
 

Kennsluáætlun vor 2018-2019 
Fag: Íslenska  

Bekkur:  5. bekkur 

Kennarar: Hekla Daðadóttir, Hildur Guðbjörnsdóttir og María Lea Guðjónsdóttir  

 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

14.-18.janúar 

Að nemandi geti:  
lesið texta við hæfi með góðum hraða og af skilningi 
 
notað þekkingu og reynslu ásamt fjölbreyttum orðaforða við lestur og 
skilning á texta 
 
greint og fjallað um aðalatriði í texta og helstu efnisorð 
 
lesið gamlar og nýjar bókmenntir, þar á meðal þjóðsögur, ljóð, og 
bókmenntir ætlaðar börnum og unglingum 
 
beitt nokkrum hugtökum til að fjalla um ljóð, svo sem rím, ljóðstafi og 
boðskap   
  
notað regluna um stóran og lítinn staf 
 

 

Ein saga í Flökkuskinnu,  
Bragfræði glærur á Miðbjörgu bls. 79-
83 í Orðspor.  
Semja ljóð. 
Smellur 1 ein æfing.  
Lestur  
Skrift 
Stór og lítill stafur bls. 20-21 í Orðspor.  
Bls. 6-10 í Mál til komið.  
Bls. 53-54 í Skinnu.  
 

Flökkuskinna  
Orðspor  
Málrækt 1 
Mál til komið  
Smellur 1 
Skrift 5 
Skinna 2 
Lestrarbækur 
 

 

Vika 2 

21.-25.janúar 

Starfsdagur 23.jan. 

Að nemandi geti:  
lesið texta við hæfi með góðum hraða og af skilningi 
 
notað þekkingu og reynslu ásamt fjölbreyttum orðaforða við lestur og 
skilning á texta 
 
greint og fjallað um aðalatriði í texta og helstu efnisorð 
 
lesið gamlar og nýjar bókmenntir, þar á meðal þjóðsögur, ljóð, og 
bókmenntir ætlaðar börnum og unglingum 
 
beitt nokkrum hugtökum til að fjalla um ljóð, svo sem rím, ljóðstafi og 
boðskap 
 
notað regluna um stóran og lítinn staf 

 

Ein saga í Flökkuskinnu,  
Bragfræði glærur á Miðbjörgu bls. 79-
83 í Orðspor.  
Semja ljóð. 
Smellur 1 ein æfing.  
Lestur  
Skrift 
Stór og lítill stafur bls. 20-21 í Orðspor.  
Bls. 6-10 í Mál til komið.  
Bls. 53-54 í Skinnu.  
 

Flökkuskinna  
Orðspor  
Málrækt 1 
Mál til komið  
Smellur 1 
Skrift 5 
Skinna 2 
Lestrarbækur 
 

Könnun í stórum og 
litlum staf.  
 
Nemendur semja ljóð 
og nota til þess 
bragfræðireglur.  



 
Vika 3 

28.jan-1.feb 

Foreldraviðtöl 

31.jan. 

Að nemandi geti:  
lesið texta við hæfi með góðum hraða og af skilningi 
 
notað þekkingu og reynslu ásamt fjölbreyttum orðaforða við lestur og 
skilning á texta 
 
greint og fjallað um aðalatriði í texta og helstu efnisorð 
 
lesið gamlar og nýjar bókmenntir, þar á meðal þjóðsögur, ljóð, og 
bókmenntir ætlaðar börnum og unglingum 
 
beitt nokkrum hugtökum til að fjalla um ljóð, svo sem rím, ljóðstafi og 
boðskap 
 
notað regluna um stóran og lítinn staf 

Ein saga í Flökkuskinnu,  
Bragfræði glærur á Miðbjörgu bls. 79-
83 í Orðspor.  
Semja ljóð. 
Smellur 1 ein æfing.  
Lestur  
Skrift 
Stór og lítill stafur bls. 20-21 í Orðspor.  
Bls. 6-10 í Mál til komið.  
Bls. 53-54 í Skinnu.  

Flökkuskinna  
Orðspor  
Málrækt 1 
Mál til komið  
Smellur 1 
Skrift 5 
Skinna 2 
Lestrarbækur 
 

Könnun í stórum og 
litlum staf.  
 
Nemendur semja ljóð 
og nota til þess 
bragfræðireglur.  

