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Námsgrein: Íslenska 5. bekkur 
 

Vikurstundir: 4,5 Kennari Guðrún Ásta Þrastardóttir Samstarfsfólk: 
 

Yfirlit 

Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

Haust 2019  Talað mál, hlustun og áhorf.   
● Hafi skýran og áheyrilegan framburð 
● Vera fær um að tjá sig frammi fyrir hóp og 

standa fyrir máli sínu 
● Þjálfa framburð, þannig hann sé skýr og 

áheyrilegur 
● Þjálfa endursögn og finna lykilatriði í texta 
● Kunni að hlusta bregðast við á viðeigandi 

hátt 
● Geti nýtt sér upplýsingatækni í námi á 

gagnrýnin hátt 
Lestur og bókmenntir  
● Geti lesið sér til gagns og gamans hátt og í 

hljóði  
● Geti lagt mat á texta og túlkað  
● Geti valið sér bækur eftir áhugasviði og 

lesið sögur og ljóð sér til ánægju 
● Þekki hugtökin söguþráður, sögupersónur 

og boðskapur 
● Að auka orðaforða 
Ritun  
● Geti skrifað skýrt og læsilega 
● Hafi skoðað og skrifað margvíslega texta s.s. 

frásagnir, dagbækur, sögur, ljóð og 
sendibréf.  

● Þekki stafsetningareglurnar s.s. stóran staf á 
eftir punkti og í sérnöfnum, n - nn reglan, 
ng/nk 

● Læsi til náms 

● Innlagnir frá 

kennara í 

upphafi 

verkefnis 

og/eða 

námsþáttar. 

● Ritunarverkefni 

● Einstaklingsverk

efni 

● Upplestur 

● Gagnvirkur 

lestur  

● Yndislestur 

● Umræður  

 

● Orðspor 1 lesbók og 
verkefnabók. 

● Málrækt 1  
● Skinna 1 
● Mál til komið  
● Litlu landnemarnir 
● Lesrún 2  

 
 
26.ág-6.sept. Stafsetning og 
málfræðiupprifjun.(2 vikur)  
 
9.sept-10.okt Litlu landnemarnir  (6 
vikur) 
 
15.okt-31.okt. Stafsetning og 
málfræði. (3 vikur) 
 
1.nóv-13.des Ritunarverkefni (6 
vikur) 
 
16.-19.des jólaverkefni 

● Samvinna  
● Virkni í kennslustundum 
● Lesskilningspróf - Orðarún 
● Lestrapróf - sept 
● Leiðsagnarmat 

● Kannanir 

 



Kennsluáætlun á haustönn skólaárið 2016 – 2017       Árskógarskóli  

  

Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

● Skrifað einfaldan texta á tölvu og fengið 
leiðsögn um rétta fingrasetningu 

● Vera fær um að skrifa og endursegja texta 
með ákveðin lesanda í huga 

● Þjálfist í persónusköpum 
● Þjálfist í að gera útdrátt úr lestrabók 
Málfræði  
● Geti leikið sér með tungumálið á 

margvíslegan hátt í riti og tali 
● Geti nýtt sér oðabæur og gagnabrunna sér 

til gagns og gamans 
● Þekki hugtökin samheiti, andheiti, mun 

samnafna og sérnafna 
● Þekki orðflokka no, so, lo og helstu einkenni 

þeirra. 
● Þekki persónufornöfn í et og ft, 1.p 2.p, og 

3.p. 
● Geti búið til setningar, málsgreinar og 

efnisgreinar í rituðum texta.  
● Geti nýtt sér orðaforða sinn og lært ný 

hugtök og orð og nýtt sér þau við gerð 
texta.  

● Geti stuðst við málfræði og stafsetningu í 
töluðu máli og ritun.  

 

Niðurstöður úr einstökum þáttum námsmatsins eru birtar á Namfus.is undir flipanum Verkefnabók. 

 

Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun. 

 

 


