
3. bekkur íslenska   Angelia Fjóla og Siggerður Ólöf Sigurðardóttir 
Hvolsksóli  

Kennsluáætlun í íslensku á vorönn 

Vika: Viðfangsefni: Námsefni: Markmið: Annað: 

21. – 25. feb Bókmenntir 
Ýmislegt, skáldsögur, 
þjóðsögur og sögugerð 

Að kynna nokkrar 
algengar sögur fyrir 
nemendum og kynnast 
nokkrum íslenskum 
höfundum. 21. annarleyfi á miðönn 

28. feb – 4. mars Bókmenntir 
Ýmislegt, skáldsögur, 
þjóðsögur og sögugerð 

Að kynna nokkrar 
algengar sögur fyrir 
nemendum og kynnast 
nokkrum íslenskum 
höfundum.  

7. – 11. mars Ritun og sögugerð Efni úr ýmsum áttum. 

Nemendur æfa ritun, 
leggja áherslu á stóran 
og lítinn staf, bil á milli 
orða og gera upphaf 
miðju og endi  

14. – 18. mars Ritun og sögugerð Efni úr ýmsum áttum 

Nemendur æfa ritun, 
leggja áherslu á stóran 
og lítinn staf, bil á milli 
orða og gera upphaf 
miðju og endi  

21. – 25. mars Lestur og lesskilningur Efni úr ýmsum áttum 

Nemendur vinna fjölbreytt 
verkefni sem þjálfa 
lesskilning og lestur  

28. – 01. apríl Lestur og lesskilningur Efni úr ýmsum áttum 

Nemendur vinna fjölbreytt 
verkefni sem þjálfa 
lesskilning og lestur  

 
4. – 8. apríl Málshættir og orðtök Efni úr ýmsum áttum 

Nemendur vinna verkefni 
með málsháttum og  
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orðtökum til að auka 
skilning og orðaforða 

11. – 18. apríl Páskafrí    

 
19. – 22. apríl Höfundar og lestur Ýmislegt 

Nemendur velja eina 
sögu og segja hinum frá 
henni.  Markmið að auka 
þekkingu á höfundum og 
kynnast fleiri 
bókum/sögum. 

20. sumardagurinn 
fyrsti 
21. annarleyfi á vorönn 

25. – 29. apríl Þjóðsögur og hjátrú Efni úr ýmsum áttum. 
Kynnast þjóðsögum og 
vinna með endursögn.  

2. – 6. maí 
Álfa- og 
huldufólkssögur/Draugasögur Þjóðsögur 

Nemendur velja eina 
sögu sem þeir 
endursegja. Reynum að 
auka tjáningu og hlustun  

9. – 13. maí Skapandi skrif Ýmislegt 

Leggja áherslu á nokkur 
bókmenntahugtök eins og 
höfund, söguþráð, 
sjónarhorn og sögusvið.  

16. – 20. maí Skapandi skrif Ýmislegt 

Leggja áherslu á nokkur 
bókmenntahugtök eins og 
höfund, söguþráð, 
sjónarhorn og sögusvið.  

23. – 24. maí Samantekt Vinna nemenda 
Farið yfir hvað við höfum 
lært. 

24. starfsdagur 
kennara/skólaslit 


