
 
 

Kennsluáætlun haustið 2018-2019 
 

Bókmenntir 

6. bekkur 

Agnes Ösp Magnúsdóttir, Árni Pétur Reynisson og Drífa Björk Sturludóttir 

 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

24. ágúst 

Unnið er að eftirfarandi hæfniviðmiðum í 

samræmi við skólanámskrá: 

   

Vika 2 

2. ágúst – 31. ágúst 

 Kafli 1 Flökkusögur s. 4-

12 

Söguskinna – bókmenntir 

fyrir miðstig 

 

Vika 3 

3. – 7. september 
 Hlustað af athygli og beitt þekkingu 

sinni og reynslu til að skilja það sem 

sagt er og greint frá aðalatriðum. 

 

s. 13-17 -  

Vika 4 

10. – 14. september 
 Tjáð eigin skoðanir og tilfinningar og 

haldið athygli áheyrenda, m.a. með 

aðstoð leikrænnar tjáningar. 

 

s. 18-19 -  

Vika 5 

17.-21. september 
 Tekið þátt í samræðum og rökræðum 

samkvæmt reglum. 

 

s. 20-23 -  

Vika 6 

24.  – 28. september 

Starfsdagur 

 Lesið sér til ánægju og fróðleiks og 

gert öðrum grein fyrir þeim áhrifum 

sem texti hefur á hann. 

 

Kafli 2 Dagbækur og 

daglegt líf s. 24-27 

Söguskinna – bókmenntir 

fyrir miðstig 

Verkefni 1 - 

Flökkusögur 

Vika 7 

1.  – 5. október 
 Beitt nokkrum hugtökum til að fjalla 

um form og innihald ljóða, svo sem 

rím, ljóðstafi, hrynjandi, líkingar og 

boðskap. 

 

s. 28-30   



 
 

Vika 8 

8.  – 12. október 
 Notað þekkingu og reynslu ásamt 

ríkulegum orðaforða við lestur og 

skilning á texta. 

 

s. 31-...   

Vika 9 

15. – 17. október 

Vetrarleyfi 

 Lesið gamlar og nýjar bókmenntir, þar 

á meðal þjóðsögur, ljóð, og bókmenntir 

ætlaðar börnum og unglingum. 

 

s. ...-41   

Vika 10 

22.  – 26. október 

Starfsdagur 

 Greint og fjallað um aðalatriði í texta 

og helstu efnisorð og notað 

mismunandi aðferðir við lestur og 

skilning á texta. 

 

s. 42-43   

Vika 11 

30. okt – 2. nóv 
 Greint nokkur frásagnarform 

bókmennta og beitt fáeinum 

bókmenntafræðilegum hugtökum til að 

efla skilning, svo sem tíma,  

sjónarhorni, sögusviði og boðskap. 

 

s. 44-45   

Vika 12 

5. – 9. nóvember 

5.nóv foreldraviðtöl 

 Lesið texta og skoðað hann með það í 

huga að kanna hvernig höfundur skrifar 

og nýtt það við eigin ritun. 

 

s. 46-47   

Vika 13 

12.  – 16. nóvember 
 Notað orðtök og málshætti í töluðu 

máli og rituðu og greint notagildi þeirra 

i texta. 

 

s. 48-49   

Vika 14 

19. – 23. nóvember 
 Nýtt sér kunnáttu og færni til að fletta 

upp orðum í orðabókum og öðrum 

gagnabrunnum um mál. 

 

Kafli 3 Maður og náttúra 

s 50-53 

Söguskinna – bókmenntir 

fyrir miðstig 

Verkefni 2 - Dagbækur 

Vika 15  s. 54-55   



 
 

26. – 30. nóvember 

Vika 16 

3.  – 7. desember 

 s. 56-57   

Vika 17 

10.  – 14. desember 

 s. 58-59   

Vika 18 

17.  – 20. desember 

20.des Litlu jólin 

   Verkefni 3 – Maður og 

náttúra 

Vika 19 

4. janúar 

3. jan starfsdagur 

    

Vika 20 

7. – 11. janúar 

    

 

 

 

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. 

 