Vika 4 

4.-8.febrúar 

Að nemandi geti:  
lesið texta við hæfi með góðum hraða og af skilningi 
 
notað þekkingu og reynslu ásamt fjölbreyttum orðaforða við lestur og 
skilning á texta 
 
greint og fjallað um aðalatriði í texta og helstu efnisorð 
 
lesið gamlar og nýjar bókmenntir, þar á meðal þjóðsögur, ljóð, og 
bókmenntir ætlaðar börnum og unglingum 
 
beitt nokkrum hugtökum til að fjalla um ljóð, svo sem rím, ljóðstafi og 
boðskap 
notað regluna um stóran og lítinn staf 

Ein saga í Flökkuskinnu,  
Bragfræði glærur á Miðbjörgu bls. 79-
83 í Orðspor.  
Semja ljóð. 
Smellur 1 ein æfing.  
Lestur  
Skrift 
Stór og lítill stafur bls. 20-21 í Orðspor.  
Bls. 6-10 í Mál til komið.  
Bls. 53-54 í Skinnu.  

Flökkuskinna  
Orðspor  
Málrækt 1 
Mál til komið  
Smellur 1 
Skrift 5 
Skinna 2 
Lestrarbækur 
 

Könnun í stórum og 
litlum staf.  
 
Nemendur semja ljóð 
og nota til þess 
bragfræðireglur.  

Vika 5 

11.-15.febrúar 

notað allríkulegan orðaforða í ræðu og riti, gert sér grein fyrir margræðni 
orða og nýtt sér málfræðikunnáttu sína við orðmyndun, tal og ritun 
 
áttað sig á hvernig orðaforðinn skiptist í nafnorð, sagnorð og lýsingarorð 
og greint hlutverk og helstu einkenni þeirra 
 
samið texta þar sem beitt er eigin sköpun, notið þess að tjá hugmyndir 
sínar og reynslu og veitt öðrum hlutdeild með því að kynna ritunina eða 
leyfa öðrum að lesa  
 
beitt helstu atriðum stafsetningar og greinamerkjasetningar 
 
þekki lýsingarorð og helstu einkenni þeirra 

 

Ein saga í Flökkuskinnu,  
Smellur 1 ein æfing.  
Lestur  
Skrift 
Lýsingarorð bls.66-70 í Málrækt 1 bls. 
18-23 og 26-30 og 47-50 í Skinnu. 
Málrækt 2 bls.  55-74. 
Ritun – Orðspor 62-64.  
Ritun eftir mynd og frjáls ritun.  
Uppbygging ritunar (hamborgarinn). 
Sjá hugmyndir á Miðbjörgu. 

Flökkuskinna  
Orðspor  
Málrækt 1 
Mál til komið  
Smellur 1 
Skrift 5 
Skinna 2 
Lestrarbækur 

 

Ritun metin og 
þekking nemandans á 
lýsingarorðum.  



 
Vika 6 

18.-22.febrúar 

notað allríkulegan orðaforða í ræðu og riti, gert sér grein fyrir margræðni 
orða og nýtt sér málfræðikunnáttu sína við orðmyndun, tal og ritun 
 
áttað sig á hvernig orðaforðinn skiptist í nafnorð, sagnorð og lýsingarorð 
og greint hlutverk og helstu einkenni þeirra 
 
samið texta þar sem beitt er eigin sköpun, notið þess að tjá hugmyndir 
sínar og reynslu og veitt öðrum hlutdeild með því að kynna ritunina eða 
leyfa öðrum að lesa  
 
beitt helstu atriðum stafsetningar og greinamerkjasetningar 
 
þekki lýsingarorð og helstu einkenni þeirra 
 

 

Ein saga í Flökkuskinnu,  
Smellur 1 ein æfing.  
Lestur  
Skrift 
Lýsingarorð bls.66-70 í Málrækt 1  bls. 
18-23 og 26-30 og 47-50 í Skinnu.  
Málrækt 2 bls.  55-74. 
 
 
Ritun – Orðspor 62-64.  
 
Ritun eftir mynd og frjáls ritun.  
Uppbygging ritunar (hamborgarinn). 
Sjá hugmyndir á Miðbjörgu. 
 

Flökkuskinna  
Orðspor  
Málrækt 1 og 2 
Mál til komið  
Smellur 1 
Skrift 5 
Skinna 2 
Lestrarbækur 

 

Ritun metin og 
þekking nemandans á 
lýsingarorðum.  

