
Kennsluáætlun

Grunnskóli Húnaþings vestra

Góður skóli – gjöful framtíð

Kennsluáætlun

Námsgrein: Íslenska

Bekkur/hópur: 8. bekkur

Kennari: Hrönn Björnsdóttir

Tímabil: Haustönn 2021 og vorönn 2022

Hæfniviðmið

Hæfniviðmið aðalnámskrár lögð til grundvallar.

● Flutt mál sitt skýrt og áheyrilega og hefur tileinkað sér viðeigandi talhraða og fas.
● Átt góð samskipti þar sem gætt er að máli, hlustun, tillitssemi, virðingu og kurteisi.
● Lesið almenna texta af öryggi og með góðum skilningi, lagt mat á þá og túlkað.
● Valið sér lesefni til gagns og ánægju og komið fram sem sjálfstæður lesandi sem gerir

sér grein fyrir gildi þess að lesa
● Greint og skilið aðalatriði og aukaatriði í margs konar texta og glöggvað sig á tengslum

efnisatriða.
● Tjáð hugmyndir sínar og skoðanir og fært rök fyrir þeim í rituðu máli, samið texta frá eigin

brjósti og er óhræddur við að beita ríkulegu tungutaki í skapandi ritun.
● Beitt skipulegum vinnubrögðum við ritun, skipað efnisatriðum í röklegt samhengi og

mótað málsgreinar og efnisgreinar.
● Áttað sig á beygingarlegum og merkingarlegum einkennum orðflokka og gert sér grein

fyrir hlutverki þeirra í eigin texta og annarra.

Helstu námsbækur og gögn:

● Kveikjur lestrar- og vinnubók
● Tungutak 1 - kennslu- og vinnubók í málnotkun, málfræði og stafsetningu
● Gegnum holt og hæðir (valið efni)
● Mál til komið Fallorð í tölvu (valið efni)
● Fýkur yfir hæðir lestrarbók



● Léttlestrarbækur til að velja úr
● Egils saga
● Íslensk skáldsaga (val með nemendum).
● Verkefni á netinu (mms.is, skolavefurinn, fl.)
● Íslenskir þættir
● Dagbók (nemendur halda dagbók).

Leiðsagnarmat:

Hvað verður metið og hvernig?

● Fyrir/eftir áramót: Matssamtöl (kennari ræðir við nemanda um niðurstöður úr

kaflaprófum og styttri verkefnum, farið yfir þau hæfniviðmið sem liggja til grundvallar og

hvernig gengur að ná þeim).

● Fyrir/eftir áramót: Verkefni í bókmenntum. Unnið jafnt og þétt með nemendum og ef

þau ná ekki að klára í tímum þarf að vinna það upp heima. Þarf að skila öllum

verkefnum.

● Nemendur metnir eftir frammistöðu, samvinnu og virkni í  kennslustundum.

● Jafningjamat á verkefnum og sjálfsmat.

Lykilhæfni:

Sjá má lykilhæfni í íslensku á heimasíðu Grunnskóla Húnaþings vestra

https://grunnskoli.hunathing.is/is/nam-kennsla/lykilhaefni

September 30- 3 Kynning á efni vetrarins. Tungutak bls. 9 - 14

Fýkur yfir hæðir og verkefni.

6-10 Tungutak bls. 15- 21

Kveikjur bls. 10- 15  lestrarbók . Ritunarverkefni

Fýkur yfir hæðir og verkefni.

https://grunnskoli.hunathing.is/is/nam-kennsla/lykilhaefni


13-17 Tungutak bls. 22- 28

Kveikjur lesbók bls. 21 og 22. Hópavinna.

Fýkur yfir hæðir og verkefni.

20-24 Tungutak bls. 33- 38

Kveikjur lesbók bls. 24 og 25. Vinnubók bls. 13.

Fýkur yfir hæðir og verkefni.

27- 1 Október Tungutak. Nafnorð bls. 39- 45

Kveikjur bls. 29 - 33.  Verkefnabók bls. 22. Nr. 16

Fýkur yfir hæðir og verkefni.

8. október -

viðtalsdagur

Tungutak. Nafnorð bls. 46- 51

Kveikjur Fjölmiðlar eru læsilegir. Lesbók bls. 36-40

Fýkur yfir hæðir og verkefni.

11-15 Tungutak. Nafnorð bls. 52-57

Kveikjur Fjölmiðlar eru læsilegir. Lesbók bls. 42- 43.

Fýkur yfir hæðir og verkefni. Fýkur yfir hæðir og verkefni.



