
Kennari: Anna Kristín Guðjónsdóttir 
Vorönn 

10. bekkur 

Áætlun í íslensku 

 

Námsgögn veturinn 2020-2021: 

 

Málfræði: Logar, Stoðkennarinn. Finnur III. Verkefni frá kennara 

Ritun: Logar. Verkefni frá kennara. Bókmenntaritgerð og heimildaritun.  Ritun ræðu. 

Stafsetning: Logar, Stoðkennarinn.  Verkefni frá kennara. 

Lestur og lesskilningur: Logar. Brennu –Njálssaga.  Ýmsar bækur til yndislestrar.   

Framkoma og tjáning: Logar.  Flutningur ræðu. Leikræn tjáning í tengslum við ýmis verkefni vetrarins 

 

Dagsetning 
 

Viðfangsefni Verkefnaskil Hæfniviðmið Uppbrot 

22. – 26. feb. Bókmenntastefnur 
Logar: Lesa bls. 110-
114 

 Nemandi geti lesið og túlkað ljóð af 
ýmsum toga og frá ýmsum tímum. 

22. feb.: Annarleyfi 
25. feb.: Tími fellur 
niður v. Fsu kynn. 

1.- 5. mars Bókmenntastefnur 
Logar: Lesa bls. 115-
120, verkefni 1-8 

Hópavinna: Skila 
verkefnum til kennara. 

Nemandi geti lesið, túlkað, metið og 
fjallað um fjölbreyttar bókmenntir. 

1. mars: Skíðaferð 

8. – 12. mars Ljóð og ljóðahugtök: 
Innlögn: Myndmál 

Verkefni í hefti um 
myndmál 

Nemandi kannist við myndmál, 
algengustu tákn og stílbrögð. 

 

15.-19. mars Ljóð og ljóðahugtök 
Innlögn: Bragfræði 
 

Verkefni í hefti um 
bragfræði 

Nemandi geti notað algeng hugtök í 
bragfræði í umfjöllun um bundið mál 
og óbundið. 

 

22.-26. mars Ljóð og ljóðahugtök 
Gátlisti afhentur 

24. mars: Ljóðapróf   

29. mars – 2. 
apríl 

PÁSKAFRÍ    
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Hæfniviðmið fyrir lykilhæfni í grunnskóla eru höfð til hliðsjónar yfir alla önnina: tjáning og miðlun, skapandi og gagnrýnin hugsun, sjálfstæði og 

samvinna, nýting miðla og upplýsinga, ábyrgð og mat á eigin námi. 

 

 

 

5. – 9. apríl Heimildaritun 
Heimir – APA kerfið 
 
Verkefni frá kennara 

 Nemandi geti leitað og aflað sér 
heimilda úr ýmsum gagnabrunnum 
og lagt mat á gildi og trúverðugleika 
ritaðs máls, svo sem fjölmiðla-og 
margmiðlunarefnis, og tekið 
gagnrýna afstöðu til þess. 

5. apríl: Annar í 
páskum 

12.-16. apríl Heimildaritun 
Heimir – APA kerfið 
 
Verkefni frá kennara 

 Nemandi geti notað helstu aðgerðir 
við ritvinnslu, valið viðeigandi 
heimildir, vísað til þeirra og sett í 
heimildaskrá svo sem reglur kveða 
á um. 

 

19. – 23. apríl ÞEMADAGAR/ 
STARFSKYNNINGAR 

  22. apríl: Sumard.f. 
23. apríl: Annarleyfi 

26. – 30. apríl Heimildaritun 29. apríl: Skila 
heimildaverkefni  

Nemandi geti beitt skipulegum 
vinnubrögðum við ritun, skipað 
efnisatriðum í röklegt samhengi og 
mótað málsgreinar og efnisgreinar. 

 

3. – 7. maí Logar 5. kafli 
Mállýskur 
Bls. 79-83 

 Nemandi þekki til helstu 
framburðarmállýskna. 

 

10. – 14. maí Logar 5. kafli 
Mállýskur 
Bls. 84-86 

12. maí: Próf – 
Mállýskur 

Nemandi átti sig á staðbundnum, 
starfstengdum og aldurstengdum 
tilbrigðum í orðaforða og málnotkun. 

13. maí: 
Uppstigningardagur 

17. – 21. maí VORDAGAR   21. maí: Útskrift 
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