
Kennsluáætlun 

Grunnskóli Húnaþings vestra                                                                 

Góður skóli – gjöful framtíð 

Kennsluáætlun 

  

Námsgrein: Íslenska  

Bekkur/hópur: 6. bekkur 

Kennari: Hrönn Björnsdóttir 

Tímabil: Haustönn og vorönn 2020 

Hæfniviðmið 

Hæfniviðmið aðalnámskrár lögð til grundvallar. 

Talað mál, hlustun og áhorf 

● 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. 

● Tjáð sig skýrt og áheyrilega og gert sér grein fyrir gildi góðrar framsagnar. 

● Átt góð samskipti, hlustað, gætt tungu sinnar og sýnt viðeigandi kurteisi. 

Lestur og bókmenntir 

● Lesið texta við hæfi með góðum hraða og af skilningi,lagt mat á hann og túlkað. 

● Greint nokkur frásagnarform bókmennta og beitt fáeinum bókmenntafræðilegum 

hugtökum til að efla skilning, svo sem tíma, sjónarhorni, sögusviði og boðskap. 

● Aflað upplýsinga úr bókum og fjölbreyttu rafrænu efni, unnið úr þeim og nýtt við lausn 

verkefna.  

● Lesið gamlar og nýjar bókmenntir, þar á meðal þjóðsögur, ljóð, og bókmenntir ætlaðar 

börnum og unglingum. 

● Beitt nokkrum hugtökum til að fjalla um form og innihald ljóða, svo sem rím, ljóðstafi, 

líkingar og boðskap.      

Ritun  

● Beitt helstu atriðum stafsetningar og greinamerkjasetningar og hefur náð valdi á þeim. 

● 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. 

● Skrifað texta á tölvu og beitt nokkrum helstu aðgerðum í ritvinnslu. 



Málfræði 

● Beitt þekkingu sinni á málfræði við að búa til setningar, málsgreinar og efnisgreinar. 

● Notað orðtök og málshætti í töluðu máli og rituðu og greint notagildi þeirra i texta. 

● Unnið með helstu orðflokka (sagnorð, lýsingarorð og nafnorð).  

     

Helstu námsbækur og gögn: 

● Orðspor 2 lestrarbók og vinnubók   

● Annar smellur 

● Kennarinn sem hvarf lestrarbók og vinnuhefti 

● Söguskinna 

● Málrækt 2  

● Valið efni úr skræðu vinnubók 

● Valbækur nemenda 

● Ritum rétt  kennsluforrit og ljósrit 

● Ýmis efni af netinu og kennsluforrit  

Leiðsagnarmat:  

Hvað verður metið, hvernig og hvenær? 

● Lesfimipróf þrisvar sinnum yfir veturinn 

● Verkefni metin líkt og bókmenntaritgerðir og sögur með bókstöfum og skriflegri 

umsögn jafnt yfir veturinn.  

● Framsögn nemenda metin af kennara sem og jafningjamat. Í lok haustannar og 

vorannar.  

● Kannanir í málfræði í janúar og maí og gefin einkunn í bókstöfum. 

● Lokaverkefni úr kennslubókinni Kennarinn sem hvarf metið af kennara. 

 

Ágúst Annar smellur bls 6-7. 
Orðspor 2 vinnubók bls 4-5. Lestrarbók bls. 10 (spil) 
Skrifa ævintýrasögu.  

  

September  

 Annar smellur bls 8-11 
Orðspor 2 vinnubók bls 6-7. Lestrarbók bls. 12-13 (spil) 
(aukaefni bls 8-10 vinnubók). 
Kennarinn sem hvarf. 1. Kafli. Vinnuhefti. 
Málrækt 2 bls 8-9 
Ritum rétt stór og lítill stafur.  

  
  Annar smellur bls 12-13 
Orðspor 2 vinnubók bls 11-13. (aukaefni velja sér sögu á bls 
14-17 í lesbók). 



Kennarinn sem hvarf. 2 og 3 kafli. Vinnuhefti. 
Stafsetning Mál til komið lítill og stór stafur. /ritum rétt. 
Málrækt 2 bls. 10- 11.  

  
Annar smellur bls 14- 15  
Orðspor 2 vinnubók bls 14-21. Valið efni. 
Kennarinn sem hvarf. 4 kaflii. Vinnuhefti.   