18-22 Tungutak. Nafnorð bls. 60. Próf úr nafnorðum

Fýkur yfir hæðir og verkefni. Klára bók

Kveikjur Ævintýri. Bls. 60 til 66.

25-29 Tungutak. Stafsetning bls. 62 -65

Kveikjur Ævintýri. Bls. 67 Ritun.

Fýkur yfir hæðir. Lokaverkefni /gerð á plakkati, leikrit eða

stuttmynd.

Nóvember

1-5 Tungutak. Stafsetning bls. 66- 67

Ritun. Horfa á kvikmynd eða þátt að eigin vali og vinna

verkefni með.

Fýkur yfir hæðir. Lokaverkefni /gerð á plakkati, leikrit eða

stuttmynd.

8-12 Tungutak. Stafsetning bls. 69-73

Flytja fyrir bekkinn verkefni um kvikmynd/þátt

Fýkur yfir hæðir. Bókmenntaritgerð /klára.

15-19 Tungutak. Stafsetning bls. 74 -79

Kveikjur. Fræðilegur lestur. Vinnubók bls. 54- 55.

Egils saga bls. 4 - 13, verkefni



22-26 Tungutak. Stafsetning bls. 80- 83

Kveikjur. Fræðilegur lestur. Velja sér grein úr vísindablaðinu og

verkefni með. Bls. 77 og 81 í lesbók.

Egils saga bls. 4 - 13, verkefni

Desember

29-3 Tungutak. Stafsetning bls. 84- 86

Egils saga bls. 14- 28

6-10 Próf í stafsetningu

Egils saga bls. 29-  38

13-17 Egils saga bls. 39- 51

Jólafrí 19. des – 6. jan

hjá nemendum

Janúar

Starfsdagar 3. og 4.

janúar

Egils saga Klára bók

3-7 Tungutak. Lýsingarorð bls. 88- 90

Egils saga. Lokaverkefni úr bók



10-14 Tungutak. Lýsingarorð bls. 91- 94

Kveikjur. Ást er… bls. 98 - 105

Egils saga lokaverkefni úr bók

19. Janúar viðtalsdagur Tungutak. Lýsingarorð bls. 95- 96

Kveikjur. Ást er… bls. 105  verkefni.

Egils saga kynning á  lokaverkefni

24-28 Tungutak. Lýsingarorð bls. 97- 98. Próf úr lýsingarorðum.

Kveikjur bls. 106 með og á móti.

Ferð á bókasafnið fyrir val á kjörbók.

31 - 4 febrúar Tungutak. Allrahanda bls. 120 - 122

Kveikjur Ljóð bls. 72, 74 og 75.

Lestur á kjörbók og verkefni.

7-11 Tungutak. Allrahanda bls. 125 - 126

Lestur á kjörbók og verkefni

1. Nonni og Manni + verkefni

Vetrarfrí 14 og 15

febrúar

Tungutak. Allrahanda bls. 127- 128

Lestur á kjörbók og verkefni



2. Nonni og Manni + verkefni

21-25 Tungutak. Allrahanda bls. 129- 133

Lestur á kjörbók og verkefni

3. Nonni og Manni + verkefni

1- 4 mars Tungutak. Allrahanda bls. 134 - 137

Lestur á kjörbók og verkefni

4. Nonni og Manni + verkefni

7 - 11 Tungutak. Allrahanda bls. 139- 143

Lestur á kjörbók og verkefni. Klára bók

5. Nonni og Manni + verkefni

14-18 Tungutak. Fornöfn bls. 145 -149

Bókmenntaritgerð

6. Nonni og Manni + verkefni

21. mars - viðtalsdagur Tungutak. Fornöfn bls. 150 - 153

Bókmenntaritgerð

28-1 apríl Tungutak. Fornöfn bls. 154 - 156

Klára bókmenntaritgerð.

Þjóðsögur Gegnum hollt og hæðir



4-8 Tungutak. Fornöfn bls. 157- 159

Þjóðsögur Gegnum hollt og hæðir

Páskafrí 8- 19 . apríl

18-22 Tungutak. Fornöfn bls. 160- 163.

Þjóðsögur Gegnum hollt og hæðir

25-29 Mál til komið fornöfn og próf úr fornöfnum.

Þjóðsögur Gegnum hollt og hæðir

2-6 maí Þjóðsögur Gegnum hollt og hæðir

9-13

16-20

Starfsnám/val og

vordagar 23-27. Maí

Vordagar

·

·

·




