
 

Kennsluáætlun vor 2018-2019 
Fag: Íslenska 

6.bekkur 

Kennarar: Agnes Ö. Magnúsdóttir, Arnar Hauksson, Árni P. Reynisson, Guðrún I. Stefánsdóttir, Hildur Á. Sævarsdóttir  og Sigríður Halldórsdóttir 

 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

14.-18.janúar 
Heimalestur: 

 Valið sér fjölbreytt lesefni við hæfi til 

gagns og ánægju. 

 Átta sig á mikilvægi þess að lesa 

heima og skrá lestur í lestrarkortið. 

Málfræði:  

 Þekkir nafnorð og helstu einkenni 

þeirra 

 Þekkir sagnorð og helstu einkenni 

þeirra 

 Þekkir lýsingarorð og helstu einkenni 

þeirra 

 

Bókrýni: 

 Lesið sér til ánægju og fróðleiks og 

gert öðrum grein fyrir þeim áhrifum 

sem texti hefur á hann. 

 Skrifað læsilegan texta á góðri 

íslenskri tungu og rétt ritað. 

 Tamið sér skýran og snyrtilegan 

frágang. 

Bókmenntir: 

   

Vika 2 

21.-25.janúar 

Starfsdagur 23.jan. 

Fréttatexti –gefur 
nemendum upplýsingar um 
mikilvægt málefni og 
áhugaverða atburði sem að 
gerast í kringum okkur 
hverju sinni.    
 
 
 

Smellur – lesskilningur  
Björgunarsveitir kallaðar út 
bls. 6-8. 

 

Vika 3 

28.jan-1.feb 

Foreldraviðtöl 31.jan. 

Smellur –  

   Hlýnun jarðar bls. 18-19. 

   Frásögn 20-21. 

Orðspor  

   Verkefni valin af kennara. 

 
 
 
 
 
 

Vika 4 

4.-8.febrúar 
PALS – 3 kennslustundir á 
viku 
Ritunarverkefni tengd 
Smelli eða Orðspori 
 
Fræðitexti er fróðleikur um 
allt milli himins og jarðar. 
Fræðitextinn getur átt við 
hvað sem er t.d. vísindi, 
tækni, hluti, dýr, fólk og 
tímabil. Fræðitexti kallar á 
nákvæmnislestur, að finna 
lykilorð, að gera hugarkort 
og að nýta sér 
lestraraðferðina 

 

 

Ritun –  

 

Smellur 

   Æviágrip – Guðríður 
Þorbjarnardóttir bls. 12-13. 

    Ísbjörn bls. 24-25. 

 

Orðspor 

    Verkefni valin af kennara. 

 



 
 Hlustað af athygli og beitt þekkingu 

sinni og reynslu til að skilja það sem 

sagt er og greint frá aðalatriðum. 

 Tjáð eigin skoðanir og tilfinningar og 

haldið athygli áheyrenda m.a. með 

aðstoð leikrænnar tjáningar. 

 Tekið þátt í samræðum og rökræðum 

samkvæmt reglum. 

 Lesið sér til ánægju og fróðleiks og 

gert öðrum grein fyrir þeim áhrifum 

sem texti hefur á hann. 

 Beitt nokkrum hugtökum til að fjalla 

um form og innihald ljóða, svo sem 

rím, hljóðstafi, hrynjandi, líkingar og 

boðskap.  

Ritun:  

 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. 

Framsögn: 

 Tjáð sig skýrt og áheyrilega og gert 

sér grein fyrir gildi góðrar framsagnar. 

 

forlestur,lestur og 
eftirlestur. 
 

Vika 5 

11.-15.febrúar 
PALS – 3 kennslustundir á 
viku 
Ritunarverkefni tengd 
Smelli eða Orðspori 
Smellur –  
Upplýsingar veita okkur 
vitneskju um ýmislegt. 
Dæmi: Hvaða myndir eru í 
bíó? Hvenær kemur 
strætó? Hvert er gott að 
ferðast? Hvar er best að 
leita að einhverju? Hér er 
mikilvægt að nota 
leitarlestur og skanna 
textann þar til þú finnur 
það sem þú leitar að.  

 

 

Ritun  

Smellur 

    Upplýsingar bls. 10-11 og 

    bls. 28-31.  

 

    Efnisyfirlit og        
atriðisorðaskrá bls. 41-41. 

 

Vika 6 

18.-22.febrúar 
PALS – 3 kennslustundir á 
viku 
Ritunarverkefni tengd 
Smelli eða Orðspori 

 

 

Ritun  

Smellur sjá viku 5. 

 

Vika 7 

25.feb-1.mars 

Vetrarleyfi 25-26.feb. 

