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 Helstu markmið Verkefni og námsbækur Annað 

 
Allur veturinn:  
Áhersla á 
heimalestur 
Læsisfimman 
Áhersla á lesskilning 
orðaforðavinnu, 
málfræði, lestur, 
ritun og hlustun.  
 

 

• Allir lesa a.m.k. fimm 
daga vikunnar heima. 

• Nemendur skila 
kvittanabók einu sinni 
í viku. 

• Þjálfa úthald, læsi og 
sjálfstæð vinnubrögð  

• Efling orðaforða 

• Getur skrifað 
mismunandi tegundir 
texta.  

• Getur unnið 
ritunarverkefni eftir 
skriflegum 
markmiðum og 
viðmiðum ásamt því 
að beita eigin sköpun.  

• Getur byggt upp texta, 
mótað mál-og 
efnisgreinar og skipað 
þeim í röklegt 
samhengi. 

• Notar 
fyrirmyndarmálsgeinar 
í ritun.  

• Notar samtengingar í 
ritun.  

 

• Heimalestur, frjálst val á lesefni 
Lýsing á læsisfimmunni: 

• Sjálfstæður lestur í læsisfimmunni, nemendur hafa val á 
lesefni.  

• Félagalestur, tveir nemendur lesa upphátt fyrir hvorn 
annan. 

• Ritun, nemendur skrifa og vinna ritunarverkefni 
(Ritunarleiki/æfingar úr bókinni Jumstart Storymaking eftir 
Pie Corbett) 

• Orðavinna, nemendur vinna að fjölbreyttum verkefnum 
tengdum orðaforða og málfræði  

 
Allur veturinn 
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• Getur skrifað texta 
með góðu 
setningaflæði.  

• Getur skrifað og byggt 
upp texta eftir 
fyrirmynd.  
 

 
Ágúst - September 

• Getur flokkað í 
orðflokka 

• Getur greint í kyn, tölu 
og fall. 

• Lesskilningur 

• Samheiti-andheiti 

• Þekkir orðatiltæki 
Fléttað inn í 
læsisfimmu 

• Verkefni á rafrænu formi af Skólavefnum og MMS 

• Verkefni frá kennara 

• Undirbúningi undir samræmd próf einnig fléttað inn í 
læsisfimmuna. 
 

Samræmt próf 23. 
september 

Október • Allir eiga að lesa 
kjörbók  

• geti þroskað með sér 
siðferðis og 
tilfinningaþroska með 
því að læra um 
vináttu, lífið og 
dauðann 

• Geti dregið einfaldar 
ályktanir af því sem 
þau lesa 

• greina 
bókmennafræðileg 
hugtök ss. aðal og 

• Benjamín dúfa, tengja við læsisfimmuverkefni 

• Læsisfimman – ritun, mismunandi gerðir málsgreina, 
lýsingarorð og atviksorð. Samtengingar í ritun.  

 

Haustviðtöl 
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aukapersónur, tíma, 
sjónarhorn osfrv.  

• getur gert útdrátt úr 
stuttum texta svo 
aðalatriði komi fram 

• læri að lýsa atburðum 
með stuðningi mynda 

• kann að nýta sér 
orðabækur 

 

Nóvember • Framsögn 

• Ljóð  

• Ritun  

• Stafsetningarreglur  

• stór og lítill stafur 

• n og nn 

• y 
 
Fléttað inn í 
læsisfimmu 

• 1x upplestur og framsögn – Nemendur fá texta til að æfa sig 
á og flytja fyrir samnemendur.  

• Farið í helstu ljóðareglur  

• Læsisfimman, nemendur skrifa ljóð í ritun og túlka í 
orðavinnu 

• Textar og ljóð frá kennurum  

• Nemendur fá sjálfir að velja ljóð eða stutta frásögn til að 
lesa upphátt.  

• Læsisfimman – ritun, vinna með persónusköpun.  
 

16. nóv – dagur 
Íslenskra tungu 

Desember • Textavinna, nemendur 
geti lesið, skilið og 
dregið saman frásögn í 
formi útdráttar 

• Ritun  
Fléttað inn í læsisfimmu 

• Valin verkefni frá kennara  

• Æfa fyrir upplestrarkeppni 

• Læsisfimman – ritun, vinna með persónusköpun og 
bakgrunn, 

 

Janúar • Orðavinna • Læsisfimman – ritun, vinna með bakgrunn, Rætt til ritunar 
(The Canal, tale of fear) 

 
Námsviðtöl 
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Febrúar • Málfræði, orðflokkar, 
fallbeyging, 
stigbreyting, greint í 
kyn, tölu, fall. 
Lesskilningur, 
nemendur geti lesið 
mismunandi texta, 
skilið og svarað 
spurningum út frá 
þeim. 

• Valin málfræðiverkefni úr kennslubókinni Vandamálið, 
minnsta málið, heilstætt námsefni í íslensku  

• Valin verkefni úr kennslubókinni Málrækt 2 og 3  
Fléttað inn í læsisfimmuna 

• Æfa fyrir upplestrarkeppni  

• Læsisfimman – ritun, rætt til ritunar – læra að skrifa 
leiðbeiningar  

 

Mars Kjörbók númer 2 
Harry Potter og 
viskusteinninn 

• Allir lesa Harry Potter, viskusteinninn (1.bókin) 

• Læsisfimman – ritun, læra að skrifa útskýringar í 
tengslum við Harry Potter (rætt til ritunar) 

Stóra 
upplestrarkeppnin 

Apríl  Lestur og       bókmenntir 
Nemendur lesa bók í fullri 
lengd og auka þannig 
Lestrarúthald sitt og 
orðaforða 

• Allir lesa Harry Potter – Viskusteinninn (1. bókin). 

• Unnið verður með lesskilning, orðaforaða, ritun og 
málfræði í tengslum við lesturinn 
Hver og eitt fær afnot af Harry Potter bók. Samhliða vinna 
þau í verkefnabók. 

• Læsisfimman – ritun, sannfæring (rætt til ritunar)  
 

 

Maí • Ólokin verkefni kláruð • Læsisfimman, ritun sannfæring (rætt til ritunar)   

Júní • Lokafrágangur 
verkefna 

• Búið um lausa enda og ólokin verkefni kláruð   

 


