
Kennsluáætlun í íslensku 
Námsefni:  

 Vandamálið- þetta er málið vinnubók 2 og lesbók 2 

 Orðspor 

 Námsefni frá kennara 

Námsmat:  

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

B) Kannanir: 30%  

a) Ritun 

b) Málfræði  

c) Lesskilningur 

C) Kennaraeinkunn: 20% (frumkvæði, vinnusemi og samskipti) 

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

þriðjudögum nema annað sé tekið fram. 

Vorönn Námsefni Viðfangsefni Athugasemdir 

22.-
28.2 

Vandamálið- þetta er málið 
Lesbók: bls. 24-25  
Lesa „Mídas konungur og gullið“ og 
svara spurningar á bls. 25 
Vinnubók: 26-29 

Lýsingarorð: 
- Upprifjun 
- Fallbeyging lýsingarorða og 

nafnorða 
- Kyn lýsingarorða 
- Stigbreyting lýsingarorða 
 

22.2: 
Annarleyfi 

1.-7.3 Auglýsingar:  
Vandamálið- þetta er málið: 
Vinnubók: 30-34 

- Lýsingarorð áframhald 
- Notkun „gæsalappa“ í texta 
- Lesskilningsverkefni 
Nemendur búa til auglýsing um 
hlut sem þau draga úr poka. 
Áhersla lögð á að hafa 
auglýsinguna sannfærandi, 
uppsetning texta og frágang á 
verkefni. 
 

 

8.-14.3 Vandamálið- þetta er málið:  
Vinnubók: 35-39 
Verkefni frá kennara:  
- Lesskilningsverkefni frá kennara: 

„Stuttar fréttir“: Lesa blaðagrein 
og svara spurningum 

 
Verkefni í ritun:  
Stutt lýsingarorðasaga. 
 

- Finna lýsingarorð sem hentar 
við myndir 

- N/NN í lýsingarorðum 
- Samsett orð 
- Tengja saman orð og skýringar 
 
Skrifa stutta sögu, áhersla á 
lýsingarorð og ritunarreglur sem 
hefur verið unnið með 
(greinarmerki, hástafi og lágstafi, 
tvöfalda samhljóða, n/nn o.s.frv) 
 

 



15.-
21.3 

Vandamálið- þetta er málið:  
Lesbók: Þokan í Lundúnum, bls 36-
37. Lesa og svara spurningar 
Vinnubók: 40- 42 

- Finna lýsingarorð í texta 
- Lýsingarorð í eintölu og 

fleirtölu 
- Krossgáta 
- Sagnorð upprifjun 

 

22.-
28.3 

Lesskilningur: sögu páskaeggja 
Námsmat: Lýsingarorð 

Verkefni frá kennara 
 

28.3: 
Pálmasunnuda
gur 
29.3-5.4: 
Páskafrí 

5.-11.4 Vandamálið- þetta er málið: 
Vinnubók: 43-46 
Verkefni A: Ritun með áherslu á: 
Sagnorðum, lýsingarorðum, 
stafsetning og helstu málfars- og 
ritunarreglum.  

Sagnorð:  
Upprifjun, nútíð og þátíð sagnorða 

5.4: Annar í 
páskum 

12.-
18.4 

Vandamálið- þetta er málið:  
Vinnubók: 49-50, 52- 54 
Skiladagur fyrir verkefni A: 13.4 

Persónur sagnorða, n/nn og 
orðflokkagreining  

 

19.-
25.4 

Uppbrotsvika  19.-21.4: 
Þemadagar 
21.4: Vorhátíð 
22.4: 
Sumardagurinn 
fyrsti 
23.4: Annarleyfi 

26.4- 
2.5 

Vandamálið- þetta er málið: 
Vinnubók: 55- 57, 59 
Lesskilningsverkefni til námsmats 
frá kennara 

Krossgáta, n/nn,  1. maí: 

Verkalýðsdagur 

3.-9.5 Ítarefni frá kennara Tækifæri að vinna upp ókláruð 
verkefni.  
Upprifjun fyrir námsmat.  

 

10.-
16.5 

Námsmat:  
Málfræði: Sagnorð, 
orðflokkagreining 
Ritun: (stafsetning og skrift)  

 13.5: 
Uppstigningar-
dagur 

17.-
23.5 

Vordagar   21.5: 
Starfsdagur og 
skólaslit 

 

 

 


