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Mánuður Helstu markmið Verkefni og viðfang Kennsluefni – aðföng Mat - hæfnimat 

     

Allur veturinn  
Áhersla: Lesskilningur og 

orðaforði, Lestur, ritun og 
hlustun. 

 
 

Vinna með orð, orðtök og 
málshætti  
Málfræði tekin af og til 
yfir veturinn. 

 
Vinna með ritun 

 
 

Bókmenntir og framsögn  
Les a.m.k. fimm daga 
vikunnar. 
Nemendur skila 
kvittanabók. 
Getur lesið fjölbreytt efni 
sér til fróðleiks og 
skemmtunar. 
Getur hlustað á 
samnemendur, kennara og 
aðra.  
Getur skrifað læsilega og af 
öryggi 
Nemendur þjálfist í að 
vinna með hugmyndir sínar, 
skipulag texta og rödd í 
ritun. 

Heimalestur 
Yndislestur 
Reglulega verður unnið 
með orðaforða  

 

Ýmsir textar og verkefni. 
 

Símat (skráning á lestri, hlustun 
og skrift).  

 
 
Leiðsagnarmat 
 
Lokamat 
 

 

 

Ágúst - September  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lestur og málfræði 
Nemendur tileinki sér 
gagnvirkan lestur og ritun 
og auki lesskilning og bæti 
orðaforða. 
 
Ritun 
 

 
 
 

Nemendur lesi texta við 
hæfi með góðum hraða og 
af skilningi.  
Geti lagt mat á texta og 
túlkað og svarað. 
Geti endursagt texta 
munnlega og skriflega og 
dregið saman aðalatriði 
texta.  
Unnið með orð og hugtök. 
 

Rauðkápa, Blákápa og 
Grænkápa.  
Lesið til skilnings 
Efni og ljósrit frá kennara 

Rætt til ritunar 
 
Ritunarleikir/æfingar úr 
bókinni Jumstart 
Storymaking eftir Pie Corbet 

 Matslisti – sjálfsmat, 
jafningjamat, leiðsagnarmat.  
 
 
 

Lesfimipróf. 



6. bekkur - Kennsluáætlun í íslensku 2019-2020 

 
 

 
 

 

Október-nóvemberi Bókmenntir. 
Nemendur styrki og auki 
orðaforða sinn.   
Nemendur auka lesskilning 
sinn 

 
Nemendur lesa Njálu og 
kynnist  hugmyndum um 
Íslendingasögur. 
 
Nemendur öðlist frekari 
færni í 
málfræðihugtökum 

 
 

Ýmis verkefni unnin 
samfara lestri Njálu 
 
Unnið með anda liðinna 
alda í verkefnum út frá 
Brennunjálssögu.  
 
 
 
Nemendur rifja upp 
nafnorð, sagnorð og 
lýsingarorð í textum og 
vinni með þau. 

Rauðkápa, Blákápa og 
Grænkápa.  
Lesið til skilnings 
BrennuNjálssaga (Brynhildur 
Þórarinsdóttir og Margrét E 
laxness).  

Leiðsagnarmat. 
Sjálfsmat.  
Jafningjamat. 
Lokamat. 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

Desember Lesskilningur og orðaforði 
Nemendur auka orðaforða 
og lesskilning.  
 
Unnið með uppbyggingu 
setninga og málsgreina. 
 
 

Nemendur vinna með texta 
og efni frá kennara, greina 
þá og fjalla um aðalalatriði 
og helstu efnisorð þeirra. 
Brennunjálssaga 
Nemendur átti sig á 
setningu og málsgrein. 
 

Orðspor  
Efni frá kennara. 
Blákápa/Rauðkápa 
Ýmsir textar tengdir jólum 
og jólahaldi. 

Leiðsagnarmat 
Lokamat 

Janúar Ritun  
Nemendur þjálfist í að 
vinna með hugmyndir sínar, 
skipulag texta og rödd í 
ritun. 

Nemendur skrifa lengri 
og styttri texta þar sem 
áhersla er á nákvæmar 
lýsingar bæði á 

Orðspor.  
Efni frá Kennara. 

Lesfimipróf 
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Þjálfast í að skrifa og setja 
upp i tölvu. 

persónum, stöðum og 
atburðarás. 
Nemendur skrifa sögur, 
sendibréf o.fl. 

Febrúar 
 

Lestur og bókmenntir 
Ritun og lesskilningur 
Nemendur kynni sér 
rithöfund og verk hans og 
kynna fyrir samnemendum. 
 
 

Nemendur velja sér höfund 
úr safni og lesa bók eftir 
hann. Fimm til sex 
nemendur um hverja bók.  
Ræða bókina saman við 
aðra sem eru að lesa sömu 
bók.  
 
 

Bækur af bókasafni. 
 

Jafningjamat. 
Leiðsagnarmat. 
Lokamat. 

Mars Ritun 

Lesskilningur 

Nemendur kynnast og 

vinna með málshætti og 

orðtök. 

Skammstafanir. 

 

kynnast völdum 

Þjóðsögum og 

hugmyndum um þær 

 

Hópavinna 
Ýmsir textar 

Verkefni frá kennara. 

• Nemendur kynni 
sína bók fyrir 
samnemendum. 

• Bókagagnrýni. 

• Textar og ljóð frá 
kennurum m.e.a. úr 
litlu og stóru 
upplestrarkeppninni. 

• Ritunarleiki/æfingar 
úr bókinni Jumstart 
Storymaking eftir Pie 
Corbett 

 
Heimavinna: nemendur 
vinna verkefni heima sem 

Leiðsagnarmat. 
Jafningjamat 
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 tengjast því sem unnið er 
með í skólanum. 

Apríl 
Ljóð 

Lestur og bókmenntir  
nemendur tileinki sér 
notkun málshátta. 

Nemendur vinna með 
form, innihald, 
uppbyggingu og túlkun 
ljóða.  

 

Nemendur lesa texta og 
búa sjálfir til texta þar sem 
málshættir og orðtök koma 
fyrir. 
Nemendur lesa ljóð og 
greina ljóð.  Læra um 
ljóðstafi, rím og líkingar.  

Efni og ljóðaverkefni frá 
kennara.  
Ljóðspor.  
 

Leiðsagnarmat og lokamat 

Maí  

Talað mál og framsögn 
Nemendur þjálfist í að tjá 
sig skýrt og áheyrilega og 
geri sér grein fyrir gildi 
góðrar framsagnar. 
Geti tjáð eigin tilfinningar 
og skoðanir og haldið 
athygli áheyrenda , m.a. 
með aðstoð leikrænnar 
tjáningar. 
 

 Ýmis verkefni frá kennara 
Orðspor 

Leiðsagnarmat 
Lokamat 
 

Júní Lokafrágangur verkefna Búið um lausa enda og 
ólokin verkefni kláruð 

Ýmis verkefni Lokamat 

 

 


