
Áætlun í íslensku 5. bekkjar á vorönn 2019 

Áætlun er miðuð við alla nemendur bekkjarins en samkvæmt einstaklingsmiðun eru ýmis frávik 

frá þessari áætlun. 

Vika Viðfangsefni Annað 
25.02 – 
01.03 

Málfræði: Unnið með nafnorð 
Stafsetning:  Unnið með minn og 
mín regluna 
Skrift: Unnið í skriftarbók 
Lestur og lesskilningur: Unnið með 
lesskilning á fjölbreyttan hátt. PALS 
og hraðalestur sem og frjálslestur. 

 

04.03 – 
08.03 

Málfræði: Unnið með nafnorð 
Stafsetning:  Unnið með minn og 
mín regluna 
Skrift: Unnið í skriftarbók 
Lestur og lesskilningur: Unnið með 
lesskilning á fjölbreyttan hátt. PALS 
og hraðalestur sem og frjálslestur. 

04.03 Bolludagur, 05.03 
Sprengidagur og 06.03 
Öskudagur 

11.03 – 
15.03 

Næsta mánuðinn, eða frá og með 
11. mars til 12. apríl, munu 
nemendur í 5. bekk vinna að 
samþættu verkefni í íslensku og 
samfélagsfræði sem og Upplýsinga- 
og tæknilæsi. Helstu markmiðin 
með þessari vinnu er að: 
Vinna að læsi í víðum skilningi 
Vinna að því að nemendur vinni 
oftar að hagnýtum verkefnum í 
íslensku og samfélagsfræði. 
Læri að setja sig í spor annarra. 
Kynnist vel sinni heimabyggð og 
þeim atvinnutækifærum sem þar 
eru á sviði ferðamennsku. 
Læri að nýta fjölbreytta texta og 
geti dregið aðalatriði út úr texta. 

 



Nemendur tileinki sér algeng forrit 
til ritvinnslu og miðlunnar. 
Læri hópavinnu og koma sér saman 
um vinnubrögð.  
Læri að komast að sameiginlegri 
niðurstöðu. 
Tileinki sér gagnrýna hugsun og 
seiglu í námi. 
Tileinki sér alla grunnþætti 
menntunar. 

18.03 – 
22.03 

 20.03 jafndægur að vori 

25.03 – 
29.03 

  

01.04 – 
05.04 

 02.04 dagur 
barnabókarinnar og 
alþjóðadagur vitundar um 
einhverfu 

08.04 – 
12.04 

  

15.04 – 
19.04  

 Páskafrí 
 
 

 

22.04 – 
26.04 

Nemendur vinna að kynningum á 
verkefnum sínum. 
PALS og lesskilningur 

22.04 Annar í páskum 
25.04 Sumardagurinn 
fyrsti 

29.04 – 
03.05 

Kynningar nemenda á 
ferðaskrifstofum og ferðaáætlunum 
sínum.   
Foreldrum boðið á kynningu og 
einnig dómurum sem munu meta 
gæði kynninganna og áætlananna. 

01.05 baráttudagur 
verkalýðsins 

06.05 – 
10.05 

PALS og lesskilningur 
Unnið með krossgátur,  
Málshætti og orðatiltæki 

 

13.05 – 
17.05 

PALS og lesskilningsverkefni. 
Útdráttur og ritun. 

15.05 
Alþjóðafjölskyldudagurinn 



Ljóð og bragfræði. 
Nemndur vinna litlar ljóðabækur. 
Vorpróf. 

17.05 Alþjóðlegur 
baráttudagur gegn fælni 
gagnvart 
samkynhneigðum, 
tvíkynhneigðum og 
transfólki 

20.05 – 
24.05 

Lestur úr skáld- og fræðiritum.  
Upplestur og framsögn. 
 

24.05 Skólaslit 

   

    
 Prófseinkunn byggir á prófum sem tekin eru við lok hvers kafla.   

 Kennaraeinkunn er mynduð út frá prófseinkunn ásamt almennri hegðun, framförum og 

lykilhæfni nemenda. 