Vika 7 

25.feb-1.mars 

Vetrarleyfi 25-

26.feb. 

notað allríkulegan orðaforða í ræðu og riti, gert sér grein fyrir margræðni 
orða og nýtt sér málfræðikunnáttu sína við orðmyndun, tal og ritun 
 
áttað sig á hvernig orðaforðinn skiptist í nafnorð, sagnorð og lýsingarorð 
og greint hlutverk og helstu einkenni þeirra 
 
samið texta þar sem beitt er eigin sköpun, notið þess að tjá hugmyndir 
sínar og reynslu og veitt öðrum hlutdeild með því að kynna ritunina eða 
leyfa öðrum að lesa  
 
beitt helstu atriðum stafsetningar og greinamerkjasetningar 
 
þekki lýsingarorð og helstu einkenni þeirra 
 

 

Ein saga í Flökkuskinnu,  
Smellur 1 ein æfing.  
Lestur  
Skrift 
Lýsingarorð bls.66-70 í Málrækt 1  bls. 
18-23 og 26-30 og 47-50 í Skinnu.  
Málrækt 2 bls.  55-74. 
 
 
Ritun – Orðspor 62-64.  
 
Ritun eftir mynd og frjáls ritun.  
Uppbygging ritunar (hamborgarinn). 
Sjá hugmyndir á Miðbjörgu. 
 

Flökkuskinna  
Orðspor  
Málrækt 1 og 2 
Mál til komið  
Smellur 1 
Skrift 5 
Skinna 2 
Lestrarbækur 

 

Ritun metin og 
þekking nemandans á 
lýsingarorðum.  

Vika 8 

4.-8.mars 

Öskudagur 6.mars 

notað allríkulegan orðaforða í ræðu og riti, gert sér grein fyrir margræðni 
orða og nýtt sér málfræðikunnáttu sína við orðmyndun, tal og ritun 
 
áttað sig á hvernig orðaforðinn skiptist í nafnorð, sagnorð og lýsingarorð 
og greint hlutverk og helstu einkenni þeirra 
 

Ein saga í Flökkuskinnu,  
Smellur 1 ein æfing.  
Lestur  
Skrift 

Flökkuskinna  
Orðspor  
Málrækt 1 og 2 
Mál til komið  
Smellur 1 

Ritun metin og 
þekking nemandans á 
lýsingarorðum.  



 
samið texta þar sem beitt er eigin sköpun, notið þess að tjá hugmyndir 
sínar og reynslu og veitt öðrum hlutdeild með því að kynna ritunina eða 
leyfa öðrum að lesa  
 
beitt helstu atriðum stafsetningar og greinamerkjasetningar 
 
þekki lýsingarorð og helstu einkenni þeirra 
 

 

Lýsingarorð bls.66-70 í Málrækt 1  bls. 
18-23 og 26-30 og 47-50 í Skinnu.  
Málrækt 2 bls.  55-74. 
 
 
Ritun – Orðspor 62-64.  
 
Ritun eftir mynd og frjáls ritun.  
Uppbygging ritunar (hamborgarinn). 
Sjá hugmyndir á Miðbjörgu. 
 

Skrift 5 
Skinna 2 
Lestrarbækur 

 

Vika 9 

11.-15.mars 

Samr.próf 9b. 11-

13.mars 

lesið texta við hæfi með góðum hraða og af skilningi 
 
notað þekkingu og reynslu ásamt fjölbreyttum orðaforða við lestur og 
skilning á texta 
 
greint og fjallað um aðalatriði í texta og helstu efnisorð 
 
lesið gamlar og nýjar bókmenntir, þar á meðal þjóðsögur, ljóð, og 
bókmenntir ætlaðar börnum og unglingum 
 
aflað upplýsinga úr bókum og rafrænu efni, unnið úr þeim og nýtt við 
lausn verkefna 
 
nýtt sér kunnáttu og færni til að fletta upp orðum í orðabókum og öðrum 
gagnabrunnum um mál 
 
aflað upplýsinga úr bókum og rafrænu efni, unnið úr þeim og nýtt við 
lausn verkefna 
 
Kunni regluna um stofn orða 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ein saga í Flökkuskinnu,  
Smellur 1 ein æfing.  
Lestur  
Skrift 
Orðspor vinnubók 38-45, 92-96 
Samsvarandi í lesbók. 
Net rallí á svæði. 
Spurnarorðin HV 
Skrifa greinar eins og fréttamenn og 
nota spurnarorðin. 
 
Kenna regluna um stofn orða Málrækt 
2 
Æfing í hv og kv 54 í Mál til komið.  
Sagnorð Málrækt 2 bls. 12-37. 

