
Kennsluáætlun
Grunnskóli Húnaþings vestra

Góður skóli – gjöful framtíð

Kennsluáætlun

Námsgrein: Íslenska

Bekkur/hópur: 5. bekkur

Kennari: Guðrún Ósk Steinbjörnsdóttir

Tímabil: Kennsluár janúar-júní 2022

Hæfniviðmið
Hæfniviðmið aðalnámskrár lögð til grundvallar:

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

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

● Lesið sér til ánægju og fróðleiks og gert öðrum grein fyrir þeim áhrifum sem texti hefur á

hann.

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

● Nýtt orðaforða sinn til að skapa ný orð og orðasambönd og notað þau texta.

● Áttað sig á hvernig orðaforðinn skiptist í sagnorð, fallorð og óbeygjanleg orð og greint

hlutverk og helstu einkenni þeirra.

● Nýtt sér myndefni og rafrænt efni á gagnrýninn hátt.

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

verkefna, lagt nokkurt mat á gildi og trúverðugleika upplýsinga.

Helstu námsbækur og efni:
● Málrækt

● Sprettur, lesskilningsverkefni

● Unnið með orð af orði

● Skáldsaga valin af kennara

● Efni frá kennara

Námsmat:



Hvað verður metið, hvernig og hvenær?

Unnið verður í 4 vikna lotum þar sem nemendur fá að vita fyrirfram hver áhersluatriðin eru.  Að
lotu lokinni skoðar kennarinn með nemendum hvernig til tókst og í sameiningu er metið hvort
nemandinn hafi náð settum markmiðum.  Á milli lotanna gefum við okkur viku í úrlausn og þá
vinna nemendur sjálfstæð áhugasviðsverkefni.

Fyrsta lota: 4. janúar - 31. janúar.

● Nútíð og þátíð.

● Punktur og stórir stafir.

● Sérhljóðar og samhljóðar.

● Sérnöfn og samnöfn.

● Lesa upp stutt ljóð fyrir framan bekkinn.

Lota 2: 7. febrúar - 7. mars.

● Stafrófið.

● Samheiti og andheiti.

● Hlutstæð og óhlutstæð nafnorð.

● Kyn nafnorða.

● Finna sagnorð í texta.


