar sem
unnið er með hlutverkin í gagnvirkum
lestri

Efni frá Bl aðlagað að Lfl.

Orðspor: Bls. 67, 68 og 71

Ritun: Dagbókarfærsla: Fyrstu Farið yfir einkenni dagbókarskrifa,
dagarnir á Íslandi
setningauppbyggingu, stóran staf eftir
punkti og vandaðan frágang

Landnámið – vinnubók

Málfræði: Rætt um tíðir
sagnorða

Vinna verkefni sem tengist tíðum
sagnorða

Orðspor: Bls. 69, 70, 77 og 78

Vetrarleyfi

Lesskilningur: Að greina
aðalatriði í texta

Vinna verkefni sem tengist því að vinna
aðalatriði í texta

18.-19. okt.

Ritun: Skrifa póstkort

9.vika
18 .- 22. okt

Stafsetning: Ng/Nk reglan

Velja 3-4 verkefni 29-31, sumt
munnlega annað skriflega. Skrifa
póstkort
Ng/nk reglan rædd og gerðar æfingar þar Orðspor bls. 74 og 75
sem reynir á þá reglu

Orð vikunnar: Dagbók
Könnun: raða í stafrófsröð,
nafnorð og stór og lítill stafur

Orð vikunnar: Landakort

Orð vikunnar:
Landnámsmaður

Gagnvirkur lestur og
verkfæri frá HA

10. vika

Málfræði: sagnorð

25 .- 29. okt.
Sjá sérstaka áætlun um
Árna Heppna úr bókinni
Víkingar koma

Unnið með hlutverkin, spákona,
spæjari, fréttamaður, kúreki og
listamaður

Verkefni frá kennara

Auka orðaforða um vopn, klæðnað og
fylgihluti víkinga
Samsett orð
Stór og lítill stafur
Greina orð með –ng / - nk í texta

11. vika

Samþættingaverkefni
Sólkerfið

Orð vikunnar: Sólkerfi

1. – 5. nóv.

Lesskilningur: Fræðitexti úr Unnið með hlutverkin, spákona,
Auðvitað lesinn (2 reikistj). spæjari, fréttamaður, kúreki og
Samskiptadagur Unnið út frá GL
listamaður
2.nóv
Ritun: Hugarkort
Málfræði: sagnorð

12. vika
8. – 12. Nóv

Verkefni frá kennara
Orð vikunnar: Reikistjarna

Samþættingaverkefni
Sólkerfið

Lesskilningur: Fræðitexti úr Unnið með hlutverkin, spákona,
Auðvitað lesinn (2 reikistj). spæjari, fréttamaður, kúreki og
listamaður
Unnið út frá GL

Flökkuskinna bls. 32

Baráttudagur
gegn einelti 8.nóv
Stafsetning: Áfram unnið
með -ng og nk
Málfræði: sagnorð
Ritun: Hugarkort

Ng/nk reglan rædd og gerðar æfingar Verkefni frá kennara
þar sem reynir á þá reglu

13.vika
15 .- 19. nóv
Dagur íslenskrar
tungu 16. nóv.

Samþættingaverkefni
Sólkerfið

Orð vikunnar: Himingeimur

Lesskilningur: Fræðitexti úr Unnið með hlutverkin, spákona,
Auðvitað lesinn (2 reikistj). spæjari, fréttamaður, kúreki og
Unnið út frá GL.
listamaður

Flökkuskinna: 33-37 (Litli prinsinn)
Vinna verkefni 1 unnið munnlega og Könnun: sagnorðakönnun,
ng/nk- reglan og að þekkja
nemendur vinna síðan verkefni 3 í
mun á málsgrein og
stílabók

Stafsetning: kv/hv orð

Orðspor bls. 94 og 95

Farið yfir atriði sem þarf að hafa í
huga þegar skrifa á kv eða hv orð

Ritun: Hugarkort

efnisgrein

Verkefni frá kennara

Samþættingaverkefni
Sólkerfið

14.vika
22. - 26. nóv.
Starfsdagur 23.nóv

Orð vikunnar: Pólstjarna

Lesskilningur: Fræðitexti úr Unnið með hlutverkin, spákona,
Auðvitað lesinn (2 reikistj). spæjari, fréttamaður, kúreki og
Unnið út frá GL.
listamaður
Málfræði: lýsingarorð

Fyrsti smellur bls. 18 og 19

Stafsetning:

Verkefni frá kennara

Ritun: Hugarkort

15.vika
29.nóv - 3. des.
Fullveldisdagur
1.des

16.vika
6.-10. des.

Einkenni ljóða

Farið yfir mismunandi ljóðaform

Orðspor lesbók bls. 84-89 og vinnubók
bls. 76-87

Lesskilningur

Upplýsingatexti

Fyrsti smellur bls. 36 og 37

Orð vikunnar: Fullveldi

Ritun: Sólkerfið, skrifa
aðalatriði hverrar reikistjörnu
í sérútbúna bók

Málfræði: lýsingarorð

Ýmist jólatengt efni, málfræðiæfingar úr
því efni sem unnið hefur verið með á
önninni

Einkenni ljóða

Farið yfir mismunandi ljóðaform

Orðspor lesbók bls. 84-89 og vinnubók
bls. 76-87

Málfræði: lýsingarorð
Nemendur semja ljóð og myndskreyta
Túlkun og tjáning
Leiðbeiningar
Lesskilningur

Fyrsti smellur bls. 42 og 43

Orð vikunnar: Jólapakki

Ritun: Jólasaga

17.vika
13.-17. des
Kennsla og jólagleði
17.des

18.vika
3. jan. -7. jan

Ýmist jólatengt efni, málfræðiæfingar úr
því efni sem unnið hefur verið með á
önninni

Ljóð/túlkun og tjáning
Lesskilningur

Textar tengdir jólunum

Ritun

Ýmist jólatengt efni, málfræðiæfingar úr
því efni sem unnið hefur verið með á
önninni

Nemendur lesa ljóðið fyrir bekkinn sem Orð vikunnar: Jólafrí
þeir sömdu
Könnun: lýsingarorð og fleira

Lesum bókina um Lóa og
vinnum verkefni

Orð vikunnar: Áramótaheit

Lesum bókina um Lóa og
vinnum verkefni

Orð vikunnar: Farfugl

Starfsdagur 3. jan.
Þrettándinn 6.jan

19.vika
10. jan. -14. jan

Námsmat: Málfræðikannanir, lestrar- og lesskilningspróf lögð fyrir auk annars námsmats.

