Kennsluáætlun haust 2021
Tímabil Hæfniviðmið
•
ágúst –
des.

•
•

Valið og skrifað mismunandi textagerðir
sem hæfa viðkomandi verki og beitt
mismunandi orðaforða og málsniði við
hæfi.
Geti gert sér grein fyrir eðli og einkennum
margvíslegra textategunda og gert öðrum
grein fyrir því.
Geti samið texta frá eigin brjósti án
hræðslu við að beita ríkulegu tungutaki í
skapandi ritun.

Íslenska

9.bekkur

Verkefni og viðfang

Kennsluefni og viðföng

Neistar 2. kafli_ Málfræði, æði og
fleira til. bls. 26 – 53
Markmið kaflans er að efla
tilfinningu nemenda fyrir ólíkum
málsniðum. Einnig, þekkja
orðflokkana innan
smáorða/óbeygjanlegra orða
Verkefni: 1 og 3-26

Neistar – texta- og verkefnabók
í íslensku.

Neistar 6. kafli_ Smásögur – meira
en augað nemur. bls. 116 - 135
Markmið kaflans er að nemendur
fái betri skilning á því hversu
margslunginn bókmenntatexti er og
í þessum kafla er smásagnaformið
einkum skoðað.
Verkefni : 1 – 13
Neistar 3. kafli_Ólíkur texti, alls
konar ritun, en alltaf sömu lögmálin
Markmið kaflans er að æfa ritun og
gefa nemendum færi á að virkja
sköpunargáfuna.
Verkefni: 1 - 19

Mat á frammistöðu
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•

•

•
•
•

Áttað sig á beygingarlegum og
merkingarlegum einkennum orðflokka og
gert sér grein fyrir hlutverki þeirra í eigin
texta og annarra.
Beitt skipulegum vinnubrögðum við ritun,
skipað efnisatriðum í röklegt samhengi og
mótað málsgreinar og efnisgreinar.

Greint og skilið aðalatriði og aukaatriði í
margs konar texta og glöggvað sig á
tengslum efnisatriða
Átt góð samskipti þar sem gætt er að máli,
hlustun, tillitssemi, virðingu og kurteisi.
Notað algeng hugtök í bragfræði í
umfjöllun um bundið mál og óbundið,
lesið og túlkað ljóð af ýmsum toga og frá
ýmsum tímum

Íslenska

Málið í mark – Smáorð – ásamt
ítarefni/aukaefni.

Grafarþögn – Nemendur lesa/hlusta
bókina aðallega heima og svara
spurningum heima og/eða í skóla.
Grafarþögn inniheldur tvær sögur.
Nemendur segja frá sögunni í
holtinu. Skil verða á sögunni í holtinu
og bókagagnrýni.
Tungufoss/tungutak: Fjölbreyttir
textar, fjölbreytt verkefni í málfræði,
stafsetningu, málnotkun,
framsetningu ofl.
Bragfræði – æfingar úr bókinni
ásamt auka efni frá kennara.

Ritunaræfingar; Að lýsa
persónum, að lýsa stöðum, að
lýsa atburðum, að lýsa
samfundum, að finna rétt orð.

9.bekkur

Málið í mark – Smáorð/
óbeygjanleg orð

Grafarþögn eftir Arnald
Indriðason

Bókagagnrýni

Ýmsar bækur og netið notað.
Tungufoss/tungutak
Bragfræði eftir Ragnar Inga
Aðalsteinsson
Próf í bragfræði

Ritunarbókin

Stafsetningapróf/upplestur

•

Geti beitt reglum um réttritun, náð góðu
valdi á stafsetningu og gert sér grein fyrir
að rétt stafsetning er virðing við mál, texta
og lesanda.

Stafsetningaræfingar: Lögð
verður áhersla á ákveðnar reglur í
hverri æfingu og með reglulegu
millibili verður upprifjun með

Stafsetning
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Íslenska
könnunarprófum og árangur
námsins mældur.

9.bekkur
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•

•

Geti beitt reglum um réttritun, náð góðu
valdi á stafsetningu og gert sér grein fyrir
að rétt stafsetning er virðing við mál, texta
og lesanda.

Íslenska

9.bekkur

