
 

Kennsluáætlun  

 
 Íslenska - haust 2020 
6. bekkur 

Kennarar: Ása Jónsdóttir og Rakel Lúðvíksdóttir 

asa.jonsdottir@rvkskolar.is og rakel.ludviksdottir1@rvkskolar.is 

 

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 

Ábending um hjálpargögn 
fyrir nemendur 

 

Skyldur nemenda mæta undirbúnir í tíma, hafa farsíma og önnur tæki í símateppi eða heima. 

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

 
Hugtök  

 

Stafsetning  Lestur/bókmenntir  Ritun  Málfræði  

Stór/lítill stafur  
Ng/nk reglan  

-n/-nn reglan  

Hv/ kv 

Ý, y og ey 

Tvöfaldur samhljóði  

Stofn orða  

Greinamerki – pýramídi 

 Boðskapur  
Myndasögur  
Þjóðsögur  
Ævintýri   
Tími  
Umhverfi  
Vísur  
Ljóð  
Þulur  
Blaðagreinar  
Líkingar  
Myndmál  
Rím  
Ljóðstafir  
Ljóðlína 

 
 
 

Punktur  
Komma  
Forsíða  
Baksíða  
Efnisyfirlit  
Efnisgrein  
Spurningamerki  
Upphaf  
Miðja  
Endir  
Söguþráður  
Sögupersóna  
Sögusvið 

Orðtök  
Málshættir  
Sérnöfn/samnöfn  
Samheiti/andheiti  
Nafnorð  
Lýsingarorð  
Sagnorð  
Greinir  
Kyn  
Tala  
Fall  
Nútíð  
Þátíð  
Nafnháttur  
Stofn orða  
Skammstafanir  

 
 

 

Tímabil Náms- og 

viðfangsefni 

Málfræði / 

stafsetning 

Námsmat Hæfniviðmið 

24.–28. 

ágúst 

Ljóð 
 
Ýmsar ljóðabækur og 
sköpun.  
 
 

Stór/lítill stafur  

 

Punktur  
Komma  

 

 

 

 

Ljóðabók og 

flutningur 

 

Stafsetningarmat 

-Unnið með öðrum og sýnt 
jákvæðni í samskiptum. 
-Komið fram við aðra af virðingu og 
kurteisi. 
-Unnið vel og farið eftir 
fyrirmælum. 
-Beitt nokkrum hugtökum til að 
fjalla um form og innihald ljóða, 
svo sem rími, ljóðstöfum og 
hrynjanda boðskap.  
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 -Lesið gamlar og nýjar bókmenntir, 
þar á meðal þjóðsögur og ljóð. 
-Tjáð sig skýrt og áheyrilega fyrir 
framan hóp og gert sér grein fyrir 
gildi góðrar framsagnar. 
-Hlustað með athygli á upplestur, 
frásagnir og fyrirmæli. 
-Samið texta þar sem beitt er eigin 
sköpun, notið þess að tjá 
hugmyndir sínar og reynslu. 
-Beitt grunnfærni í notkun 
ritvinnsluforrita. 
-Setið rétt við vinnu við lyklaborð 
og beitt sér rétt. 
-Notað rétta fingrasetningu. 
-Nýtt leitarvélar við öflun 
upplýsinga. 

31. ág. - 4. 

sept 

 
Smellur – 
lesskilningur bls. 6 -7 
 
Þemavinna – 
norðurlöndin, 
sjá kennsluáætlun í 
þema.  
 
Málrækt - 
einstaklingsvinna 

Sérnöfn/samnöfn  
Samheiti/andheiti  

 

 

Stafsetningarmat 

-Greint nokkur frásagnarform 
bókmennta og beitt fáeinum 
bókmenntafræðilegum hugtökum 
til að efla skilning, svo sem tíma, 
sögusviði, boðskap, aðal- og 
aukapersónum. 
 
-Sýnt góðan lesskilning.  
 
-Tamið sér vönduð og skipulögð 
vinnubrögð við uppsetningu og 
frágang texta.  
 
 
-Beitt þekkingu sinni á málfræði til 
að búa til setningar, málsgreinar og 
efnisgreinar og gert sér grein fyrir 
fjölbreytileika málsins. 
 

7.-11. 

sept 

Ertu guð afi?  
Smellur – 
lesskilningur bls. 8- 
11 
 
Málrækt – 
einstaklingsvinna 

Ng/nk reglan  

n/-nn reglan  

 

 

Ritun 

 

Stafsetningarmat 

-Sýnt góðan lesskilning.  
 
-Beitt nokkrum atriðum 
stafsetningar og 
greinamerkjasetningar. 
 
-Valið sér fjölbreytt lesefni við hæfi 
til gagns og ánægju. 
 
 

14. -18. 

sept 

Ertu guð afi?  
 
Smellur – 
lesskilningur bls. 12 -
13 
 
Málrækt - 
einstaklingsvinna 

Nafnorð  
Lýsingarorð  
Sagnorð  
 

Ritun 

 

 

-Sýnt góðan lesskilning.  
 
-Áttað sig á hvernig orðaforðinn 
skiptist í sagnorð, nafnorð og 
lýsingarorð og hafi góð tök á að 
greina texta í þessa flokka. 
 