Stafsetning Ritum rétt n/nn.  
Málrækt 2 Sagnorð bls 12-13 

  
 Annar smellur bls 16- 17    

Orðspor 2 vinnubók bls 22. (aukaefni bls 19 í lesbók). 
Kennarinn sem hvarf. 5 og 6 kafli. Vinnuhefti.   

Stafsetning tvöfaldir samhljóðar/spil 
Málrækt 2 Sagnorð bls 14-15 

Október   

  Annar smellur bls 18- 19 
Orðspor 2 vinnubók bls 29-30. (Aukaefni bls 28 í vinnubók). 
Kennarinn sem hvarf. 7 og 8 kafli. Vinnuhefti.   

Stafsetning tvöfaldir samhljóðar. Ritun  
Málrækt 2 Sagnorð bls 16-17 
 

9. október - viðtalsdagur 
 Annar smellur bls 20- 21     

Orðspor 2 vinnubók bls 31-34. 
Kennarinn sem hvarf. 8 og 9 kafli. Vinnuhefti.   

  Annar smellur bls 22- 23  

  Orðspor 2  Lestarbók bls 21-22. Verkefni 
Kennarinn sem hvarf. 10 og 11 kafli. Vinnuhefti.   

Stafsetning y- ý og ey ritum rétt/bingó  
Málrækt 2 Sagnorð bls 20 og 22 

  
Annar smellur bls 24- 25   

Orðspor 2 vinnubók bls 36-38. Aukaefni bls 28-29 í lesbók eða 
34-35. 
Kennarinn sem hvarf. 12 og 13 kafli. Vinnuhefti.   

Stafsetning y- ý og ey ritum rétt/bingó  
Málrækt 2 Sagnorð bls 23 og 26  

Nóvember  

  
Annar smellur bls 26- 27   

Orðspor 2 bls 40- 41 í lesbók.Bls. 39 í vinnubók. 
Kennarinn sem hvarf. 14- 15 kafli. Vinnuhefti.   

Stafsetning hv-kv  ritum rétt    
Skrifa sögu í þátíð  
Málrækt 2 Sagnorð bls 27 og 28  



  
 Annar smellur bls 28- 29   

Orðspor 2 bls 40- 41í vinnubók. Aukaefni bls 50 í lesbók og 42 
í vinnubók.  
Kennarinn sem hvarf. 16 og 17 kafli. Vinnuhefti. 
Stafsetning hv-kv (vinna með orð).Ritun   
Málrækt 2 Sagnorð bls 30 og 31   

 

  
Annar smellur bls 30- 31 

Orðspor 2 bls 45 í lesbók. 
Kennarinn sem hvarf. 18 og 19 kafli. Vinnuhefti.   

Stafsetning ritum rétt æfingar. 
Málrækt 2 Sagnorð bls 34 og 35     

  
Annar smellur bls 32- 33     

Orðspor 2 bls 43 og 50 í vinnubók og bls 48 í lesbók. Aukaefni 
bls 49 í lesbók.  
Kennarinn sem hvarf. 20 og 21  kafli. Vinnuhefti.   

Málrækt 2 Sagnorð bls 36 og 37 
Ritun skrifa sögu í nútíð.  

Desember   

  Annar smellur bls 34- 35     

Orðspor 2 bls 51-52 í vinnubók.  Aukaefni bls 53-55 í 
vinnubók. 
Kennarinn sem hvarf. 22 og 23 kafli og  vinnuhefti. 
Bókmenntaritgerð  
Könnun í sagnorðum. 

  
Annar smellur bls 36- 37    

Orðspor 2 bls 56 í vinnubók. Bls 53-54 í lesbók. 

Kennarinn sem hvarf. Klára bók og vinnuhefti  

  
 Annar smellur bls 38- 39   

Orðspor 2 bls 57-59 í vinnubók. 
Kennarinn sem hvarf. Bókmenntaritgerð vinna í íslensku og í 
tölvutíma.  

Jólafrí 19. des – 6. jan 
hjá nemendum 

  

Janúar   

Starfsdagar 2. og 6. 
janúar 

  



6. janúar – viðtalsdagur.   

