
Kennsluáætlun – mars - maí 2019 

Lota 4 

Bekkur: 8.bekkur 

Námsgrein: Íslenska 

Fjöldi kennslustunda: 5 

Kennari: Þóra Hjörleifsdóttir 

 
Áfangalýsing 

 
Kennslan skiptist í lestur og bókmenntir, málfræði og stafsetningu, ritun, talað mál og hlustun.  
Áhersla er lögð á að efla skilning og auka þekkingu nemenda á ofangreindum þáttum.  
Íslenska kemur inn á alla þætti lykilhæfni sem unnið er út frá samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla: Tjáning og miðlun - Skapandi og gagnrýnin hugsun - Sjálfstæði og 
samvinna - Nýting miðla og upplýsinga - Ábyrgð og mat á eigin námi. 
 
Kennsluefni:  Kveikjur textabók 

                        Kveikjur verkefnabók 
                        Stafsetningarhefti 
                        Málið í mark-sagnorð 
                        Málfinnur 
                        Skriffinnur 
                        Kjörbækur 
 
Námsmat:    Lotupróf 

                     Stílabókarverkefni úr Kveikjum 
                     Ritunarverkefni í Kveikjum 
                     Stafsetningarhefti 
                     Tímaverkefni 
                     Kjörbókarskýrslur 
                     Kennaramat 
 
 

Kennarar áskilja sér rétt til breytinga 



Dagsetning Viðfangsefni Verkefni Hæfniviðmið 
 
11. - 15. mars 
 

Lestur og bókmenntir 
Kveikjur textabók og Kveikjur 
verkefnabók 8. kafli 
Ritun 
Ýmis ritunarverkefni í Kveikjum 
Stafsetning 
Stafsetningarhefti 
Talað mál og hlustun 
Efni frá kennara 
 

 
Talað mál og hlustun: 
Kveikjur tb bls. 106 Með eða á móti.  
 
Ritun: 
Kveikjur vb. bls. 65-69 verkefni 5, 6, 7 og 8  
 
Málfræði:  
Kveikjur vb. verkefnabók bls. 69-70, verkefni 11 
og 12 (greinarmerki) 
Málið í mark bls 23 og 30 (sjálfstæðar og 
ósjálfstæðar sagnir; samsettar og ósamsettar 
sagnir) 
Málfræði 6 Greinarmerki 
 
Stafsetning:  
Stafsetning 7 

Lestur og bókmenntir 

 Lesið almenna texta af öryggi og með 
góðum skilningi, lagt mat á þá og 
túlkað 

 Skilið mikilvægi þess að geta lesið og 
eflt eigið læsi og m.a. valið og beitt 
mismunandi aðferðum við lestur 

 Greint og skilið aðalatriði og aukaatriði 
í margs konar texta og glöggvað sig á 
tengslum efnisatriða 

 Gert sér grein fyrir eðli og einkennum 
margvíslegra textategunda og gert 
öðrum grein fyrir því 

 Valið sér lesefni til gagns og ánægju 
og komið fram sem sjálfstæður lesandi 
sem gerir sér grein fyrir gildi þess að 
lesa 
Málfræði 

 Flett upp í handbókum, orðasöfnum og 
rafrænum orðabönkum og nýtt sér  
málfræðilegar upplýsingar sem þar er 
að finna 

 Áttað sig á beygingarlegum og 
merkingarlegum einkennum orðflokka 
og gert sér grein fyrir hlutverki þeirra í 
eigin texta og annarra 

 Áttað sig á og beitt sköpunarmætti 
tungumálsins og nýtt það m.a. við 
ritun, við nýyrðasmíð, í orðaleikjum og 
skáldskap 
Ritun 

 Valið og skrifað mismunandi 
textagerðir sem hæfa viðkomandi verki 
og beitt mismunandi orðaforða og 
málsniði við hæfi 
Talað mál og hlustun 

 Flutt mál sitt skýrt og áheyrilega og 
hefur tileinkað sér viðeigandi talhraða 
og fas 

 
18.- 22. mars 

  
Uppbrotsdagur unglingadeildar 18 . mars 
2019. 
 
Skíðaferð klakans 19. – 22. mars 

 
 
25. – 29. mars 

Lestur og bókmenntir 
Kveikjur textabók og Kveikjur 
verkefnabók 8. kafli 
Ritun 
Ýmis ritunarverkefni í Kveikjum 
Málfræði 
Málfræði 1  
Talað mál og hlustun 
Efni frá kennara 
 

Kveikjur, verkefnabók, bls. 66-69, Sjónarhorn, 
(Hugfinnur, bls. 69, ljósrit glærur.) 
Vinna verkefni 7 og 9.  
Innlögn; greinarmerki, skriffinnur, kveikjur, vb, bls. 
69 - 70, v.11 og 12. 
Málfræði 1: Stafrófsröð, sérhljóði-samhljóði, 
fallbeyging, orðflokkagreining.  
Innlögn í ljóðum, ljóðahefti afhent. 
 

