
5. bekkur – Áætlun í íslensku 

Haustönn 2019 

 

Kennari: Elísabeth Lind Ingólfsdóttir 

Kennslubækur: Vandamálið - þetta er málið, vinnubók og lesbók, Mál til komið til    
                                  viðmiðunar í stafsetningu og ritun 

 

Vika Viðfangsefni  Fastar dagsetningar 

26. - 30. ágúst  Upprifjun og stöðumat 
        Skoðum læsi, ritun, stafsetningu og       
        almenna stöðu nemenda í íslensku 

26. Skólasetning 
 

2. - 6. sept. 
 

Vandamálið lesbók, bls. 7-9 
Vandamálið vinnubók, verkefni 1-6 
Stafsetning, stór og lítill stafur (1 og 2) 
Ritun, texti til að afrita 
 

 
 

9. - 13. sept. Vandamálið lesbók, bls. 16-17 
Vandamálið vinnubók, verkefni 10-13 
Stafsetning, stór og lítill stafur (3 og 4) 
Tjáning, kynning á okkur sjálfum 
 

9. Foreldradagur 

16. - 20. sept.  Vandamálið lesbók, bls. 18-19 
Vandamálið vinnubók, verkefni 15-17 
Stafsetning, ng og nk (5 og 6) 
Ritun, áhugamálin mín 
 

 

23. - 27. sept. Vandamálið lesbók, bls. 22-23 
Vandamálið vinnubók, verkefni 20-22 
Stafsetning, minn og mín (7 og 8) 
Tjáning, segja frá áhugamálum okkar 
 

 

30. sept - 4. okt Vandamálið lesbók, bls. 24-27 
Vandamálið vinnubók, verkefni 24-27 
Stafsetning, stór/ lítill stafur – upplestur 
 

4. Starfsdagur 

7. - 11. okt Vandamálið lesbók, bls. 36-37 
Vandamálið vinnubók, verkefni 28-31 
Stafsetning, n og nn (10) - upplestur 
Ritun, teiknimyndasaga 
 

 

14. - 18. okt Vandamálið lesbók, bls. 40-41 
Vandamálið vinnubók, verkefni 32-36 
Stafsetning, tvöfaldur samhljóði (11 og 12) 
Tjáning, kyrrmyndir  
 

 



21. - 25. okt  Vandamálið lesbók, bls. 42-43 
Vandamálið vinnubók, verkefni 38-41 
Stafsetning, tvöfaldur samhljóði (13) 
Ritun, skrifað í hlutverki 
 

 

28. okt. - 1. nóv Vandamálið lesbók, bls. 44-45 
Vandamálið vinnubók, verkefni 42-45 
Stafsetningarkönnun  
Ritun, verkefni 44 í vandamálinu 
 

 

4. - 8. nóv Vandamálið vinnubók, verkefni 47-52 
Könnun úr efni Vandamálsins 
Tjáning, spuni 
 

8. Dagur gegn einelti 

11. - 15. nóv 
 

Yfirferð og gaman 
         Förum saman yfir könnunina 
         Gerum eitthvað skemmtilegt! 

12. Dagur íslenskrar 
tungu 
haldinn hátíðlegur 
13. Starfsdagur 
14. Foreldradagur 
15. Annarleyfi 
 

 

Nemendur vinna upp áætlanir heima ef þeir ná ekki að klára í kennslustundum. 

 

Námsmat:  

Vinnubók: 40% (vinnusemi, vandvirkni, áætlanir) 

Kannanir: 40% (málfræði, stafsetning, ritun, upplestur og tjáning) 

Kennaraeinkunn: 20% (frumkvæði, vinnusemi og samskipti) 