Flökkuskinna  
Orðspor  
Málrækt 2 
Mál til komið  
Smellur 1 
Skrift 5 
Skinna 2 
Lestrarbækur 
Ipad  
Fjölmiðlar 

 

Taka könnun í 
Málrækt 2 Hvað kann 
ég núna? 
 
 
 



 
Vika 10 

18.-22.mars 

lesið texta við hæfi með góðum hraða og af skilningi 
 
notað þekkingu og reynslu ásamt fjölbreyttum orðaforða við lestur og 
skilning á texta 
 
greint og fjallað um aðalatriði í texta og helstu efnisorð 
 
lesið gamlar og nýjar bókmenntir, þar á meðal þjóðsögur, ljóð, og 
bókmenntir ætlaðar börnum og unglingum 
 
aflað upplýsinga úr bókum og rafrænu efni, unnið úr þeim og nýtt við 
lausn verkefna 
 
nýtt sér kunnáttu og færni til að fletta upp orðum í orðabókum og öðrum 
gagnabrunnum um mál 
 
aflað upplýsinga úr bókum og rafrænu efni, unnið úr þeim og nýtt við 
lausn verkefna 
 
Kunni regluna um stofn orða 

 

Ein saga í Flökkuskinnu,  
Smellur 1 ein æfing.  
Lestur  
Skrift 
Orðspor vinnubók 38-45, 92-96 
Samsvarandi í lesbók. 
Net rallí á svæði. 
Spurnarorðin HV 
Skrifa greinar eins og fréttamenn og 
nota spurnarorðin. 
 
Kenna regluna um stofn orða Málrækt 
2 
Æfing í hv og kv 54 í Mál til komið.  
Sagnorð Málrækt 2 bls. 12-37. 

Flökkuskinna  
Orðspor  
Málrækt 2 
Mál til komið  
Smellur 1 
Skrift 5 
Skinna 2 
Lestrarbækur 
Ipad  
Fjölmiðlar 

 

 

Vika 11 

25.-29.mars 

lesið texta við hæfi með góðum hraða og af skilningi 
 
notað þekkingu og reynslu ásamt fjölbreyttum orðaforða við lestur og 
skilning á texta 
 
greint og fjallað um aðalatriði í texta og helstu efnisorð 
 
lesið gamlar og nýjar bókmenntir, þar á meðal þjóðsögur, ljóð, og 
bókmenntir ætlaðar börnum og unglingum 
 
aflað upplýsinga úr bókum og rafrænu efni, unnið úr þeim og nýtt við 
lausn verkefna 
 
nýtt sér kunnáttu og færni til að fletta upp orðum í orðabókum og öðrum 
gagnabrunnum um mál 
 
aflað upplýsinga úr bókum og rafrænu efni, unnið úr þeim og nýtt við 
lausn verkefna 
 
kunni regluna um stofn orða 
 
þekki sagnorð og einkenni þeirra 

Ein saga í Flökkuskinnu,  
Smellur 1 ein æfing.  
Lestur  
Skrift 
Orðspor vinnubók 38-45, 92-96 
Samsvarandi í lesbók. 
Net rallí á svæði. 
Spurnarorðin HV 
Skrifa greinar eins og fréttamenn og 
nota spurnarorðin. 
 
Kenna regluna um stofn orða Málrækt 
2 
Æfing í hv og kv 54 í Mál til komið.  
Sagnorð Málrækt 2 bls. 12-37. 

Flökkuskinna  
Orðspor  
Málrækt 2 
Mál til komið  
Smellur 1 
Skrift 5 
Skinna 2 
Lestrarbækur 
Ipad  
Fjölmiðlar 

 

Sagnorðakönnun 



 
Vika 12 

1.-5.apríl 

lesið texta við hæfi með góðum hraða og af skilningi 
 
notað þekkingu og reynslu ásamt fjölbreyttum orðaforða við lestur og 
skilning á texta 
 
greint og fjallað um aðalatriði í texta og helstu efnisorð 
 
lesið gamlar og nýjar bókmenntir, þar á meðal þjóðsögur, ljóð, og 
bókmenntir ætlaðar börnum og unglingum 
 
aflað upplýsinga úr bókum og rafrænu efni, unnið úr þeim og nýtt við 
lausn verkefna 
 
nýtt sér kunnáttu og færni til að fletta upp orðum í orðabókum og öðrum 
gagnabrunnum um mál 
 
aflað upplýsinga úr bókum og rafrænu efni, unnið úr þeim og nýtt við 
lausn verkefna 
 
kunni regluna um stofn orða 

 

Ein saga í Flökkuskinnu,  
Smellur 1 ein æfing.  
Lestur  
Skrift 
Orðspor vinnubók 38-45, 92-96 
Samsvarandi í lesbók. 
Net rallí á svæði. 
Spurnarorðin HV 
Skrifa greinar eins og fréttamenn og 
nota spurnarorðin. 
 