 
1. apríl - 5. apríl 

Lestur og bókmenntir 
Kveikjur textabók og Kveikjur 
verkefnabók 9. kafli. 
Málfræði 
Málið í mark – sagnorð 
Ritun:  
Kveikjur verkefnabók 

Málið í mark-sagnorð, Innlögn ;núliðin tíð, þáliðin 
tíð, framtíð, bls. 9-10.  
Kveikjur, kafli 9, bls. 110-116.  
Kveikjur Vb. Vinna v. 1,5,6,8 og 9. 
 
 
 



Dagsetning Viðfangsefni Verkefni  
 
 

Lestur og bókmenntir 
Ljóð, bókmenntir 8 
Málfræði 
Málið í mark – sagnorð 
Talað mál og hlustun 
Efni frá kennara 

Málið í mark- sagnorð:  Áhrifssögn og andlag bls. 
24-25.Áhrifslausar sagnir, áhrifssagnir og 
sagnfylling bls. 26-29. 
Vinna í ljóðahefti.  
Bókmenntir 8, verkefni A og B 

 

 
8. – 12. apríl 

Lestur og bókmenntir 
Ljóð 
Talað mál og hlustun 
Efni frá kennara 
Stafsetning: 
Stafsetning 8 
 

Ljóð upprifjun 
 
Nemendur flytja ljóðaverkefni 
11. apríl Ljóð: próf 
 
Stafsetning 8 

 
15. – 19. apríl 

 
Páskaleyfi 

 

 
23. - 26. apríl 
 

Lestur og bókmenntir 
Kveikjur textabók og Kveikjur 
verkefnabók 10. kafli. 
Ritun:  
Kveikjur verkefnabók 
Talað mál og hlustun 
Efni frá kennara 
 

 
Kveikjur, Tb. 10.kafli, lesa bls. 120-121. Vinna v. 
3,4,5 og 6 í Vb. 
Kveikjur, Vb. V. 3,4,5 og 6. 
Kveikjur, Vb. V. 8, bls. 80. 
Lesa kjörbók 
 
25. apríl: Sumardagurinn fyrsti 
 

 
 
 
 
29. apríl –3. maí 
 
 

Lestur og bókmenntir 
Kveikjur textabók og Kveikjur, 
verkefnabók 10. kafli 
Kjörbók 
Ritun 
Ýmis ritunarverkefni í Kveikjum 
Málfræði  
Málfræði 5: Óbeygjanleg orð 

Kveikjur, Tb, 10. kafli bls.122-124, v. bls. 125. 
Lestur í kjörbók. 
Klára verkefni og lesa í kjörbók. 
 
Málfræði 5  
 
 
1.maí: Frídagur verkalýðsins 



 

 

Dagsetning Viðfangsefni Verkefni  
 
6. – 10. maí 
 

Lestur og bókmenntir 
Kjörbók 

Málfræði 
Málið í mark (sagnorð) 

 

Ritunaræfing, ritun 7 (ljósrit). 
 
Kjörbókarskýrsla skila á Google classroom 9. 
maí. 
 
Málfræði upprifjun 

 

 
13. – 17. maí 

Lestur og bókmenntir 
Kveikjur textabók og Kveikjur 

verkefnabók 5. kafli 
Ritun 

Ýmis ritunarverkefni í Kveikjum 
Talað mál og hlustun 

Efni frá kennara 
Málfræði 

Málið í mark (sagnorð) 
Stafsetning 

stafsetningarhefti 
 

 
Ljúka við verkefni. 
Upprifjun úr efni lotunnar 
 
Lotupróf 4, fimmtudaginn 16 maí 

 
 
20. – 24. maí 

 
 

Lokaverkefni í unglingadeild 

 
 

 
27. – 31. maí 

 
 

29. maí: Kynning á lokaverkefnum 
 

30. maí: Uppstigningardagur 
 

31. maí: Skipulagsdagur 

 
 
 

Dagsetning Viðfangsefni Verkefni  
 
3. – 7. jún 

 
Vorleikar 

 
5. maí: útileiga 8. bekkjar 

 
7. jún skólaslit kl. 9 

  



 


