
Kennsluáætlun - veturinn 2021-2022

Bekkur:6.bekkur - kennarar: Dóra Guðrún, Elísa og Ester

Námsefni: Orðspor 2 les og vinnubók, Smellur, Söguskinna, Grillaðir bananar, Málrækt 2, frjálslestrarbækur, ritunarbingó og ítarefni



Íslenska fyrir 5.-7.bekk - Talað mál, hlustun og áhorf

-Tjáð sig skýrt og áheyrilega og gert sér grein fyrir gildi góðrar framsagnar

-Hlustað af athygli og beitt þekkingu sinni og reynslu til að skilja það sem sagt er og greint frá aðalatriðum.
-Tjáð eigin skoðanir og tilfinningar og haldið athygli áheyrenda, m.a. með aðstoð leikrænnar tjáningar.

-Nýtt sér myndefni og rafrænt efni á gagnrýninn hátt.

-Tekið þátt í samræðum og rökræðum samkvæmt reglum.

-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

-Notað þekkingu og reynslu ásamt ríkulegum orðaforða við lestur og skilning á texta.
-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.

-Lesið úr einföldum tölulegum og myndrænum upplýsingum og túlkað þær.

Ritun

-Skrifað læsilega og af öryggi með persónulegri rithönd, beitt algengum aðgerðum í ritvinnslu, gengið frá texta og notað orðabækur.

-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.



-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

-Gert sér nokkra grein fyrir eigin máli og hefur skilning á gildi þess að bæta það.

-Áttað sig á hvernig orðaforðinn skiptist í sagnorð, fallorð og óbeygjanleg orð og greint hlutverk og helstu einkenni þeirra.

-Beitt þekkingu sinni á málfræðilegum hugtökum í umræðu um mál, ekki síst eigið mál, talað og ritað.

-Notað all ríkulegan orðaforða í ræðu og riti, gert sér grein fyrir margræðni orða og nýtt sér málfræðikunnáttu sína við orðmyndun, tal og ritun.

-Notað orðtök og málshætti í töluðu máli og rituðu og greint notagildi þeirra i texta.

-Nýtt orðaforða sinn til að skapa ný orð og orðasambönd og notað þau texta.

-Nýtt sér kunnáttu og færni til að fletta upp orðum í orðabókum og öðrum gagnabrunnum um mál.

-Beitt þekkingu sinni á málfræði við að búa til setningar, málsgreinar og efnisgreinar og gert sér grein fyrir fjölbreytileika málsins.

-Gert sér grein fyrir notagildi íslenskrar málfræði, m.a. við ritun og stafsetningu.

Tími/dagar Metanleg hæfniviðmið Nám og kennsla Námsefni

23. - 27.
ágúst
Skólasetning 24.
ágúst

krossglíma sumarfrí segja frá sumarfríinu

30. - 3.
sept.
Göngum í

Kafli 1, 2, 3

Sjá kennsluleiðbeiningar
Grillaðir bananar/
Málrækt / Stíll



skólann hefst .
sept.

https://docs.google.com/document/d/1rmTR8QskRc

yscAeCHviv4nmrd4Mulr5XWUCOtA_PKjk/edit

Málrækt bls. 5 - 11

6. - 10.
sept.

Kaflar 4,5,6
Sjá kennsluleiðbeiningar
https://docs.google.com/document/d/1CXlAFTM22k9g
Kmyqpr2i3HhxAeGNFoTO/edit
Málrækt bls. 12 - 20

Grillaðir bananar/
Málrækt / Stíll

13. - 17.
sept.
Dagur ísl.
náttúru er 16.
sept.

Kaflar 7,8,9
Sjá kennsluleiðbeiningar
https://docs.google.com/document/d/1CXlAFTM22k9g
Kmyqpr2i3HhxAeGNFoTO/edit
Málrækt bls. 19 - 22

Grillaðir bananar/
Málrækt /Stíll

20. - 24.
sept.

Kaflar 10, 11, 12
Sjá kennsluleiðbeiningar
https://docs.google.com/document/d/1CXlAFTM22k9g
Kmyqpr2i3HhxAeGNFoTO/edit
Málrækt bls. 23 - 28

Grillaðir
bananar/Málrækt /Stíll

27. - 1. okt. Skila inn vinnubók Grillaðir bananar- námsmat
Málrækt bls. 29 - 32
Smellur bls. 6 -7
Orðspor lesb. bls. 4 - 13, vinnub. 4 - 21 valin verkefni

Grillaðir bananar/
Málrækt Annar Smellur
Orðspor lesb/vinnubók
Stíll

4. - 8. okt Málrækt bls. 33 - 37
Söguskinna bls. 5 - 12 (valin verkefni bls. 12)
Smellur bls. 8 - 11
Orðspor lesb. bls. 14 - 17
Orðspor vinnub. klára verkefni frá síðustu viku

