
 
 
 

Kennsluáætlun  

 
Íslenska – vor 2020 

6. bekkur  

Kennari: Hulda, Telma, Þórdís 

 

 

Til minnis! 

▪ Lesfimi í janúar og maí 

▪ Orðarún í febrúar 

Stefna og reglur námsgreinarinnar / eða árgangsins / stigsins: 

Samskipti einkennast af virðingu 

Mæting á réttum tíma með bækur og skriffæri 

Virkni í tímum gert er ráð fyrir að nemendur nýti kennslutímann vel  

Skil á verkefnum - sein skil sjá meðfylgjandi leiðbeiningablað með hverju verkefni fyrir sig þar sem 
viðmið koma skýrt fram 

Ritstuldur verður ekki liðinn  

Ábending um hjálpargögn 
fyrir nemendur 

orðabækur á netinu: www.islex.is, www.snara.is   

Skyldur nemenda mæta undirbúnir í tíma, hafa farsíma og önnur tæki í töskum eða í símateppi, 
fylgja fyrirmælum og fylgjast með heimavinnu á www.infomentor.is  

Skyldur kennara mæta undirbúnir í tíma og leiða nemandann áfram í náminu 

Stoðþjónusta nemenda á www.nams.is, undir námsefni. 

 

Tímabil Náms- og viðfangsefni Námsmat Hæfniviðmið 

2.-3. jan Málrækt   

Orðspor 

Ljóðavinna Beitt nokkrum hugtökum 

til að fjalla um form og 

innihald ljóða, svo sem 

rími, ljóðstöfum, 

hrynjanda og boðskap. 

6.-10. jan Málrækt  

Orðspor 

Ljóðavinna  

13.-17. jan Málrækt  

Orðspor  

Stafssetning 

Ljóðavinna 

 

12.-24. jan Málshættir og orðtök 

Orðspor - stafsetning 

Málshættir og orðtök 

Stafsetning 

Þekkt munin á orðtökum 

og málsháttum. 

 

Beitt nokkrum atriðum 

stafsetningar og 

greinamerkjasetningar. 

27.-31. jan Málshættir og orðtök 

Orðspor - stafsetning 

Málshættir og orðtök 

Stafsetning 

 

3.-7. feb Bókmenntir: Hetjur höf. 

Kristín Steinsdóttir 

Bókmenntir – ýmis 

verkefni (sögurammar, 

Greint nokkur 

frásagnarform bókmennta 
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ritun, lesskilningur og 

orðavinna). 

og beitt fáeinum 

bókmenntafræðilegum 

hugtökum til að efla 

skilning, svo sem tíma, 

sögusvið, boðskap, aðal- 

og aukapersónur. 

10.-14. feb Bókmenntir: Hetjur höf. 

Kristín Steinsdóttir 

Bókmenntir – ýmis 

verkefni (sögurammar, 

ritun, lesskilningur og 

orðavinna). 

 

17.-21.feb Bókmenntir: Hetjur höf. 

Kristín Steinsdóttir 

Bókmenntir – ýmis 

verkefni (sögurammar, 

ritun, lesskilningur og 

orðavinna). 

 

24.-28. feb Þjóðsögur/tröll Búkolla Greint nokkur 

frásagnarform bókmennta 

og beitt fáeinum 

bókmenntafræðilegum 

hugtökum til að efla 

skilning, svo sem tíma, 

sögusvið, boðskap, aðal- 

og aukapersónur. 

 

Lesið gamlar og nýjar 

bókmenntir, þar á meðal 

þjóðsögur og ljóð. 

 

2.-6. mars Þjóðsögur/tröll   

9.-13. mars Þjóðsögur/tröll   

16.-20. mars Þjóðsögur/tröll   

23.-27. mars Sýning - Búkolla   

30.-3. apríl Bókmenntir: Hetjur höf. 

Kristín Steinsdóttir 

Ýmis verkefni tengd 

bókmenntum. 

 

6.-10. apríl PÁSKALEYFI   

13.-17. apríl Bókmenntir: Hetjur höf. 
Kristín Steinsdóttir 
Orðspor 

Bókmenntir – ýmis 

verkefni tengd 

bókmenntum. 

Nafnorð – lýsingarorð - 

sagnorð 

Áttað sig á hvernig 

orðaforðinn skiptist í 

nafnorð, sagnorð og 

lýsingarorð. 

20.-24. apríl Bókmenntir: Hetjur höf. 
Kristín Steinsdóttir  

  

27.-1. maí Bókmenntir: Hetjur höf. 
Kristín Steinsdóttir 

  



 
 

4.-8. maí Bókmenntir: Hetjur höf. 

Kristín Steinsdóttir 

  

11.-15. maí Orðspor Ritun Samið texta það sem beitt 

er eigin sköpun, notið 

þess að tjá hugmyndir 

sínar og reynslu. 

18.-22. maí Orðspor Ritun og framsögn Tjáð sig skýrt og 

áheyrilega fyrir framan 

hóp og gert sér grein fyrir 

gildi góðrar frásagnar. 

25.-29. maí Orðspor  Ritun og framsögn  

1.-5. júní Ýmis verkefni   

 

 