PALS – 3 kennslustundir á 
viku 
Ritunarverkefni tengd 
Smelli eða Orðspori 
Leiðbeiningar 
Lýsa hvernig á að gera eða 
búa eitthvað til. Þær geta 
verið bæði skriflegar, 
munnlegar og myndrænar. 
Hér þarf að beita 
nákvæmni í lestri. Taka vel 

 

 

Ritun 

Smellur 

    Að byggja snjóhús að hætti 
Inúíta bls. 34-35. 

    Föndurhornið bls. 42-43. 

 

 



 
eftir öllu sem þú lest, fylgja 
textanum í tímaröð og vera 
viss um að skilja fyrirmælin.  

Vika 8 

4.-8.mars 

Öskudagur 6.mars 

PALS – 3 kennslustundir á 
viku 
Ritunarverkefni tengd 
Smelli eða Orðspori 
Útskýringar 
segja okkur t.d.  
-Af hverju eitthvað gerist. 
- Hvernig eitthvað þróast 
eða breytist. 
- Hvernig eitthvað virkar. 
Hér þarf að beita 
nákvæmnislestri og vera 
viss um að skilja það sem 
lesið er.  

 

 

Ritun 

Smellur 

    Kortalestur – útskýringar 
bls. 14-16. 

 

 

Vika 9 

11.-15.mars 

Samr.próf 9b. 11-13.mars 

PALS – 3 kennslustundir á 
viku 
Ritunarverkefni tengd 
Smelli eða Orðspori 
Bókmenntatextar eru 
textar sem segja sögu t.d. í 
formi skáldsagna,ljóða eða 
leikrita. 
Frásögn er þegar einhver 
segir frá skálduðum eða 
raunverulegum 
atburðum.Dæmi: 
sendibréf,tölvupóstur, 
ævisaga, viðtal, 
bloggfærsla, dagbók, 
ferðasaga, endurminning 
o.s.frv. 

 
 
Ritun  
 
Smellur 
    Bókmenntir og ljóð bls.8-9. 
    Dýralíf á   
Norðurheimskautssvæðinu 
bls. 20-21. 
    Hvalir bls. 22-23. 
    Grænlensk börn á Íslandi  
bls. 26-27 
    Úr bókinni Þriðji ísbjörninn 
eftir Þorgrím Þráinsson 
bls.32-33. 
    Gúmmí-Tarsan bls. 38-39 
    Ferðablogg Frikka  
bls.44-45. 

 



 
Oft er slíkur lestur kallaður 
yndislestur. 

Vika 10 

18.-22.mars 
PALS – 3 kennslustundir á 
viku 
Ritunarverkefni tengd 
Smelli eða Orðspori 

Ritun 
Smellur sjá viku 9. 

 

Vika 11 

25.-29.mars 
PALS – 3 kennslustundir á 
viku 
Ritunarverkefni tengd 
Smelli eða Orðspori 

Ritun  
Smellur sjá viku 9. 
Framsögn: Nemendur æfa sig 
fyrir Laxness- 
upplestrarkeppnina 

 

Vika 12 

1.-5.apríl 
PALS – 3 kennslustundir á 
viku 
Ritunarverkefni tengd 
Smelli eða Orðspori 

 
 
Ritun  
Smellur sjá viku 9. 
Framsögn: Nemendur æfa sig 
fyrir Laxness- 
upplestrarkeppnina. 

 

Vika 13 

8.-12.apríl 

Árshátíð elsta 11.ap. 

PALS – 3 kennslustundir á 
viku 
 

Framsögn: Nemendur æfa sig 
fyrir Laxness- 
upplestrarkeppnina. 

Framsögn – 
hæfniviðmið skoðað og 
metið. 

Vika 14 

15.-22.apríl Páskaleyfi 
    

Vika 15 

22.-26.apríl 

Annar í páskum 22.ap. 

Sumard. fyrsti 25.ap. 

  Framsögn – upplestur  
Laxness upplestrarkeppnin 

 

Vika 16 

29.apríl-3.maí 

Verkalýðsdagurinn 1.maí 

 Málfræði 
Stafsetning 
Ritun  

Prófamöppuvika 
Sjá hæfniviðmið 

Vika 17 

6.-10.maí 
  Þemaverkefni  

Þar sem þau búa til 
sjónvarpsþætti, 
útvarpsþætti, gefa út blöð – 

 



 
taka viðtöl við eldra fólk  og 
fleira. 
Nemendur halda dagbók á 
meðan á þemavinnunni 
stendur 

Vika 18 

13.-17.maí 

Starfsdagur 17.maí 

 Þemaverkefni  

Vika 19 

20.-24.maí 
 Þemaverkefni  

Vika 20 

27.-31.maí 

Uppstigningardagur 30/5 

 Þemaverkefni Hæfniviðmið sett inn 
síðar. 

Vika 21 

3.-7.júní 

Lágafellsleikar 3.-4.júní 

Skólaslit 10.bekkur 4.júní 

Skólaslit 5.júní 1.-9.b. 

   

 

 

 

 

 

 