21.-25. 

sept 

Ertu guð afi?  
 
Smellur – 
lesskilningur bls. 14- 
15 
 
Málrækt – 
einstaklingsvinna 
 

Hv/ kv 

Ý, y og ey 

 

Lesfimi 

 

Stafsetningarmat 

Lesið texta við hæfi með góðum 
hraða.  
 
-Sýnt góðan lesskilning.  
 
Valið sér fjölbreytt lesefni við hæfi 
til gagns og ánægju. 
 

Beitt nokkrum atriðum 

stafsetningar og 

greinamerkjasetningar. 



 

28. sept.-

2. okt 

Ertu guð afi?  
 
Smellur – 
lesskilningur bls. 16-
17 
 
Málrækt – 
einstaklingsvinna 
 
Málshættir og 
hugtök 

Greinir  
Kyn  
Tala  
Fall  
 

 

Stafsetningarmat 

-Sýnt góðan lesskilning.  
 

-Þekkt muninn á orðtökum og 
málsháttum. 
 
Beitt nokkrum atriðum 
stafsetningar og 
greinamerkjasetningar. 
 

5.- 9. okt Ertu guð afi?  
 
Smellur – 
lesskilningur bls. 18- 
19 
 
Málrækt - 
einstaklingsvinna 

Tvöfaldur 
samhljóði  

Stofn orða  

 

 
Ritun 

 

Stafsetningarmat 

-Sýnt góðan lesskilning.  
 

Beitt nokkrum atriðum 

stafsetningar og 

greinamerkjasetningar. 

12.-16. 

okt 

Ertu guð afi?  
 
Smellur – 
lesskilningur bls. 20- 
21 
 
Málrækt - 
einstaklingsvinna 

Greinamerki – 

pýramídi 
 Sýnt góðan lesskilning.  

 

Valið sér fjölbreytt lesefni við hæfi 
til gagns og ánægju. 
 

19.-23. 

okt 

Ertu guð afi?  
 
Smellur – 
lesskilningur bls. 22- 
23 
 
Málrækt – 
einstaklingsvinna 
 
Málshættir og 
hugtök 

Nútíð  
Þátíð  
 

Orðarún 

 

Stafsetningarmat 

Sýnt góðan lesskilning.  
 
Þekkt muninn á orðtökum og 
málsháttum. 
 
Beitt nokkrum atriðum 
stafsetningar og 
greinamerkjasetningar. 

27. – 30. 

okt 

Ertu guð afi?  
 
Smellur – 
lesskilningur bls. 24- 
25 
 
Málrækt - 
einstaklingsvinna 

Nafnháttur  
Stofn orða  
 

 Sýnt góðan lesskilning.  
 

Áttað sig á hvernig orðaforðinn 

skiptist í sagnorð, nafnorð og 

lýsingarorð og hafi góð tök á að 

greina texta í þessa flokka. 

2.- 6. nóv Ertu guð afi?  
 
Smellur – 
lesskilningur bls. 26-
27 

 
Skammstafanir 

Stafsetningarmat Sýnt góðan lesskilning.  
 
Valið sér fjölbreytt lesefni við hæfi 
til gagns og ánægju. 
 
Beitt nokkrum atriðum 
stafsetningar og 
greinamerkjasetningar. 



 

 
Málrækt - 
einstaklingsvinna 

 

9.-13. nóv Ertu guð afi?  
 
Smellur – 
lesskilningur bls. 28 - 
29 
 
Málrækt - 
einstaklingsvinna 

  Sýnt góðan lesskilning.  
 
Áttað sig á hvernig orðaforðinn 
skiptist í sagnorð, nafnorð og 
lýsingarorð og hafi góð tök á að 
greina texta í þessa flokka. 

16.-20. 

nóv 

Ertu guð afi?  
 
Smellur – 
lesskilningur bls. 30- 
31 
 
Málrækt - 
einstaklingsvinna 

  Sýnt góðan lesskilning.  
 
Valið sér fjölbreytt lesefni við hæfi 
til gagns og ánægju. 
 

23.-27. 

nóv 

Ertu guð afi?  
 
Smellur – 
lesskilningur bls. 32 – 
33 
 
Málrækt - 
einstaklingsvinna 

 Málfræðikönnun Sýnt góðan lesskilning.  
 

Áttað sig á hvernig orðaforðinn 

skiptist í sagnorð, nafnorð og 

lýsingarorð og hafi góð tök á að 

greina texta í þessa flokka. 

30. nóv. -

4. des 

Ertu guð afi?  
 
Smellur – 
lesskilningur bls. 34 -
35 
 
Málrækt - 
einstaklingsvinna 

  
 

Sýnt góðan lesskilning.  
 

Valið sér fjölbreytt lesefni við hæfi 
til gagns og ánægju. 
 

7.-11. des Ertu guð afi?  
 
Smellur – 
lesskilningur bls. 36 -
39 
 
Málrækt - 
einstaklingsvinna 

  Lesið texta við hæfi með góðum 
hraða.  
 
Sýnt góðan lesskilning.  
 
Valið sér fjölbreytt lesefni við hæfi 
til gagns og ánægju. 
 
 

14.-18. 

des 

 
Jólavika 

   
 

 

 

 


