
Kennsluáætlun 2021-2022   Grunnskólinn í Þorlákshöfn          

  
Námsgrein: Íslenska 

 

Vikustundir: 6 Kennari: Hrönn Guðfinnsdóttir Samstarfsfólk:  

 

Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
  Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

Ágúst – júní  
Talað mál, 
hlustun og 
áhorf 

 Geti beitt skýrum og áheyrilegum framburði og 
nýtt sér um leið helstu greinarmerki við 
upplestur.  

 Getið hlustað á upplestur af ýmsum toga.  

 Geti lesið og sungið texta af ýmsum gerðum.  

 Taki þátt og fái tækifæri til að horfa á leikþætti 
og/eða söngatriði.  

 Geti sagt frá eftirminnilegum atburðum og 
eigin reynslu.  

 Geti hlustað með virðingu á aðra og tekið þátt 
í umræðum  

 Geti komið fram og tjáð eigin skoðanir fyrir 
framan hóp.  

 Geti hlustað og farið eftir munnlegum 
fyrirmælum  

 Geti nýtt efni af rafrænu formi sem og öðrum 
miðlum. 

Innlögn kennara 

Umræður og 

spurnaraðferðir 

Lausnarleitarnám 

Einstaklingsvinna 

Hópavinna Paravinna 

Ritrún  
Lesrún  
Málrækt  
Skinna  
Sögubók  
Upplestur í stafsetningu  
Ritunarverkefni  
Verkefni frá kennara  
Hringekja  
Söngstund í sal  
Jólakvöldvaka  
Litla upplestrarkeppnin 

Símat inn á hæfnikort nemanda út frá 
viðmiðum  

Jólakvöldvaka virkni, áhugi og samvinna  

Litla upplestrarkeppnin 

Ágúst – júní 
Lestur og 
bókmenntir 

 Öðlist jákvætt viðhorf til lestrar.  

 Geti lesið texta með skilningi og unnið með 
hann.  

 Geti lesið í hljóði sér til gagns og gamans.  

 Læri vísur, ljóð og þulur.  

 Fari reglulega á bókasafn og fái bækur 
lánaðar.  

 Þekki mun á ólíkum frásögnum/söguformum, 
t.d. ævintýrum og þjóðsögum.  

 Þekki hvernig bækur eru byggðar upp: forsíðu, 
baksíðu, efnisyfirlit og kafla.  

 Geti lesið og farið eftir fyrirmælum.  

 Geti beitt hugtökunum söguþráður, 
sögupersónur, umhverfi og boðskapur.  

 Geti endursagt sögu í aðalatriðum.  

Einstaklingsmiðuð 

lestrarþjálfun  

Innlögn kennara 

Umræður og 

spurnaraðferðir 

Lausnarleitarnám 

Einstaklingsvinna 

Hópavinna  

Paravinna 

Ritrún  
Lesrún  
Málrækt  
Skinna  
Sögubók  
Upplestur í stafsetningu  
Lestur  
Yndislestur  
Félagalestur  
Ritunarverkefni  
Orðasnakk  
Verkefni frá kennara  
Hringekja  
Kennsluforrit af veraldarvef, t.d. 
www.mms.is 

Símat inn á hæfnikort nemanda út frá 

viðmiðum  

Lesferill  

Orðarún 
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Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 

  Markmið  
Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

 Geti spáð fyrir um framhald sögu (forspá). 

 Þekki greinarmerkin punkt, kommu, 
spurningamerki og gæsalappir.  

 Geti lesið úr einföldum skýringarmyndum. 

Ágúst – júní 
Ritun 

 Skrifi skýrt og læsilega.  

 Geti samið texta frá eigin brjósti, s.s. sögur, 
ljóð o.fl.  

 Þekki og noti hugarkort.  

 Geti beitt grundvallarreglum í stafsetningu, s.s. 
stór/lítill stafur, punktur, minn/mín reglan og 
ng/nk reglan.  

 Geti nýtt sér hugtökin upphaf, miðja og endir í 
byggingu texta.  

 Geti búið til sögu/myndasögu með einfaldri 

atburðarás.  Þjálfist í uppsetningu og frágangi 
texta.  

 Geti deilt skrifum sínum með öðrum 

Innlögn kennara 

Umræður og 

spurnaraðferðir 

Lausnarleitarnám 

Einstaklingsvinna 

Hópavinna Paravinna 

Ritrún  
Lesrún  
Málrækt  
Skinna  
Sögubók  
Upplestur í stafsetningu  
Yndislestur  
Félagalestur 
Ritunarverkefni  
Orðasnakk  
Verkefni frá kennara  
Hringekja  
Kennsluforrit af veraldarvef, t.d. 
www.mms.is 

Símat inn á hæfnikort nemanda út frá 
viðmiðum 

Ágúst – júní 
Málfræði  

 Geti unnið með hugtökin setningu og 
málsgrein. 

 Þekki hugtökin samheiti og andheiti og vinni 
með þau.  

 Þekki hugtökin eintala og fleirtala og vinni með 
þau. 

 Þekki og vinni með samsett orð.  

 Þekki hugtökin sérnöfn og samnöfn og vinni 
með þau.  

 Raði í stafrófsröð og þekki notagildi þess við 
leit og skipulag.  

 Þekki orðflokkana nafnorð, sagnorð og 
lýsingarorð. 

 Geti unnið með kyn,tölu og fall nafnorða. 

 Þekki stigbreytingu lýsingarorða.  

 Þekki nútíð og þátíð sagnorða. 

 Vinni með algeng orðtök og málshætti. 

Innlögn kennara 

Umræður og 

spurnaraðferðir 

Lausnarleitarnám 

Einstaklingsvinna 

Hópavinna Paravinna 

Ritrún 
Lesrún  
Málrækt  
Skinna  
Sögubók  
Upplestur í stafsetningu  
Yndislestur  
Félagalestur  
Ritunarverkefni  
Orðasnakk  
Verkefni frá kennara  
Hringekja  
Kennsluforrit af veraldarvef, t.d. 
www.mms.is 

Símat inn á hæfnikort nemanda út frá 
viðmiðum 

 
Niðurstöður úr einstökum þáttum námsmatsins eru birtar á mentor.is undir námsmat. 

Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun. 


