
Kennsluáætlun 
Grunnskóli Húnaþings vestra 

Góður skóli – gjöful framtíð 

Kennsluáætlun 

 

Námsgrein: Íslenska  

Bekkur/hópur: 6. bekkur  

Kennari: Kristín Ólöf Þórarinsdóttir  

Tímabil: Haustönn 

 

Hæfniviðmið 
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 

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

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

hrynjandi, líkingar og boðskap. 
 Valið sér fjölbreytt lesefni við hæfi til gagns og ánægju. 
 Lesið gamlar og nýjar bókmenntir, þar á meðal þjóðsögur, ljóð, og bókmenntir ætlaðar 

börnum og unglingum.  
 Aflað upplýsinga úr bókum og fjölbreyttu rafrænu efni, unnið úr þeim og nýtt við lausn 

verkefna, lagt nokkurt mat á gildi og trúverðugleika upplýsinga. 
 Greint og fjallað um aðalatriði í texta og helstu efnisorð og notað mismunandi aðferðir við 

lestur og skilning á texta.  
 Greint nokkur frásagnarform bókmennta og beitt fáeinum bókmenntafræðilegum hugtökum 

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

Ritun 

 Beitt helstu atriðum stafsetningar og greinamerkjasetningar og hefur náð valdi á þeim.  
 Valið textategund, skipulagt og orðað texta, svo sem sögur, frásagnir, lýsingar og fyrirmæli, á 

þann hátt sem hæfir tilefni. 
 Lesið texta og skoðað hann með það í huga að kanna hvernig höfundur skrifar og nýtt það við 

eigin ritun. 
 Skrifað læsilega og af öryggi með persónulegri rithönd, beitt algengum aðgerðum í ritvinnslu, 

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.  

 Skrifað texta á tölvu og beitt nokkrum aðgerðum í ritvinnslu, vísað til heimilda skrifað texta 
með ákveðinn lesanda í huga, á blað eða tölvu 

Málfræði  

 Áttað sig á hvað eru nafnorð og sagnorð og gert sér grein fyrir notagildi þeirra í texta.  
 Áttað sig á hvað eru lýsingarorð og gert sér grein fyrir notagildi þeirra í texta.  
 Geta stigbreytt lýsingarorð í réttri tölu og réttu kyni. 

Helstu námsbækur og gögn: 
 Málrækt 2 

 Annar smellur 

 Orðspor 2  

 Söguskinna 

 Ýmsar lestrabækur og verkefni frá kennara 

 

 

Námsmat: 
 

Leiðsagnarnám 

 Árangursrík umræða 

 Þrjár stjörnur og ein ósk 

 Sjálfsmat, ritun , flökkusögur, hvaða stafsetningarreglur  kann ég  

 Kennaramat, lesfimipróf, lesskilningspróf,  flökkusögur og álfasögur, dagbókarskrif, stöðumat 

í málfræði  

 

 

Ágúst /September Viðfangsefni, verkefni/verkefnavinna 
/blaðsíður/próf/viðmið 

23. ág  Annar smellur bls. 6-7 
 

26.-30. ág. Annar smellur 
Málrækt 2 

 
 

Orðspor 2 

bls. 8-11 
bls. 4-6 
Lestur og lesskilningur  
Stafsetning  
1. kafli  

2.-6. sept. Annar smellur 
Málrækt 2 

 
 

Orðspor 2 

bls. 9-13 
bls. 7-9 
Lestur og lesskilningur 
Stafsetning 
1. kafli  

9.-13. sept Annar smellur 
Málrækt 2 

 
 

Orðspor 2 

bls. 14-15 
bls. 10-12 
Lestur og lesskilningur 
Stafsetning 
1. kafli  



16.-20. sept Annar smellur 
Málrækt 2 

 
 

Orðspor 2 

bls. 16-17 
bls. 13-15 
Lestur og lesskilningur 
Stafsetning 
1. kafli 
Lesfimipróf í þessari viku  

23.-27. sept. Annar smellur 
Málrækt 2 

Lesfimi 
 

Orðspor 2 

bls. 18-19 
bls. 16-18 
lesfimikönnun 
Lestur og lesskilningur 
1. kafli  

 

Október  

30.-4. okt  Söguskinna 
Annar smellur 

 
Málrækt  

Orðspor 2 

1.kafli  
bls. 20-21 
Stafsetning  
Bls. 19-21 
2. kafli  

7.-11. okt  Annar smellur 
10. viðtalsdagur 
11. starfsdagur 

 

Bls. 22-23 
Stafsetning  

14.18. okt. Annar smellur 
Söguskinna 

Málrækt 
 

Orðspor 2 
 

bls. 24-25 
 1. kafli 
Bls. 22-23 
Stafsetning  
2. kafli  

21.-25. okt. Annar smellur 
Söguskinna 

 
Málrækt 

Orðspor 2 

Bls. 26-27 
2. kafli  
Stafsetning 
Bls. 24-26 
2. kafli  

28.-1. nóv.Annar smellur 
Söguskinna 

 
Málrækt 

Orðspor 2 

Bls. 28-29 
2. kafli  
Stafsetning  
Bls. 27-28 
2. kafli 

Nóvember  

4.-8. nóv. Annar smellur 
Söguskinna 

Málrækt 
Orðspor 2 

Bls. 30-31 
2. kafli  
29-31 
2. kafli 

11.-15. nóv. 
Árshátíðarvika 

 

18.-22. nóv. Annar smellur 
Söguskinna 

Málrækt 
Orðspor 2 

Bls. 32-33 
2. kafli- dagbókarskrif  
Bls. 32-34 
3. kafli  

25.-29. nóv. Annar smellur 
Trunt trunt og tröllin 

Bls. 34-35 
Álfasögur  



 
Málrækt  

Orðspor 2 

Orðarún/lesskilningskönnun 
Stöðumat í málfræði  
3. kafli  

Desember  

2.-6. des. Annar smellur 
Trunt trunt og tröllin 

Málrækt 
Orðspor 2 

Bls. 36-39 
Álfasögur  
Bls. 35-38 
3. kafli 

9.-13. des. Annar smellur 
Málrækt 

Orðspor 2 

Bls. 40-41 lesskilningskönnun 
Bls. 39-42 
3. kafli 

16.-20. des Eitt og annað í aðdraganda jóla 

Jólafrí 21. des – 6. jan hjá 
nemendum 

 

Janúar  

Starfsdagar 2. og 6. janúar  

3. janúar – viðtalsdagur.  

  Annar smellur bls. 40-45 

 Orðspor 2, kafli 3. Valin verkefni  

 Málrækt 2 bls. 49-56 

 Stafsetning ng-nk 

Febrúar  

  Annar smellur bls. 46-53 

 Orðspor 2 kafli 4. Valin verkefni  

 Málrækt 2 bls. 57-68 
 Stafsetning y-ý 

Mars  

  

6. mars - viðtalsdagur  

Áhugasviðsverkefni þvert á 
árganga. 

 Annar smellur bls 54-65. 

 Orðspor 2 kafli 5. Valin verkefni  

 Málrækt 2 bls. 69-80 
 Stafsetning einf. tvöf. samhljóði  

Apríl  

Páskafrí 4. – 13. apríl  Annar smellur  

 Orðspor 2 kafli 6. Valin verkefni  

 Stafsetning n, nn 

Maí  

  Orðspor 2 kafli 7. Valin verkefni  

 

Starfsnám/val/vordagar 18. – 
28. maí.  

  

 


