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  Kennsluáætlun – haust 2022 
Námsgrein: Íslenska 

Bekkur: 6. 
Kennarar: Lára Jónsdóttir 

 

Tímabil Efnisþættir - inntak Námsefni Námsmat 

 
15.8. – 2.9. 

Heimalestur, yndislestur 
Bókmenntir og ljóð: Semja texta og skrifa upp ljóð, 
þjóðsögur 
Stafsetning: Æfingar – stór og lítill stafur 
Málfræði: Orðflokkar, fallbeygingar 

Fyrsti smellur, lesskilningsverkefni 
Stafsetningarhefti, æf.og reglur 
Málrækt 2, þjóðsögur lesnar af LJ og 
ljóð valin af vefnum. 

 
Símat, virkni 

5. – 9. sept. Heimalestur, yndislestur 
Bókmenntir og ljóð: Semja texta og skrifa upp ljóð, 
þjóðsögur 
Stafsetning: Æfingar – stór og lítill stafur 
Málfræði: Orðflokkar, fallbeygingar 

Fyrsti smellur, lesskilningsverkefni 
Stafsetningarhefti, æf.og reglur 
Málrækt 2 

 
Símat, virkni 

12. – 16. sept. Heimalestur, yndislestur 
Bókmenntir og ljóð: Lesa, skrifa og syngja ljóð, 
þjóðsögur 
Stafsetning: Æfingar – stór og lítill stafur 
Málfræði: Orðflokkar, fallbeygingar 

Fyrsti smellur, lesskilningsverkefni 
Stafsetningarhefti, æf.og reglur 
Málrækt 2 

 
Símat, virkni 

19. – 22. sept.* Bókmenntir og ljóð: Dagbókarskrif. 
Málfræði: Orðflokkar, fallbeygingar 
Erlend götumynd (Hannes Pétursson) 
Lesfimikönnun 

Vefur mms.is – Skrifað í skrefum 
Málrækt 2 

Símat, virkni 

26. – 30. sept.* Bókmenntir og ljóð: Dagbókarskrif. 
Málfræði: Orðflokkar, fallbeygingar 
Lesfimikönnun 

Vefur mms.is – Skrifað í skrefum 
Málrækt 2 

Símat,virkni 

3. – 7. okt.  Bókmenntir og ljóð: Dagbókarskrif. 
Málfræði: Orðflokkar, fallbeygingar 
Skrift  

Vefur mms.is – Skrifað í skrefum 
Málrækt 2, Skrift 7 

Símat,virkni 

10. - 20. okt. Bókmenntir og ljóð:  Lesa á eigin hraða í léttlestrarbók Lygasaga (léttlestrarbók) + vinnub.  
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og vinna verkefni því tengt 
Málfræði: Orðflokkar, fallbeygingar 
Skrift 

Málrækt 2, Skrift 7 
Ljod.is 

21. – 25. okt. VETRARLEYFI   

26. okt. – 4. nóv. Bókmenntir og ljóð: Lesa á eigin hraða í léttlestrarbók 
og vinna verkefni því tengt. 
Málfræði, stafsetning og skrift 

Lygasaga, skrift 7, málrækt og 
verkefnahefti í stafsetningu, ljod.is 

Símat, virkni 

7. – 11. nóv. Bókmenntir og ljóð: Lesa á eigin hraða í léttlestrarbók 
og vinna verkefni því tengt. 
Málfræði, stafsetning og skrift 

Lygasaga, skrift 7, málrækt2  og 
verkefnahefti í stafsetningu, ljod.is 

Símat, virkni 

14. – 17. nóv. * Skrift, samning sögu/leikrits  Skrift 7, engar aðrar námsbækur Símat, virkni 

21. – 25. nóv. Æfa leikrit, semja ljóð, málfræði, stafsetn. Málrækt 2, stafsetningarhefti Símat, virkni 

28. nóv. – 9. des. Bókmenntir og ljóð: Lesa á eigin hraða í léttlestrarbók 
og vinna verkefni því tengt. 
Málfræði, stafsetning og skrift 

Lygasaga, skrift 7, málrækt 2 og 
verkefnahefti í stafsetningu, ljod.is 

Símat, virkni 

12. – 20. des.** Skrifa sameiginlega jólasögu   

21. des. – 3. jan. JÓLALEYFI   

4. -6. jan. *    

9. – 13. jan.     

16. – 20. jan    

Engin formleg annaskil eru skráð þar sem dagar voru taldir í tengslum við það hvenær skipta þarf um hópa í list- og verkgreinum. Kennarateymi 
ákveða sjálf hvenær hentar að hafa annaskil í tengslum við námsefni haust og vorannar.  

Ath: * stutt vika, **lengra en vika, annaskipti (tvískipt: XX) 