Kenna regluna um stofn orða Málrækt 
2 
Æfing í hv og kv 54 í Mál til komið.  
Sagnorð Málrækt 2 bls. 12-37. 

Flökkuskinna  
Orðspor  
Málrækt 2 
Mál til komið  
Smellur 1 
Skrift 5 
Skinna 2 
Lestrarbækur 
Ipad  
Fjölmiðlar 

 

 

Vika 13 

8.-12.apríl 

Árshátíð elsta 11.ap. 

lesið texta við hæfi með góðum hraða og af skilningi 
 
notað þekkingu og reynslu ásamt fjölbreyttum orðaforða við lestur og 
skilning á texta 
 
greint og fjallað um aðalatriði í texta og helstu efnisorð 
 
lesið gamlar og nýjar bókmenntir, þar á meðal þjóðsögur, ljóð, og 
bókmenntir ætlaðar börnum og unglingum 
 
aflað upplýsinga úr bókum og rafrænu efni, unnið úr þeim og nýtt við 
lausn verkefna 
 
nýtt sér kunnáttu og færni til að fletta upp orðum í orðabókum og öðrum 
gagnabrunnum um mál 
 
aflað upplýsinga úr bókum og rafrænu efni, unnið úr þeim og nýtt við 
lausn verkefna 
 
kunni regluna um stofn orða 

 

Ein saga í Flökkuskinnu,  
Smellur 1 ein æfing.  
Lestur  
Skrift 
Orðspor vinnubók 38-45, 92-96 
Samsvarandi í lesbók. 
Net rallí á svæði. 
Spurnarorðin HV 
Skrifa greinar eins og fréttamenn og 
nota spurnarorðin. 
 
Kenna regluna um stofn orða Málrækt 
2 
Æfing í hv og kv 54 í Mál til komið.  
Sagnorð Málrækt 2 bls. 12-37. 

Flökkuskinna  
Orðspor  
Málrækt 2 
Mál til komið  
Smellur 1 
Skrift 5 
Skinna 2 
Lestrarbækur 
Ipad  
Fjölmiðlar 

 

Könnun um stofn 
orða. 



 
Vika 14 

15.-22.apríl 

Páskaleyfi 

 

 

    

Vika 15 

22.-26.apríl 

Annar í páskum 

22.ap. Sumard. 

fyrsti 25.ap. 

lesið texta við hæfi með góðum hraða og af skilningi 
 
notað þekkingu og reynslu ásamt fjölbreyttum orðaforða við lestur og 
skilning á texta 
 
greint og fjallað um aðalatriði í texta og helstu efnisorð 
 
lesið gamlar og nýjar bókmenntir, þar á meðal þjóðsögur, ljóð, og 
bókmenntir ætlaðar börnum og unglingum 
 
valið sér fjölbreytt lesefni við hæfi til gagns og ánægju 
 
gert sér nokkra grein fyrir eigin máli og hefur skilning á gildi þess að bæta 
það 
 
 
 

 

Ein saga í Flökkuskinnu,  
Smellur 1 ein æfing.  
Lestur  
Skrift 
Bls. 35-54 í Málrækt 2 
Mál til komið leikur að orðum bls. 35-
49.  
Orðspor 6-20 í vinnubók, samsvarandi 
bls. í lesbók.  
 
 

Flökkuskinna  
Orðspor  
Málrækt 2 
Mál til komið  
Smellur 1 
Skrift 5 
Skinna 2 
Lestrarbækur 
 

 

Vika 16 

29.apríl-3.maí 

Verkalýðsdagurinn 

1.maí 

lesið texta við hæfi með góðum hraða og af skilningi 
 
notað þekkingu og reynslu ásamt fjölbreyttum orðaforða við lestur og 
skilning á texta 
 
greint og fjallað um aðalatriði í texta og helstu efnisorð 
 
lesið gamlar og nýjar bókmenntir, þar á meðal þjóðsögur, ljóð, og 
bókmenntir ætlaðar börnum og unglingum 
 
valið sér fjölbreytt lesefni við hæfi til gagns og ánægju 
 
gert sér nokkra grein fyrir eigin máli og hefur skilning á gildi þess að bæta 
það 
 
 
 
 

 

Ein saga í Flökkuskinnu,  
Smellur 1 ein æfing.  
Lestur  
Skrift 
Bls. 35-54 í Málrækt 2 
Mál til komið leikur að orðum bls. 35-
49.  
Orðspor 6-20 í vinnubók, samsvarandi 
bls. í lesbók.  
 
