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Önn            Vor 2017 

Deild Fjölgreinadeild 

Bekkur 9. og 10. bekkur 

Kennarar Guðrún Guðnadóttir 

Námsgrein Íslenska 

Námsefni Lestur og bókmenntir: 

Gunnlaugssaga ormstungu 

Þjóðsögur og smásögur 

Ljóðspeglar: Kolbrún Sigurðardóttir, Sverrir Guðjónsson og Þórdís Mósesdóttir 

Málfræði:  

Íslenska. Kennslubók í málvísi og ljóðlist: Jón Norland og Gunnlaugur V. Snævarr. 

Tungutak I, II: Skólavefurinn 

Ýmis önnur verkefni sem falla að kennslunni.  

Stafsetning: Ýmis verkefni.  

Ritun: Ýmis verkefni 

Námsmat Símat munnlet og skriflegt 

Stundafjöldi  5 

Heimanám Sjaldan heimanám 

Markmið:  Að nemendur kynnist mismunandi bókmenntum, þjálfist enn frekar í lestri og öðlist betri 

lesskilning svo lestur á íslensku verði þeim eftirsóknarverðari.  

Að nemendur geti betur tjáð sig munnlega og skriflega með aukinni þekkingu og 

orðaforða og færni í málfræði og stafsetningu.  

 

Helstu atriði í málfræði og stafsetningu sem nemendur þurfa að læra, æfa og öðlast meiri 

færni í eru: 

 Stafrófið, atkvæði, samsett orð, sérhljóðar og samhljóðar, stofn orða, orðflokkarnir: 

fallorð, sagnorð, smáorð og helstu einkenni þeirra, greinamerki, bein og óbein ræða, 

hljóðbreytingar, málshættir, orðtök, samheiti og andheiti, hlutlægni og huglægni, rím og 

ljóðstafir, nýyrði og tökuorð, víðtæk orð og sértæk, persónugerving, viðlíkingar og 

reglur í stafsetningu. 

 

VIKA ÁÆTLUN Annað 

1. 

 

16-20 jan 

 

Gunnlaugssaga ormstungu  bls. 31-45 + hugarkort 

Málfræði: Lo. stigbreyting (Tungutak bls. 89 og 

fallbeyging bls. 91 og Málvísi bls.30-31) og sterk og veik 

beyging lo. bls. 34 í Málvísi og eyðufyllingar bls.35.  

Próf í lýsingarorðum. 

 

2. 

 

23-27 jan 

Gunnlaugssaga ormstungu bls. 46-60 + hugarkort 

Málfræði: To.bls. 37 í Málvísi. Fornöfn: bls. 38- 40 í 

Málvísi og Tungutak bls. 147-151  

PALS í 2. – 7. bekk 

 

3. 

 

30 jan-3 feb 

Gunnlaugssaga ormstungu bls. 61-77 + hugarkort 

Málfræði: Málvísi: fn.bls. 41-44.  

Ritun 

PALS í 2. – 7. bekk 

Viðtalsvika 

3 feb dagur stærðfr. 

                4.  

 

        6 – 10 feb. 

Gunnlaugssaga ormstungu bls. 78-93 + hugarkort 

Málfræði: Tungutak: fn. bls. 153-162 

Próf í fornöfnum. 

PALS í 2. – 7. bekk 



5. 

 

       13 – 17 feb  

Gunnlaugssaga ormstungu bls. 94-105 + hugarkort 

Málfræði: Sagnorð í Málvísi bls.45- -50 

PALS í 2. – 7. bekk 

6. 

 

20-24 feb 

Gunnlaugssaga ormstungu upprifjun, hugarkort. 

Próf í Gunnlaugssögu 

Málfræði: Sagnorð í Málvísi bls. 51-55  

PALS í 2. – 7. bekk  

22. feb skipulagsdagur 

23 og 24. vetrarfrí 

  7.  

 

27 feb- 3 mars 

 

Upplestur smásagna. 

Málfræði: Sagnorð bls. 56-61 í Málvísi  

Ritun 

PALS í 2. – 7. bekk 

8. 

 

6 – 10 mars 

 

Upplestur smásagna.   

Nemendur velja sér bækur fyrir lestrarsprett. 

Málfræði: Sagnir bls. 62-63 í Málvísi 

 

PALS í 2. – 7. Bekk  

9. 

13 – 17 mars 

 

Upplestur smásagna og lestur valbóka og nemendur 

skrifa stuttan úrdrátt úr lesefninu. 

Próf í sögnum. 
Málfræði: Smáorð bls. 64-66 og 71 í Málvísi 

Lestrarsprettur allur 

skólinn – hefst 13. mars 

10. 

20 – 24 mars 

 

Upplestur smásagna og lestur valbóka og nemendur 

skrifa stuttan úrdrátt úr lesefninu.  

Málfræði: Ao.bls. 67-69 

Ritun 

Lestrarsprettur allur 

skólinn  

22 og 23 mars 

þemadagar 

11. 

27 -31 mars 

 

Upplestur smásagna og lestur valbóka og nemendur 

skrifa stuttan úrdrátt úr lesefninu. 

Málfræði: samtengingar bls. 70 og 90-96 í Málvísi 

Lestrarsprettur allur 

skólinn 

12. 

3.-7.apríl 

 

10.-17. apríl 

 

Upplestur smásagna og lestur valbóka og nemendur 

skrifa stuttan úrdrátt úr lesefninu. 

Málfræði: Bein og óbein ræða.bls. 102-103 í Málvísi. 

Orðflokkagreining   

páskafrí 
 

Lestrarsprettur allur 

skólinn – lýkur 7. apríl 

2. apríl dagur 

barnabókarinnar 

                13. 

18-21. apríl 
Upplestur þjóðsagna og ljóða. 

Málfræði: Málshættir bls. 143-145 í Málvísi 

  

20 apríl sumardagurinn 

fyrsti 

14. 

24 – 28 apríl 

 

Upplestur þjóðsagna og ljóða.  

Málfræði: orðtök bls. 146-148 í Málvísi 

Ritun 

 

15. 

2 – 5 maí 

 

Upplestur ljóða  

Málfræði: einkenni ljóða, rím, ljóðstafir, persónugerving, 

myndmál, líkingar o.s.frv. bls. 171-205 í Málvísi 

1. maí 

 

16. 

8 – 12 maí 
Nemendur velja blaðagreinar til að lesa eða kynna. 

Málfræði: Hljóðbreytingar bls. 117 -119 í Málvísi 

 

                 17. 

15 – 19 maí 
Upplestur smásagna og ljóða.  

Málfræði: upprifjun 

 

18. 

22- 26 maí 
Upprifjun og próf  

19. 

 29 maí – 2 júní 

 

Útikennlsa og ritun 

 

29. maí skipulagsdagur 

20.    



  

 

Áætlunin er gerð með fyrirvara um breytingar. 

 

 

 

 

Dagsetning 

janúar 2017 

 

 

 

 

 

 