  
  Annar smellur bls 24- 43 Þemavinna 

Málrækt 2. Sagnorð bls 32- 33  

Ritun búa til eigin sögu.  

  
  Annar smellur bls  24- 43 Þemavinna 

Orðspor 2 bls. 96 og 97 vinnubók hv og kv orð.  

Málrækt 2. Sagnorð. bls 34-35 

Ritum rétt Hv og kv orð.  

  
Annar smellur bls  24- 43 Þemavinna 
Málrækt 2. Sagnorð 36 og 37.  

Könnun með hv og kv orð.  Mál til komið bls. 43.  

Ritun bls. 54 og 55 í orðspor 2.  

Orðspor bls. 104 og 105 sagnorð.  

Febrúar   

  
Annar smellur bls  24- 43 Þemavinna 
Orðspor 2 bls 51 og 52 greinir.  

Málrækt 2. Bls. 40, 41 og 42 

Mál til komið skrifa upp texta bls. 41 y og ý  

Könnun í sagnorðum. 

  
 Annar smellur bls 44 og 45.  

Orðspor 2 bls. 57 til 59 töluorð. 

Málrækt 2. Lýsingarorð bls. 55 og 56.  

Ritum rétt y og ý  

Ritun veljið annað hvort bls. 66 eða 67 í orðspor 2 lesbók  

 

  
Annar smellur bls 50 og 51.  
Orðspor 2 bls 60 og 61 Myndasaga . 
Málrækt 2.  Lýsingarorð bls 57 og 58.  

Ritun teiknimyndasaga bls. 71 í orðspor 2 lesbók.  

Verkefni um n og nn mál til komið bls 27  



 Söguskinna  bls. 20 til 23  (hópavinna)  

  
Annar smellur bls 56 og 57.  
Orðspor 2 bls 67 og 68 í vinnubók.  
Málrækt 2. Lýsingarorð bls. 59 og 60 

Verkefni um n og nn mál til komið bls. 31  

Söguskinna  bls. 44 og 45 (hópavinna)  

Mars   

  Annar smellur bls 58, 59 og 70. Klára bók .  

Orðspor 2 bls 69 og 70 í vinnubók.  

Lýsingarorð verkefni með lýsingarorðum.  

Stór og litil stafur bls. 15 til 19 í mál til komið 

 

15. mars - viðtalsdagur   

Orðspor 2 bls 78-80 í vinnubók. Aukaefni. Valið efni bls 81-
83 í vinnubók. 

Málrækt 2. Lýsingarorð 61 og 62.Ritun 

Stór og litil stafur bls. 15 til 19 í mál til komið 

 

 
Söguskinna bls. 8 til 9 hlustun og teikna (lesskilningur).  

Orðspor 2 bls 84-85 í vinnubók. Aukaefni bls 87 í 
vinnubók. 

Málrækt 2. Lýsingarorð bls 63 og 64  

Stór og litil stafur bls. 15 til 19 í mál til komið 

 

Páskafrí 27. – 5. apríl  ·         

Apríl   

  
Söguskinna  bls. Bls. 110 til 113 (hlustun og lesskilningur).  

Orðspor 2 bls 88-81 í vinnubók.Heimavinna bls 90- 91.   



Málrækt 2.  Lýsingarorð bls 68 og 69 

 
Söguskinna  bls. Bls. 116 til 122 hlustun lesskilningur.  

Orðspor 2 bls 92-93 í vinnubók.  

Málrækt 2. Bls. 71 og 72. 

  
  
Orðspor 2 bls 94-95 í vinnubók. Aukaefni bls 105 lesbók. 

Málrækt 2. Lýsingarorð 73 og 74.  

Söguskinna  bls. Bls. 122 til 131 hlustun lesskilningur. 

(klára sögu)  

 

  
Söguskinna.  

 

Málrækt 2. Bls 75-76. . 

 

Maí   

  
Orðspor 2 bls 100 í vinnubók. Heimavinna bls 101- 102. 
Spil. 
Málrækt 2. Klára bók.  

  

  
  

Könnun í lýsingarorðum og fallbeygingu.  

 

  

 

 

 

Starfsnám/val/vordagar 
25. – 26. maí. 

Vordagar 

  

  

  

  

 

 


