
   

 

 

Kennsluáætlun 5. Bekkur - haust 

Fagheiti: Íslenska Kennari: Valdís Arnarsdóttir 
Tímabil Hæfniviðmið 

Við lok 5. bekkjar getur nemandi 
Námsþættir 
 

Námsefni/ 
kennslugögn 

Leiðir Matsviðmið/ 
Námsmat 

 
Ágúst - 
október 

              
              Talað mál hlustun og áhorf 

✓ Tekið þátt í samræðum og átt góð 
samskipti og sýnt kurteisi 

✓ Hlustað með athygli á upplestur, 
frásagnir og fyrirmæli 
 

 

 
Upplestur og 
framsögn  
Markviss hlustun og 
áhorf 
Þjálfa  nemendur í að 
vera málefnaleg, 
greina aðalatriði  

 

 
Ýmislegt efni frá 
kennara 

 
Samvinna og samræður í 
mismunandi stórum 
hópum 

 
Leiðsagnarmat 

 
Ágúst - 
október 

 
Lestur og bókmenntir 

✓ Lesið texta við hæfi með góðum 
hraða og af skilningi, lagt mat á hann 
og túlkað 

✓ Greint og fjallað um aðalatriði í texta 
✓ Aflað upplýsinga úr bókum og 

rafrænu efni og nýtt við lausn 
verkefna 

 

 
Söguþráður 
Vinna með, orð af orði 
og orð úr orði  
Upplestur á 
mismunandi efni t.d. 
leikrit 
Málshættir og orðtök 
Auka orðaforða 
Finna aðalatriði 

 

 
Valdar sögur  úr 
Blákápu. Valdir 
kaflar úr bókinni 
Óðinn og bræður 
hans 
Sögubækur af 
bókasafni 
Unnið með texta 
úr Orðspor 1 
lesbók 
Annað valið efni 
 
 
 

 
Upplestur heima og í 
skólanum 
Hljóðlestur 
Umræður 
Lesa saman og finna 
aðalatriði 
Endursagnir 
Ritgerðir 
 

 
Lesskilningspróf  
Leiðsagnarmat 
Mat á einstökum 
verkefnum sem unnin 
eru í tímum 
Fylgst með heimalestri  
 

       



   

 

Ágúst - 
október 

Ritun 
✓ Skrifað skýrt og læsilega 
✓ Skrifað texta þar sem beitt er eigin 

sköpun 
✓ Endursagt texta 
✓ Beitt einföldum reglum stafsetningar 

og greinamerkja 
 

 

Skrift: halli og hlutföll 
Endursagnir 
Sóknarskrift 
Töflustílar 
Skoða 
stafsetningartexta 
fyrir upplestraræfingar 
Afritun á texta 
Ritgerðir 
Sögugerð 
Skrifa um upplifun t.d. 
tónlist, myndlist, 
kvikmyndir og leikrit 

Leiðbeiningar um 
hvernig á að 
draga til stafs 
Ritunarbókin 
(Lasse Ekholm) 
Mál til komið, 
grunnbók  
Ýmislegt annað 
efni sem hentar 
Mikil 
samþætting við 
aðrar greinar 
 
 

Æfa vandaða skrift í 
öllum verkefnum  
Skrifa sögur, 
persónulýsingar, 
ritgerðir, bréf. 
Texti lesinn og 
endursagður með eigin 
orðum  
 
 

Leiðsagnarmat  
Upplestraræfingar í 
stafsetningu 
Afritun 
Ritunarverkefni 
Leiðsagnamat í allri 
vinnu 
 
 

 
Ágúst - 
október 

 
Málfræði 

✓ Þekkt sagnorð, nafnorð og 
lýsingarorð og helstu einkenni þeirra 

✓ Unnið með orðflokkana á einfaldan 
hátt 

✓ Beitt þekkingu sinni á málfræði til að 
búa til setningar, málsgreinar og 
efnisgreinar 

✓ Raðað í stafrófsröð og gert sér grein 
fyrir notagildi þess við leit og 
skipulag 

✓ Nýtt sér veforðabækur og aðrar 
orðabækur 

✓ Skilið tengsl málfræði, ritunar og 
stafsetningar 
 

 
Nafnorð, sérnöfn og 
samnöfn, 
eintala og fleirtala 
rím, greinir, kyn og 
fallbeyging 
 
Sagnorð,nútíð, þátíð,  
Lýsingarorð, kyn, tala  
Samheiti,andheiti 
Málsgreinar og 
setningar 
 

 
Málrækt 1 
Mál til komið, 
grunnbók 
Orðspor 1 
vinnubók 
Annað efni eftir 
þörfum 
 

 
Viðeigandi æfingar til að 
ná fram settum 
markmiðum 
 

 
Stöðupróf við kaflaskil 
Leiðsagnarmat 
 

 


