
Kennsluáætlun  

Haust 2018 

Bekkur:  7.bekkur 

Námsgrein:  Íslenska 

Fjöldi kennslustunda: 4   

Kennari/kennarar:  Hrafnhildur Sigurðardóttir og Sigurlín Sumarliðadóttir  

Áfangalýsing 

 

 
Kennsluaðferðir: Umræðu og spurnaraðferðir, sýnikennsla, einstaklingsvinna. 
 
Námsmat: Málfræði  

                  Bókmenntir  
                  Stafsetning  
                  Ritun 
                  Lestur 
 
 
 
Talað mál: 

 tjáð eigin skoðanir og tilfinningar og haldið athygli áheyrenda, m.a. með aðstoð leikrænnar tjáningar, 

 Tjáð sig skýrt og áheyrilega og gert sér grein fyrir gildi góðrar framsagnar, 

 hlustað af athygli og beitt þekkingu sinni og reynslu til að skilja það sem sagt er og greint frá aðalatriðum,  

 átt góð samskipti, hlustað, gætt tungu sinnar og sýnt viðeigandi kurteisi. 
 
Lestur og bókmenntir: 

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

 notað þekkingu og reynslu ásamt ríkulegum orðaforða við lestur og skilning á texta,  



 greint og fjallað um aðalatriði í texta og helstu efnisorð og notað mismunandi aðferðir við lestur og skilning á texta,  

 lesið sér til ánægju og fróðleiks og gert öðrum grein fyrir þeim áhrifum sem texti hefur á hann,  

 lesið gamlar og nýjar bókmenntir, þar á meðal þjóðsögur, ljóð, og bókmenntir ætlaðar börnum og unglingum,  

 greint nokkur frásagnarform bókmennta og beitt fáeinum bókmenntafræðilegum hugtökum til að efla skilning, svo sem tíma, 
sjónarhorni, sögusviði og boðskap,  

 beitt nokkrum hugtökum til að fjalla um form og innihald ljóða, svo sem rím, ljóðstafi, hrynjandi, líkingar og boðskap. 
 
Ritun 

 skrifað læsilega og af öryggi með persónulegri rithönd, beitt algengum aðgerðum í ritvinnslu, gengið frá texta og notað 
orðabækur,  

 samið texta þar sem beitt er eigin sköpun, notið þess að tjá hugmyndir sínar og reynslu og veitt öðrum hlutdeild með því að 
kynna ritunina eða leyfa öðrum að lesa,  

 beitt helstu atriðum stafsetningar og greinamerkjasetningar og hefur náð valdi á þeim. 
 
Málfræði 

 gert sér nokkra grein fyrir eigin máli og hefur skilning á gildi þess að bæta það,  

 notað allríkulegan orðaforða í ræðu og riti, gert sér grein fyrir margræðni orða og nýtt sér málfræðikunnáttu sína við 
orðmyndun, tal og ritun,  

 áttað sig á hvernig orðaforðinn skiptist í sagnorð, fallorð og óbeygjanleg orð og greint hlutverk og helstu einkenni þeirra,  

 notað orðtök og málshætti í töluðu máli og rituðu og greint notagildi þeirra i texta,  

 beitt þekkingu sinni á málfræði við að búa til setningar, málsgreinar og efnisgreinar og gert sér grein fyrir fjölbreytileika 
málsins,  

 beitt þekkingu sinni á málfræðilegum hugtökum í umræðu um mál, ekki síst eigið mál, talað og ritað. 
 

Kennari áskilur sér rétt til að breyta kennsluáætlun án fyrirvara. 
 
 
 
 

 

 



Dagsetning Viðfangsefni  Námsmat 

 
23. – 24. ágúst. 

 Hópefli   
 
Lesfimipróf 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
27. ág. – 31. ágúst. 

Ritun, nafnorð, lýsingarorð, sagnorð og 
stafsetning. 

Upprifjun 

 
3. – 7. sept. 

Ritun, nafnorð, lýsingarorð, sagnorð og 
stafsetning.  

Upprifjun  

 
10. – 14. sept. 

Ritun, nafnorð, lýsingarorð, sagnorð og 

stafsetning.  

Upprifjun 

 
17. – 21. sept. 

 
Samræmdpróf (ísl 20.sept, stæ 21.sept) 

 

 

24. – 28. sept. 
 

PALS, Nafnorð,  Vanda málið verkefni nr. 2, 3, 4. 

  

 
 
1. – 5. okt. 
 
 

 

PALS, nafnorð, eintala, fleirtala, kyn, fallbeyging 
 

Vanda málið verkefni nr. 10, 12, 13 

 
8. – 12. okt. 

Skólabúðir á Reykjum.  
 

 
Könnun úr fyrri hluta 
málfræði í lok okt. 
Stafsetningarkönnun 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
15.-19. okt. 

PALS, lýsingarorð, stigbreyting Vanda málið verkefni nr.15, 16 

 
22. – 26. okt. 

PALS, lýsingarorð, fallbeyging, stofn 
lýsingarorða 

Vanda málið verkefni nr.20, 21,  

 
29.okt. – 2. nóv. 

PALS, sagnorð, nútíð og þátíð Vanda málið verkefni nr. 28, 29, 30 

 
5. – 9. nóv. 

PALS, sagnorð, persóna, eintala, fleirtala, tíðir Vanda málið verkefni nr.32, 33, 37 

 
12. – 16. nóv. 

PALS, orðflokkagreining, sagnorð,  Vanda málið verkefni nr.45, 46, 56, 59 

 
19. – 23. nóv. 

PALS, fornöfn, persónufornöfn,  Vanda málið verkefni nr. 75, 76, 77 

  Vanda málið verkefni nr. 78, 79, 80 



26. – 30 nóv. 
 

PALS, persónufornöfn, þátíð, kyn  
 
 
 

 
 
Lesfimipróf 
 
Stafsetningarkönnun 
 

Bókmenntaverkefni 1.  
(Leyndardómur ljónsins) 
 
Könnun úr seinni hluta 
málfræði 

3. – 7. des. 
. 

PALS, ljóð, persónufornöfn Vanda málið 2 verkefni: nr. 1, 2, 3 

10. – 14. des. 
 

PALS, spurnarfornöfn, orðflokkar Vanda málið verkefni nr. 4, 5, 6,  
 

 

 

 
17. – 21. des. 

19. des. Friða- og góðverkadagur 
20. des. Jólaskemmtun 

  

 

 


