
Kennsluáætlanir

Grunnskóli Húnaþings vestra
Góður skóli – gjöful framtíð

Kennsluáætlun

Námsgrein: Íslenska

Bekkur/hópur: 5. bekkur

Kennari: Guðrún Helga Magnúsdóttir

Tímabil: 2021-2022

Hæfniviðmið
Nauðsynlegt er að skrá hæfniviðmið eins og þau koma fyrir í skólanámskrá á heimasíðu. Í stærðfræði og

lestri er nauðsynlegt að vísa í læsisstefnu / stærðfræðistefnu.

● Talað mál og hlustun:Nemandi geti hlustað af athygli og beitt þekkingu sinni og reynslu til að skilja

það sem sagt er og greint frá aðalatriðum. Tjáð eigin skoðanir og tilfinningar og haldið athygli

áheyrenda, m.a. með aðstoð leikrænnar tjáningar. Átt góð samskipti, hlustað, gætt tungu sinnar og

sýnt viðeigandi kurteisi. Nýtt sér myndefni og rafrænt efni á gagnrýninn hátt.

● Lestur og bókmenntir: Nemandi geti lesið texta við hæfi með góðum hraða og af skilningi,lagt mat á

hann og túlkað. Valið sér fjölbreytt lesefni við hæfi til gagns og ánægju. Greint og fjallað um

aðalatriði í texta og helstu efnisorð og notað mismunandi aðferðir við lestur og skilning á texta. Aflað

upplýsinga úr bókum og fjölbreyttu rafrænu efni, unnið úr þeim og nýtt við lausn verkefna, lagt

nokkurt mat á gildi og trúverðugleika upplýsinga.

● Ritun: Nemandi geti 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 læsilega

og af öryggi með persónulegri rithönd, beitt algengum aðgerðum í ritvinnslu, gengið frá texta og

notað orðabækur.

● Málfræði: Nemandi geti beitt þekkingu sinni á málfræði við að búa til setningar, málsgreinar og

efnisgreinar og gert sér grein fyrir fjölbreytileika málsins.

Lykilhæfni.
Upplýsingar um lykilhæfni og hvað er metið hvenær má finna á heimasíðu skólans undir flipanum NÁM

OG KENNSLA.



Helstu námsbækur og gögn:
● Orðspor 1 - les- og vinnubók

● Fyrsti smellur

● Málrækt 1

● Lukkudýrið

● Ýmis verkefni frá kennara

Leiðsagnarmat:
Hvað verður metið, hvernig og hvenær? Kennarar geri grein fyrir í kennsluáætlunum hvernig þeir

hvetji nemendur til að setja sér markmið. Alltaf skal vísa í hæfniviðmið vegna leiðsagnarmats.

● Lesfimipróf 3-4 sinnum yfir skólaárið

● Lesskilningspróf - Orðarún 2x yfir skólaárið

● Vinnusemi og verkefnaskil

● Stafsetningar- og málfræðipróf

September Viðfangsefni, verkefni/verkefnavinna /blaðsíður/próf/viðmið
30. ág-3. sept ● Málrækt bls. 5-7,

● Fyrsti smellur bls. 40-41, 10-11
● Skrift
● Lestur

6. - 10. sept ● Lestur
● Skrift
● Málrækt bls. 8-11
● Fyrsti smellur bls.22-23

13. - 17. sept ● Málrækt bls. 16-19
● Fyrsti smellur bls.20-21
● PALS
● Ritunarverkefni

20. - 24. sept ● Málrækt bls. 20-21, 24-27
● PALS
● Fyrsti smellur

27. - 1. okt ● Málrækt bls. 28
● Verkefni með nafnorð
● PALS, lestur og hlustunaræfing

Október
4. - 8. okt ● Málrækt bls. 32-34

● PALS
● Stafsetningaræfing

11. október -
viðtalsdagur

● Foreldrar fylla út sjálfsmat með nemendum fyrir viðtalið á
mentor.

11. - 15. okt ●



18. - 22. okt ●
25. - 29. okt
Nóvember

1. - 5. nóv ●
8. - 12. nóv ●

15. - 19. nóv ● Málrækt bls. 12-15
● Ljóðaverkefni

22. - 26. nóv ●
Desember
29. - 3. des ●
6. - 10. des ●

13. - 17. des ●
Jólafrí 17. des – 4. jan

hjá nemendum
Janúar

Starfsdagar 3. og 4.
janúar

19. janúar –
viðtalsdagur.

● Foreldrar fylla út sjálfsmat með nemendum fyrir viðtalið á
mentor

●

●
●

Febrúar
●
●

●
●

Mars
●

21. mars - viðtalsdagur ●



●
Apríl

Páskafrí 8. - 18. apríl ●
●

●
●

Maí
●
●

●
●


