
 

 

 

Kennsluáætlun er sett fram með fyrirvara um breytingar 

 

Urriðaholtsskóli 

 

 

Kennsluáætlun 

 

Íslenska, rauði hópur 

4 kennslustundir á 

viku. 60 mínútur i 

senn 

 

 

 Kennari:  Jónína Klara Pétursdóttir Skólaárið 2021 - 2022 

Tegund Námsgögn 

Kennslu-gögn  Arfurinn, Orðspor 2, Málrækt, Smellur, lestrarsprettur og önnur verkefnablöð. 

Annað Lýsing 

Kennslu- fyrirkomulag 

 

 

 

 

Námsgreinin kemur inn á alla þætti íslensku sem unnið er út frá samkvæmt 

Aðalnámskrá grunnskóla: Talað mál, hlustun og áhorf, lestur og bókmenntir, ritun og 

málfræði. Með kennslutækni DI eru lesskilningur, réttritun, orðaforði, málskilningur, 

málfræði og málvitund þjálfuð Unnið er út frá viðmiðum Menntamálastofnunar 

(MMS) um lestrarfærni nemenda, lesfimi og lesskilning nemenda. 

Grunnþættir: Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex. 

Unnið er með alla þessa þætti, en þó mismikið eftir árgöngum: læsi, sjálfbærni, 

lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, heilbrigði og velferð og sköpun. 

Markmið 

 

• Lestrarsprettur : Nemandi getur lesið skýrt og af liðleika 

• Hlustun : Nemandi geti hlustað af athygli og beitt þekkingu sinni og reynslu 

til að skilja það sem sagt er og greint frá aðalatriðum, 

• Ritun : Nemandi geti beitt hugtökum s.s. persónu, söguþræði, umhverfi og 

boðskap. Að nemendur nái grundvallartökum á íslenskri stafsetningu og ritun. 

• Framsögn : Nemandi geti tjáð sig skýrt og áheyrilega og gert sér grein fyrir 

gildi góðrar framsagnar, tekið þátt í samræðum og rökræðum samkvæmt 

reglum, 

• Bókmenntir og lestur : Nemendur geti lesið texta við hæfi með góðum hraða 

og af skilningi, lagt mat á hann og túlkað 

Námsmat 

Lokanámsmat er í samræmi 

við hæfniviðmið 

aðalnámskrár. 

Matskvarði : 5 tákn. 

Framúrskarandi, hæfni náð, á 

góðri leið, þarfnast þjálfunar 

og hæfni ekki náð. 

• Símat 

• Leiðsagnarmat  

•  Lesfimi (september, janúar, maí) 

• Orðarún (nóvember, maí) 

• Málfræðikannanir  

• Próf í stafsetningu  

• Próf í lesskilningi  

• Vinnubók úr bókmenntun og skapandi skrifum   



                                                                                           

 

Dags.  Viðfangsefni Námsmat 

23. - 27. ágúst. 

 

24. ágúst 

Skólasetning  

 

Nemendur kynnast 

Nemendur gera forsíður á stílabækur. 

 

Fimi – sprettur 1 

 

 

Símat, 

leiðsagnarmat 

30. - 3.  sept. 

 

 

Fimi – sprettur 1 

 

Arfurinn kynntur inn 

• Forspá 

• Forsíða 

• 1.Kafli lesinn 

 

Hlustaðu nú 

 

Skapandi ritun : Nemendur æfa skapandi skrif einn dag í viku. 

Málrækt 

Fyrsti smellur 

Verkefnablöð 

 

. 

6. - 10. sept. 

 

8. sept. 

Dagur læsis 

Fimi – sprettur 1 

 

Arfurinn kafli 2  

 

Orðspor 1 – 1 kafli 

 

Skapandi ritun : Nemendur æfa skapandi skrif einn dag í viku. 

Málrækt 

Fyrsti smellur 

Verkefnablöð 

 

 

13. - 17. sept. 

 

15. sept.  

Skipulagsdagur 

 

16. sept.  

Dagur íslenskrar 

náttúru 

 

Arfurinn kafli 3 og 4 

 

Hlustaðu nú 

Skapandi ritun : Nemendur æfa skapandi skrif einn dag í viku. 

DI - Lesskilningsverkefni  

Málrækt 

Fyrsti smellur 

Verkefnablöð 

 

 

20. - 24. sept. 

 

Arfurinn kafli 5 

 

Skapandi ritun : Nemendur æfa skapandi skrif einn dag í viku. 

Orðspor 1 – kafli 1 

DI- lesskilningsverkefni 

 

Lesfimipróf - 

september 



                                                                                           

Málrækt 

Fyrsti smellur 

Verkefnablöð 

27. - 1. okt. 

