
Kennsluáætlun í íslensku 
Miðönn 2020- 2021 

Kennari: Asta Johanna Furuhjelm Laukkanen 

Námsefni:  

- Vandamálið- þetta er málið, lesbók og vinnubók. Ath! Verkefni í lesbókinni skal skrifa niður í 

stílabók. 

- Orðspor 1 nemendabók og vinnubók.  

- Verkefni frá kennara. 

Námsmat:  

A) Vinnubók: 50% (vinnulag, vandvirkni, áætlanir)  

B) Kannanir: 20%  

a) Málfræði, ritun og lesskilningur 

C) Kennaraeinkunn: 30% (frumkvæði, vinnusemi og samskipti). Ath! Þáttaka nemandans í undirbúning 

á árshátíð telur inn í kennaraeinkunn. 

Nemendur vinna upp áætlanir heima ef þeir ná ekki að klára í kennslustundum. Skil á heimanámi er á 

þriðjudögum nema annað sé tekið fram. 

Miðönn Námsefni Viðfangsefni Athugasemdir 

16.-

22.11 

Upprifjun og aukaefni frá kennara í 

tilefni degi íslenskrar tungu.  

   

 

16.11: Dagur 

íslenskrar tungu 

(haldinn hátíðlegur 

10.11) 

20.11: Dagur 

mannréttinda barna 

23.-

29.11 

Vandamálið- þetta er málið: 

Lesbók: bls. 7-9 

Vinnubók: 2-5 

- eintala, fleirtala nafnorða og 

upprifjun á fallbeygingu 

nafnorða 

- Lesa og leysa 

verkefni í VM- lesbók 

2 

- Nemendur vinna 

verkefni í vinnubók 

VM 2 

 

30.11- 

6.12 

Vandamálið- þetta er málið: 

Lesbók: bls. 10-12 

- Lesa og leysa 

verkefni í VM lesbók 

2 

 



Vinnubók: 6-10 

- Fallbeyging nafnorða, nafna 

og örnefna 

- Krossgáta með nafnorðum 

- Nemendur vinna 

verkefni í vinnubók 

VM 2 

7.-13.12 Vandamálið- þetta er málið: 

Lesbók: bls. 13-15 

Vinnubók: 12-14 

- Fallbeyging nafnorða 

- Lesskilningur (verkefni 13) 

- Lesa og leysa 

verkefni í VM lesbók 

2 

- Nemendur vinna 

verkefni í vinnubók 

VM 2 

 

14.-

20.12 

Jólagleði ☺ 

- Jólaleg verkefni og jólakort 

Verkefni frá kennara Jólaball 18.12 

Jólafrí 19.12-3.1 

4.-10.1 Vandamálið- þetta er málið:  

Lesbók: bls. 16-18 

Vinnubók: 15-17 

- Krossgáta (orðaforði) 

- Vísnaþáttur (orðaforði og 

lesskilningur) 

- Sterk og veik beyging 

nafnorða 

- Lesa og leysa 

verkefni í VM 

lesbók 2 

- Nemendur vinna 

verkefni í 

vinnubók VM 2 

 

4.1: Starfsdagur 

11.-17.1 Vandamálið- þetta er málið: 

Lesbók: bls. 22-23 

Vinnubók: 18-21 

- Ritun 

- Stofn nafnorða 

- Kenniföll (listin að flétta upp í 

orðabók) 

Hugmyndavinna fyrir árshátíð 

- Lesa og leysa 

verkefni í VM lesbók 

2 

- Nemendur vinna 

verkefni í vinnubók 

VM 2 

 

18.-24.1 Árshátíð- undirbúningur - Undirbúningur fyrir 

árshátíð miðstigs 

 



Ath! Þáttaka nemandans í 

árshátíðarundirbúning er hluti af 

námsmati annarinnar.  

25.-31.1 Árshátíð- undirbúningur - Undirbúningur fyrir 

árshátíð miðstigs 

 

1.-7.2 Árshátíð- generalprufa og sýning 

Vandamálið- þetta er málið:  

Vinnubók: 22-24 

- Kenniföll  

- Orðabókin 

- Orð af orði (samsett orð) 

- Nemendur sýna 

afrakstur vinnunnar 

á árshátíð miðstigs 

- Nemendur vinna 

verkefni í VM 2 

vinnubók 

2.2: Árshátíð miðstigs 

8.-14.2 Námsmat 

Könnun úr námsefni annarinnar 

Klára óunnin verkefni 

Námsmat í lok vikunnar 

 

15.-21.2 Frágangur á vinnubókum 

Verkefni frá kennara 

 

Verkefni frá kennara 17.2: Öskudagur 

18.2: Starfsdagur 

19.2: Foreldradagur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


