
 

Kennsluáætlun vor 2018-2019 
Bókmenntir 

6. bekkur 

Kennarar: Agnes Ösp Magnúsdóttir, Árni Pétur Reynisson og Drífa Björk Sturludóttir 

 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

14.-18.janúar 
    

Vika 2 

21.-25.janúar 

Starfsdagur 23.jan. 

    

Vika 3 

28.jan-1.feb 

Foreldraviðtöl 31.jan. 

Unnið er að eftirfarandi hæfniviðmiðum í 

samræmi við skólanámskrá. Að nemendur 

geti: 

Kafli 4 Á framandi slóðum 
s. 66-69 

Söguskinna – bókmenntir 
fyrir miðstig 

 

Vika 4 

4.-8.febrúar 
 Hlustað af athygli og beitt þekkingu 

sinni og reynslu til að skilja það sem 

sagt er og greint frá aðalatriðum. 

 

s. 70-71   

Vika 5 

11.-15.febrúar 
 Tjáð eigin skoðanir og tilfinningar og 

haldið athygli áheyrenda, m.a. með 

aðstoð leikrænnar tjáningar. 

 

s. 72-73   

Vika 6 

18.-22.febrúar 
 Tekið þátt í samræðum og rökræðum 

samkvæmt reglum. 

 

s. 74-75   

Vika 7 

25.feb-1.mars 

Vetrarleyfi 25-26.feb. 

 Lesið sér til ánægju og fróðleiks og 

gert öðrum grein fyrir þeim áhrifum 

sem texti hefur á hann. 

 

s. 76-77  Verkefni 1 -  
bókmenntahugtök. 

Vika 8 

4.-8.mars 

Öskudagur 6.mars 

 Beitt nokkrum hugtökum til að fjalla 

um form og innihald ljóða, svo sem 

rím, ljóðstafi, hrynjandi, líkingar og 

boðskap. 

s. 78-79   



 
 

Vika 9 

11.-15.mars 

Samr.próf 9b. 11-13.mars 

 Notað þekkingu og reynslu ásamt 

ríkulegum orðaforða við lestur og 

skilning á texta. 

 

s. 78-79 frh.   

Vika 10 

18.-22.mars 
 Lesið gamlar og nýjar bókmenntir, þar 

á meðal þjóðsögur, ljóð, og 

bókmenntir ætlaðar börnum og 

unglingum. 

 

s. 80-81   

Vika 11 

25.-29.mars 
 Greint og fjallað um aðalatriði í texta 

og helstu efnisorð og notað 

mismunandi aðferðir við lestur og 

skilning á texta. 

 

s. 82-83   

Vika 12 

1.-5.apríl 
 Greint nokkur frásagnarform 

bókmennta og beitt fáeinum 

bókmenntafræðilegum hugtökum til 

að efla skilning, svo sem tíma,  

sjónarhorni, sögusviði og boðskap. 

 

s. 84-85   

Vika 13 

8.-12.apríl 

Árshátíð elsta 11.ap. 

 Lesið texta og skoðað hann með það í 

huga að kanna hvernig höfundur 

skrifar og nýtt það við eigin ritun. 

 

s. 86-88  Verkefni 2 

Vika 14 

15.-22.apríl Páskaleyfi 
 Notað orðtök og málshætti í töluðu 

máli og rituðu og greint notagildi 

þeirra i texta. 

 

   

Vika 15 

22.-26.apríl 

Annar í páskum 22.ap. 

Sumard. fyrsti 25.ap. 

 Nýtt sér kunnáttu og færni til að fletta 

upp orðum í orðabókum og öðrum 

gagnabrunnum um mál. 

 

s. 89-91   



 
Vika 16 

29.apríl-3.maí 

Verkalýðsdagurinn 1.maí 

 s. 92-95...   

Vika 17 

6.-10.maí 
 s. 92-95 frh.   

Vika 18 

13.-17.maí 

Starfsdagur 17.maí 

 s. 96-97  Verkefni 3 

Vika 19 

20.-24.maí 
 5. kafli Draugar og varúlfar 

s. 98-109 
  

Vika 20 

27.-31.maí 

Uppstigningardagur 30/5 

 s. 98-109 frh.   

Vika 21 

3.-7.júní 

Lágafellsleikar 3.-4.júní 

Skólaslit 10.bekkur 4.júní 

Skólaslit 5.júní 1.-9.b. 

 s. 98-109 frh.   

 

 

Kennsluefni Söguskinna – bókmenntir fyrir miðstig 

Kennsluaðferðir Samlestur, samræður, para-/hópavinna, innlagnir o.fl. 

Námsmat Öll vinna nemenda er lögð til grundvallar námsmati, þ.m.t. vinna í kennslustundum, verkefni, könnunarpróf og vinnubækur. 

 