 

Fimi – sprettur 2 

  

Arfurinn kafli 6 

 

Skapandi ritun : Nemendur æfa skapandi skrif einn dag í viku. 

Orðspor 1 – kafli 1 

 

Hlustaðu nú 

 

Málrækt 

Fyrsti smellur 

Verkefnablöð  

 

 

4. - 8. okt. 

 

 

 

Fimi – sprettur 2 

 

Arfurinn kafli 7 

 

Skapandi ritun : Nemendur æfa skapandi skrif einn dag í viku. 

Orðspor 1 – kafli 1 

 

Málrækt 

Fyrsti smellur 

Verkefnablöð 

 

Orðarún í 5., 6. og 

7.  bekk.  

11. - 15. okt Fimi – sprettur 2 

 

Arfurinn kafli 8 

 

Skapandi ritun : Nemendur æfa skapandi skrif einn dag í viku. 

Hlustaðu nú 

 

Orðspor 1 – kafli 2 

 

Málrækt 

Fyrsti smellur 

Verkefnablöð 

 



                                                                                           

18. - 22. okt. 

 

21. okt 

Samtalsdagur 

 

22. okt 

Skipulagsdagur 

 

Arfurinn kafli 9 

Skapandi ritun : Nemendur æfa skapandi skrif einn dag í viku. 

Orðspor 1 – kafli 2 

 

Málrækt 

Fyrsti smellur 

Verkefnablöð 

 

25. - 29. okt. 

 

 

Arfurinn kafli 10 

 

Skapandi ritun : Nemendur æfa skapandi skrif einn dag í viku. 

Hlustaðu nú 

Orðspor 2 – kafli 2 

 

Málrækt 

Fyrsti smellur 

Verkefnablöð 

  

 

 

1. - 5. nóv. Arfurinn kafli 11 

 

Skapandi ritun : Nemendur æfa skapandi skrif einn dag í viku. 

Þjóðsögur – Land og þjóð þema 

Orðspor 2 – kafli 3 

 

Málrækt 

Fyrsti smellur 

Verkefnablöð 

 

8. - 12 nóv. 

 

8. nóv Baráttudagur 

gegn einelti 

 

Arfurinn kafli 12 

 

Skapandi ritun : Nemendur æfa skapandi skrif einn dag í viku. 

Þjóðsögur – Land og þjóð þema 

Hlustaðu nú 

Orðspor 2 – kafli 3 

 

Málrækt 

Fyrsti smellur 

Verkefnablöð 

  

15. - 19. nóv. 

 

16. nóv.  

Dagur íslenskrar 

tungu 

 

 

Arfurinn kafli 13 

 

Skapandi ritun : Nemendur æfa skapandi skrif einn dag í viku. 

Þjóðsögur – Land og þjóð þema 

Orðspor 2 – kafli 3 

 

Málrækt 

Fyrsti smellur 

Verkefnablöð 

 



                                                                                           

22. - 26. nóv. 

 

20. nóv.  

Dagur 

mannréttinda barna. 

 

Fimi – sprettur 3 

 

Arfurinn kafli 14 

 

Skapandi ritun : Nemendur æfa skapandi skrif einn dag í viku. 

Þjóðsögur – Land og þjóð þema 

Orðspor 2 – kafli 3 

 

Málrækt 

Fyrsti smellur 

Verkefnablöð 

 

 

29. – 3. des. 

 

1. des 

Fullveldisdagur 

 

Fimi – sprettur 3 

 

Arfurinn kafli 15 

 

Skapandi ritun : Nemendur æfa skapandi skrif einn dag í viku. 

Orðspor 2 – kafli 4 

 

Málrækt 

Fyrsti smellur 

Verkefnablöð 

 

 

 

6. - 10. des. Fimi – sprettur 3 

 

Arfurinn kafli 16 

Skapandi ritun : Nemendur æfa skapandi skrif einn dag í viku. 

Orðspor 2 – kafli 4 

 

Hlustaðu nú 

 

Málrækt 

Fyrsti smellur 

Verkefnablöð 

annarpróf- og 

kannanir.  

13. - 17. des.  

 

20. des. 

Jólaskemmtanir 

 

21. - 2. jan. Jólafrí 

 

Arfurinn Kafli 17 

Vinna við að klára að vinna skapandi verkefni úr Arfinum. 

Orðspor 2 – klára óunnin verkefni 

 

Málrækt 

Fyrsti smellur 

Verkefnablöð 

annarpróf- og 

kannanir.  

 

 

 