 

Flökkuskinna  
Orðspor  
Málrækt 2 
Mál til komið  
Smellur 1 
Skrift 5 
Skinna 2 
Lestrarbækur 
 

 



 
Vika 17 

6.-10.maí 

lesið texta við hæfi með góðum hraða og af skilningi 
 
notað þekkingu og reynslu ásamt fjölbreyttum orðaforða við lestur og 
skilning á texta 
 
greint og fjallað um aðalatriði í texta og helstu efnisorð 
 
lesið gamlar og nýjar bókmenntir, þar á meðal þjóðsögur, ljóð, og 
bókmenntir ætlaðar börnum og unglingum 
 
valið sér fjölbreytt lesefni við hæfi til gagns og ánægju 
gert sér nokkra grein fyrir eigin máli og hefur skilning á gildi þess að bæta 
það 

Ein saga í Flökkuskinnu,  
Smellur 1 ein æfing.  
Lestur  
Skrift 
Bls. 35-54 í Málrækt 2 
Mál til komið leikur að orðum bls. 35-
49.  
Orðspor 6-20 í vinnubók, samsvarandi 
bls. í lesbók.  
 

Flökkuskinna  
Orðspor  
Málrækt 2 
Mál til komið  
Smellur 1 
Skrift 5 
Skinna 2 
Lestrarbækur 
 

 

Vika 18 

13.-17.maí 

Starfsdagur 17.maí 

lesið texta við hæfi með góðum hraða og af skilningi 
 
notað þekkingu og reynslu ásamt fjölbreyttum orðaforða við lestur og 
skilning á texta 
 
greint og fjallað um aðalatriði í texta og helstu efnisorð 
 
lesið gamlar og nýjar bókmenntir, þar á meðal þjóðsögur, ljóð, og 
bókmenntir ætlaðar börnum og unglingum 
 
valið sér fjölbreytt lesefni við hæfi til gagns og ánægju 
 
gert sér nokkra grein fyrir eigin máli og hefur skilning á gildi þess að bæta 
það 

Ein saga í Flökkuskinnu,  
Smellur 1 ein æfing.  
Lestur  
Skrift 
Bls. 35-54 í Málrækt 2 
Mál til komið leikur að orðum bls. 35-
49.  
Orðspor 6-20 í vinnubók, samsvarandi 
bls. í lesbók.  
 

Flökkuskinna  
Orðspor  
Málrækt 2 
Mál til komið  
Smellur 1 
Skrift 5 
Skinna 2 
Lestrarbækur 
 

Könnun í Málrækt 2  

Vika 19 

20.-24.maí 

lesið texta við hæfi með góðum hraða og af skilningi 
 
notað þekkingu og reynslu ásamt fjölbreyttum orðaforða við lestur og 
skilning á texta 
 
greint og fjallað um aðalatriði í texta og helstu efnisorð 
 
lesið gamlar og nýjar bókmenntir, þar á meðal þjóðsögur, ljóð, og 
bókmenntir ætlaðar börnum og unglingum 
 
valið sér fjölbreytt lesefni við hæfi til gagns og ánægju 
 
gert sér nokkra grein fyrir eigin máli og hefur skilning á gildi þess að bæta 
það 
 

 

Ein saga í Flökkuskinnu,  
Smellur 1 ein æfing.  
Lestur  
Skrift 
Bls. 35-54 í Málrækt 2 
Mál til komið leikur að orðum bls. 35-
49.  
Orðspor 6-20 í vinnubók, samsvarandi 
bls. í lesbók.  
 
 

Flökkuskinna  
Orðspor  
Málrækt 2 
Mál til komið  
Smellur 1 
Skrift 5 
Skinna 2 
Lestrarbækur 
 

 



 
Vika 20 

27.-31.maí 

Uppstigningardagur 
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   Upprifjun og lokapróf. 

Vika 21 

3.-7.júní 

Lágafellsleikar 3.-

4.júní 

Skólaslit 10.bekkur 

4.júní 

Skólaslit 5.júní 1.-

9.b. 

    

 