Málrækt/ Annar
smellur
Orðspor les og
vinnubók
Söguskinna

https://docs.google.com/document/d/1rmTR8QskRcyscAeCHviv4nmrd4Mulr5XWUCOtA_PKjk/edit
https://docs.google.com/document/d/1rmTR8QskRcyscAeCHviv4nmrd4Mulr5XWUCOtA_PKjk/edit
https://docs.google.com/document/d/1CXlAFTM22k9gKmyqpr2i3HhxAeGNFoTO/edit
https://docs.google.com/document/d/1CXlAFTM22k9gKmyqpr2i3HhxAeGNFoTO/edit
https://docs.google.com/document/d/1CXlAFTM22k9gKmyqpr2i3HhxAeGNFoTO/edit
https://docs.google.com/document/d/1CXlAFTM22k9gKmyqpr2i3HhxAeGNFoTO/edit
https://docs.google.com/document/d/1CXlAFTM22k9gKmyqpr2i3HhxAeGNFoTO/edit
https://docs.google.com/document/d/1CXlAFTM22k9gKmyqpr2i3HhxAeGNFoTO/edit


Stíll

11. - 15.
okt..
Starfsdagur 15.
okt

Málrækt námsmat sagnorðapróf
Smellur bls. 12 - 13
Söguskinna bls. 98 - 108 (valin verkefni bls. 109)
Orðspor lesbók 18 - 21

Málrækt/ Annar
smellur
Orðspor les og
vinnubók
Söguskinna
Stíll

18. - 22.
okt.
Vetrarfrí 18 - 19

Söguskinna bls. 110 - 115
Smellur bls. 14 - 15
Ekki stíll þessa vikuna

Annar Smellur
Stíll

25. - 29.
okt.

Málrækt bls. 38 - 43
Annar smellur 16 - 17
Söguskinna bls. 116 - 121 (valin verkefni bls. 121)
Daugaorðabók

Málrækt
Annar Smellur
Stíll
Orðspor les
Söguskinna

1.- 5. nóv. Vinna að draugaleikriti sjá kennsluleiðbeiningar
https://docs.google.com/document/d/1SMaVm0
iBZLJtWR03y8QyErkUC61_uF7x/edit#heading=h.
gjdgxs

Bekkjarkvöld
Sýna leikrit

8. - 12.
nóv.
Vinavika/vina-
dagur

Málrækt bls. 44 - 48
Annar smellur bls. 18 - 19
Söguskinna bls. 122 - 129 valin verkefni bls. 130 -
131
Orðspor les bls. 22 - 27 og vinnubók bls. 22 - 27

Málrækt
Annar Smellur
Stíll
Orðspor les
Söguskinna

https://docs.google.com/document/d/1SMaVm0iBZLJtWR03y8QyErkUC61_uF7x/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1SMaVm0iBZLJtWR03y8QyErkUC61_uF7x/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1SMaVm0iBZLJtWR03y8QyErkUC61_uF7x/edit#heading=h.gjdgxs


15. - 19.
nóv.
Dagur íslenskrar
tungu 16. nóv.
Dagur
mannréttinda
barna 20. nóv.

Málrækt bls. 38-42
Söguskinna bls. 25-30 vinna verkefni bls. 30 setja upp
á vegg. Sjá
glærurhttps://docs.google.com/presentation/d/12D0j
1iEtIyJxGUgEt8xYWetpzZfrTdnj/edit#slide=id.p1
Smellur bls. 12-13
Orðspor lesb. bls. 28-35
Orðspor vinnub. bls. 28 - 30

Málrækt
Annar Smellur
Stíll
Orðspor les
Söguskinna

22. - 26.
nóv.

Málrækt bls. 43 - 48
Söguskinna bls. 32 - 41  vinna verkefni bls. 40 - 41 sjá
glærur
https://docs.google.com/presentation/d/1iqW37QwT
gATwOT5GcFIP4WpAmXNz5Ijw/edit#slide=id.p1
Smellur bls. 14 - 15
Orðspor lesb. bls. 56 - 61

Málrækt
Annar Smellur
Stíll
Orðspor les
Söguskinna

29. - 3.
des.
Fullveldisdagur
1. des

Málrækt bls. 49 - 54
Söguskinna bls. 32 - 41  vinna verkefni bls. 50 - 57
viðhengi
https://docs.google.com/document/d/1oV9b28ctZzG
UCPZNrrQ6GBsFttq_KNzo/editSmellur bls. 14 - 15
https://docs.google.com/document/d/1P9GdXNauFO
UuV30_OSjqh6enSexqNXBH/edit
https://docs.google.com/document/d/1Mj11jTIGhgh
q1fgnittc50zKtjLfbi-k/edit

Orðspor lesb. bls. 62 - 69
Orðspor vinnubók bls. 60 - 63

Málrækt
Annar Smellur
Stíll
Orðspor les
Söguskinna

6. - 10.
des.

Málrækt bls. 55-57
Söguskinna bls. 56 - 59  (valin verkefni bls. 59)
Smellur bls. 16 - 19
Orðspor lesb. bls. 70 - 73

Málrækt
Annar Smellur
Stíll
Orðspor les

https://docs.google.com/document/d/1P9GdXNauFOUuV30_OSjqh6enSexqNXBH/edit
https://docs.google.com/document/d/1P9GdXNauFOUuV30_OSjqh6enSexqNXBH/edit
https://docs.google.com/document/d/1Mj11jTIGhghq1fgnittc50zKtjLfbi-k/edit
https://docs.google.com/document/d/1Mj11jTIGhghq1fgnittc50zKtjLfbi-k/edit


Orðspor vinnub. 64 - 70 Söguskinna

13. - 17.
des.
Smiðjudagar
15-17.
Litlu jól 17. des


