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  Kennsluáætlun – vor 2022 
Námsgrein: íslenska, bókmenntir 

Bekkur: 5. 
kennari: Lára Jónsdóttir 

Tímabil Efnisþættir - inntak Námsefni Námsmat 

4.-7. janúar Lesskilningur, persónur, málfar, orðatiltæki Léttlestrarbókin „Ég þoli ekki bleikt“ 
(lesbók og vinnubók) og Orðspor 

Virkni, vinnubrögð = 
símat 
 

10.-14. janúar Lesskilningur, persónur, málfar, orðatiltæki  Léttlestrarbókin „Ég þoli ekki bleikt“ 
(lesbók og vinnubók) og Orðspor 

Virkni, vinnubrögð = 
símat 
 

17.-21. janúar Unnið með bókmenntalega þætti s.s. sögusvið, 
uppbyggingu og persónusköpun 

Grimms ævintýrið um Hans og Grétu Virkni, vinnubrögð = 
símat 
 

24.-28. janúar Lesa ljóð og semja eigin ljóð Orðspor bls. 84-86 Virkni, vinnubrögð = 
símat 
 

31.3.-4. febrúar Sögugerð – Geimveran (skóli123) Ímyndunaraflið Virkni, vinnubrögð = 
símat 
 

7.-11. febrúar Orðabókarvinna/tölvutækni á vefnum - orðaforði Orðabækur á vefnum og Orðaspor, 
vinnubók 

Virkni, vinnubrögð = 
símat 
 

14.-18. febrúar Krossgátur/orðatiltæki Orðspor, vinnubók Virkni, vinnubrögð = 
símat 
 

17. 18. febrúar VETRARLEYFI   

21.-25. febrúar Ritun, búa til málshætti  Paravinna/ímyndunaraflið 
 

Virkni, vinnubrögð = 
símat 
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28.2.-4. mars Hlusta, horfa og skilja – horfa á bíómynd Umræður um myndina og greining á 
henni, efni á veraldarvefnum (tölvur)  

Virkni, vinnubrögð = 
símat 
 

7.-11. mars Sjálfstæði í vinnubrögðum, leita á vef að upplýsingum Verkefni frá kennara (sögugerð) 
efni á veraldarvefnum (tölvur) 

Virkni, vinnubrögð = 
símat 
 

14.-18. mars Léttlestur, vinna með bókmenntahugtök ,,Ég heiti Grímar“(lestrar- og 
vinnubók) 

Virkni, vinnubrögð = 
símat 
 

21.-25. mars Léttlestur, vinna með bókmenntahugtök ,,Ég heiti Grímar“(lestrar- og 
vinnubók) 

Virkni, vinnubrögð = 
símat 
 

28.3.-1.apríl Léttlestur, vinna með bókmenntahugtök ,,Ég heiti Grímar“(lestrar- og 
vinnubók) 

Virkni, vinnubrögð = 
símat 
 

4.-8.apríl    

9.-18. apríl Páskafrí   

19.-22. apríl 
 

Bókmenntagreining, tegundir skoðaðar Flökkuskinna, verkefni frá mms.is Virkni, vinnubrögð = 
símat 

25.-29. apríl Bragfræði, lesa og semja ljóð Flökkuskinna, verkefni frá mms.is Virkni, vinnubrögð = 
símat 
 

2.-6. maí Bragfræði, lesa og semja ljóð Flökkuskinna, verkefni frá mms.is Virkni, vinnubrögð = 
símat 
 

9.-13. maí Upplestur, hlustun og skrift Flökkuskinna, verkefni frá mms.is  Virkni, vinnubrögð = 
símat 
 

16.-20. maí Upplestur, hlustun og skrift Flökkuskinna, verkefni frá mms.is  Virkni, vinnubrögð = 
símat 
 

23.-27.maí 
Annar í hvítasunnu 

   


