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KENNSLUÁÆTLUN SKÓLAÁRIÐ 2022 - 2023 

 

Námsgrein: Íslenska 

Árgangur: 5. bekkur  

Tímar á viku: 7 tímar 

Kennari/ar: Sandra Dögg Friðriksdóttir, Sigríður Jónsdóttir og Svanhildur G. Þorgeirsdóttir  



Markmið- hvað ætlum við að læra?  

 

Námsefni- hvaða bækur og gögn notum við? 

 

Kennsluaðferðir – hvernig vinnum við í kennslustundum? 

 

 
Talað mál, hlustun og áhorf: 

- Geta tjáð sig skýrt og tjáð eigin skoðanir og tilfinningar 
- Nýtt sér myndefni og rafrænt efni 
- Tekið þátt í samræðum 
- Átt góð samskipti, hlustað, gætt tungu sinnar og sýnt viðeigandi kurteisi 
- Hlustað af athygli 

 
Lestur og bókmenntir 

- Lesið texta við hæfi með góðum hraða 
- Lesið þjóðsögur, ljóð og bókmenntir ætlaðar börnum 
- Notað þekkingu og reynslu við lestur og skilning á texta 
- Beitt nokkrum hugtökum til að fjalla um innihald ljóðs svo sem rím og ljóðstafi 
- Lesið sér til ánægju og fróðleiks 
- Afla upplýsingum úr bókum og rafrænu efni, unnið úr þeim og nýtt við lausn verkefna 

 
Ritun 

- Skrifað læsilega og af öryggi 
- Beitt helstu atriðum stafsetningar og notað orðabók 
- Skipulagt og orðað texta sem hæfa tilefni 
- Samið texta og kynnt ritunina og/eða leyfa öðrum að lesa 

 
Málfræði 

- Beitt þekkingu sinni í málfræði til að búa til setningar og málsgreinar 
- Áttað sig á að orðaforðinn skiptist í sagnorð, nafnorð og lýsingarorð 
- Notað fjölbreyttan orðaforða og nýtt sér málfræðikunnáttu sína við orðamyndun, tal og 

ritun 
- Þekkt orðtök og málshætti 
- Flett upp orðum í orðabók 

 

 

Bækur: Smellur 1 , Orðspor 1, Flökkuskinna, Málrækt, Ljóðspor, Réttritunarorðabók, Stafsetning 
og Mál til komið. Annað efni frá kennara, af neti og/eða samantekt úr ýmsum bókum 
 

 

Einstaklingsvinna, hópavinna, þemanám, lausnaleitarnám o.fl.  



Námsmat – hvað og hvernig er nám og vinna metin? 

 

Kennari áskilur sér rétt til breytinga 

 
Hæfniviðmið eru mörg og fer hluti af mati fram í kennslustundum, með mati á vinnubókum, 
könnunum og öðrum verkefnum. Mat er reglulegt og fer inn á Mentor. 
 


