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Námsgrein: 5. bekkur íslenska 

 

Vikustundir: 6 Kennari:Magnþóra og Ásta Kristín Samstarfsfólk:  

 

Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
  Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

Ágúst-
september 

Talað mál, hlustun og áhorf 
✓ Geti lesið skýrt og áheyrilega og 

nýti sér greinarmerki við upplestur. 
✓ Geti sagt frá eftirminnilegum 

atburðum og eigin reynslu. 
✓ Geti komið fram fyrir framan hóp. 
✓ Hlusti á upplestur af ýmsum toga. 
✓ Geti farið eftir samskiptareglum og 

verið kurteis. 
✓ Geti lesið og sungið texta af ýmsum 

gerðum. 
✓ Geti hlustað og tekið þátt í 

umræðum. 

 
 
Lestur og bókmenntir 

✓ Temji sér jákvætt viðhorf til lestrar. 
✓ Geti lesið vísur, ljóð og þulur. 
✓ Skilji aðalatriði í texta. 
✓ Geti lesið úr einföldum 

skýringarmyndum, kortum og 
myndritum. 

✓ Geti lesið texta með góðum hraða 
og skilningi og unnið með hann. 

✓ Kynnist fjölbreyttum frásögnum, t.d. 
ævintýrum, þjóðsögum, 
blaðagreinum o.fl. 

✓ Geti spáð fyrir um framhald sögu 
(forspá). 

Bein kennsla 

Umræðu- og spurnaraðferðir 

Hlutverkaleikir 

Sagnalist 

Efniskönnun 

Heimildavinna 

Lausnaleitarnám 

Leitarnám 

Sérfræðingaaðferð 

Samvinnunám 

Söguaðferð 

Notast verður við iPad 
og/eða tölvur þegar við á 

 

 

Orðspor 1, les- og vinnubók 
1. kafli - Tungumálið 
• Fjallað um hvernig tungumál 

varð til, um tungumál 
heimsins, tungumálið 
íslensku og mikilvægi 
orðaforða. 

• Stafróf og stafrófsröð 
• Orðskilningur og orðaröð. 
• Málsgreinar, efnisgreinar og 

greinaskil. 
• Samheiti og andheiti 
• Samsett orð 
• Stór og lítill stafur 

Lesrún 2 

• Bls. 8-17 
Málrækt 1 

• Unnið jafnt og þétt 
Flökkuskinna - 1. kafli 

• Í afahúsi bls. 6-9. Verkefni 
1-6 

• Vinsæl gæludýr, Bangsi bls. 
10-16. Verkefni 1-9 

• Júnídagur bls. 22. Verkefni 
1-4 

 

Símat - hæfnikort 

Október Orðspor 1, les- og vinnubók 
2. kafli - Kúnstin að læra 
• Fjallað um hvernig á að 

glósa. 
• Lykilorð og endursögn 
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Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
  Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

✓ Geti aflað sér upplýsinga úr ýmsum 
tiltækum gagnabrunnum á 
gagnrýninn hátt. 

✓ Geti notað orðaforða sinn til að 
auka lestrarhraða, lesskilning og 
málskilning. 

✓ Kynnist nokkrum bókmenntalegum 
hugtökum, s.s. söguþræði og 
sögupersónum. 

✓ Þekki einföld hugtök í bragfræði 
eins og rím, ljóðstafi og ljóðlínu. 

Ritun 
✓ Geti skrifað skýrt, læsilega og 

dregið rétt til stafs. 
✓ Geti nýtt sér hugtökin upphaf, 

meginmál og niðurlag. 
✓ Þjálfist í uppsetningu og frágangi 

texta. 
✓ Geti beitt grundvallarreglum í 

stafsetningu, s.s. stórum/litlum staf, 
punkti, minn/mín reglunni, ng/nk 
reglunni. 

✓ Geti búið til myndasögu. 
✓ Geti samið og skrifað texta, s.s. 

sögu, ljóð og skilaboð. 
✓ Skrifi texta í tölvu og beiti nokkrum 

aðgerðum í ritvinnslu. 

 

Málfræði 
✓ Þekki helstu einkenni nafnorða, s.s. 

sérnöfn og samnöfn. 
✓ Geti flett upp í orðabók. 
✓ Þekki hugtökin eintala og fleirtala. 

• Greina aðalatriði frá 
aukaatriðum. 

• Hvernig á að skipuleggja 
sig? 

• Skólabókasafnið 
Lesrún 2 

• Bls. 18-31 
Málrækt 1 

• Unnið jafnt og þétt 
Flökkuskinna - 2. kafli 

• Sólkerfið okkar bls. 31. 
• Fjallganga bls. 32. Verkefni 

1 
• Litli prinsinn bls. 37. 

Verkefni 1-3 
•  

 

Nóvember Orðspor 1, les- og vinnubók 
3. kafli - Að vita meira og 

meira, meira í dag en í gær 
• Lestrartækni 
• Hugarkort 
• Undirbúningur ritunar 

fræðitexta 
• Rýnt í fræðitexta 
• Lesskilningsverkefni 

Lesrún 2 

• Bls. 32-47 
Málrækt 1 

• Unnið jafnt og þétt 
Flökkuskinna - 3. kafli 

• Gustur eða gjóla bls. 52. 
Verkefni 1-5 

• Ingólfsfjall bls. 54. Verkefni 
1-3 
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Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
  Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

Desember ✓ Þekki sérhljóða og samhljóða. 
✓ Þekki einkenni sagnorða, s.s. 

nútíð/þátíð og nafnhátt. 
✓ Geti leikið sér með orð og 

merkingu, s.s. rím og orðaleiki. 
✓ Þekki hugtakið samsett orð. 
✓ Þekki helstu einkenni lýsingarorða 

og geti stigbreytt þau. 
✓ Þekki hugtökin samheiti og 

andheiti. 

 

 

Orðspor 1, les- og vinnubók 

4. kafli – Lestur er lostæti 
• Um mikilvægi lestrar. 
• Persónusköpun og 

sögusvið. 
• Kynjaverur í skáldsögum. 
• Uppbygging sögu. 
• Bókakynning. 
• Nafnorð, minn/mín reglan 
• Sérhljóðar og samhljóðar 
• Sérnöfn og samnöfn 
• Hlutstæð og óhlutstæð 

nafnorð. 
• Kyn nafnorða 
• Ritunarverkefni út frá 

sögunni um Búkollu. 

Fyrsti smellur 

• Bls. 6-11 

Málrækt 1 

• Unnið jafnt og þétt. 

Flökkuskinna - 3. kafli 

• Kvöld á Patró bls, 55. 
Verkefni 1. 

• Þórshöfn bls. 56. Verkefni 1-
5 

 

 

 
Niðurstöður úr einstökum þáttum námsmatsins eru birtar á mentor.is undir námsmat. 
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Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun. 

 
 


