
 
 

Kennsluáætlun vor 2017-2018 
 

Fag: Íslenska 

Bekkur: 5.bekkur  

Kennarar: Drífa Björk, Guðrún Ingibjörg, Hekla og Hrafnhildur 

 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

15.-19.janúar 

Talað mál, hlustun og áhorf 
 Nemandi geti: 
 
tjáð sig skýrt og áheyrilega og gert sér grein fyrir gildi góðrar 
framsagnar 
 
tjáð eigin skoðanir og tilfinningar og haldið athygli áheyrenda, 
m.a. með aðstoð leikrænnar tjáningar 
 
tekið þátt í samræðum og rökræðum samkvæmt reglum 
 
hlustað af athygli og beitt þekkingu sinni og reynslu til að 
skilja það sem sagt er og greint frá aðalatriðum 
 
nýtt sér myndefni og rafrænt efni á gagnrýninn hátt 
 
átt góð samskipti, hlustað, gætt tungu sinnar og sýnt 
viðeigandi kurteisi 
Lestur og bókmenntir 
Nemandi geti: 
 
lesið texta við hæfi með góðum hraða og af skilningi 
 
notað þekkingu og reynslu ásamt fjölbreyttum orðaforða við 
lestur og skilning á texta 
 
greint og fjallað um aðalatriði í texta og helstu efnisorð 
 
lesið gamlar og nýjar bókmenntir, þar á meðal þjóðsögur, 
ljóð, og bókmenntir ætlaðar börnum og unglingum 
 

 
 
Málfræði 
Bókmenntir  
Skrift ein blaðsíða á viku 
Stafsetning 
Lestur 5 sinnum í viku 
Lesskilningur 
Ritun  

 

 
 
Flökkuskinna  
Orðspor  
Málrækt 
Mál til komið  
Skrift 5 
Lestrarbækur 

 

 

Vika 2 

22.-26.janúar 
 

Vika 3 

29.jan-2.feb 
 

Vika 4 

5.-9.febrúar 
 

Vika 5 

12.-16.febrúar 
 

Vika 6 

19.-23.febrúar 

23.feb Vetrarleyfi 

Könnun í stafsetningu 

Vika 7 

26.feb-2.mars 

26.feb Vetrarleyfi 

 

Vika 8 

5.-9.mars 

7.-9.mars Samræmd 

könnunarpróf 9.b 

Könnun 

Vika 9 

12.-16.mars 

12.mars Vorhátíð/ 

tvöfaldur dagur 

 

Vika 10 

19.-23.mars 

Könnun í stafsetningu 



 
 

beitt nokkrum hugtökum til að fjalla um ljóð, svo sem rím, 
ljóðstafi og boðskap 
 
aflað upplýsinga úr bókum og rafrænu efni, unnið úr þeim og 
nýtt við lausn verkefna 
 
lesið úr einföldum tölulegum og myndrænum upplýsingum og 
túlkað þær 
 
valið sér fjölbreytt lesefni við hæfi til gagns og ánægju 
 

Vika 11 

26.-30.mars 

Páskaleyfi 

 
Ritun 
Nemandi geti: 
skrifað læsilega,  gengið frá texta og notað orðabækur 
 
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  
 
beitt helstu atriðum stafsetningar og greinamerkjasetningar 
 
skrifað texta á tölvu og beitt nokkrum aðgerðum í ritvinnslu 
 
Málfræði 
Nemandi geti: 
 
gert sér nokkra grein fyrir eigin máli og hefur skilning á gildi 
þess að bæta það 
 
notað allríkulegan orðaforða í ræðu og riti, gert sér grein fyrir 
margræðni orða og nýtt sér málfræðikunnáttu sína við 
orðmyndun, tal og ritun 
 
nýtt sér kunnáttu og færni til að fletta upp orðum í 
orðabókum og öðrum gagnabrunnum um mál 
 
áttað sig á hvernig orðaforðinn skiptist í nafnorð, sagnorð og 
lýsingarorð og greint hlutverk og helstu einkenni þeirra 
 

 

Vika 12 

2.-6.apríl 

2.apríl Annar í páskum 

 

Vika 13 

9.-13.apríl 
 

Vika 14 

16.-20.apríl 

19.apríl  

Sumardagurinn fyrsti 

Könnun í stafsetningu 

Vika 15 

23.-27.apríl 

Könnun 

Vika 16 

30.apríl-4.maí 

1.maí 

Verkalýðsdagurinn 

 

Vika 17 

7.-11.maí 

10.maí 

Uppstigningardagur 

Könnun í stafsetningu 

Vika 18 

14.-18.maí 
 

Vika 19 

21.-25.maí 
 
 



 
 

21.maí Annar í 

hvítasunnu 

gert sér grein fyrir notagildi íslenskrar málfræði, m.a. við ritun 
og stafsetningu 
 
beitt þekkingu sinni á málfræði við að búa til málsgreinar og 
gert sér grein fyrir fjölbreytileika málsins 

Málfræðipróf 
Lesskilningspróf 
Hraðlestrarpróf 

Vika 20 

28.maí-1.júní 
 

Vika 21 

4.-8.júní 

7.júní skólaslit 

10.bekkur 

8.júní skólaslit  

1.-9.bekkur 

 

 
 

 

 




