
Kennsluáætlun  SHS

Íslenska, 6. bekkur, skólaárið 2021-2022

Kennari: Guðrún Lára Skarphéðinsdóttir

Markmið: Að nemendur þekki helstu orðflokka íslenskrar málfræði, þekkir
grundvallarreglur í stafsetningu og geti tjáð sig í ræðu og riti um
bókmenntir og áhrif þeirra á þá.

Kennsluaðferðir:, Innlögn, fyrirlestrar, kveikjur. Ný atriði eru kynnt fyrir nemendum
með stuttri innlögn og nemendur spreyta sig á verkefnum
tengdum innlögninni. Nemendur fá leiðsögn um efni bókmennta,
eru hvattir til tjáningar á því sem lesið er og svara spurningum
tengdum lesskilningsverkefnum.

Kennslubækur/efni: Málrækt 2, Orðspor 2, verkefni af Skólavefnum, ýmis verkefni s.s
gagnvirk tölvuverkefni. Stafsetning og Annar Smellur.

Námsmat vorannar: Stutt skyndipróf, virkni í tímum. Lokapróf (sjá einnig í námslotu
á Mentor).

Málfræði, námskeiðslýsing:

● Nemendur fara í gegnum helstu orðflokka s.s nafnorð, sagnorð, lýsingarorð. Læra
það sem einkennir hvern flokk og geta greint þá í texta.

● Nemendur kynnast helstu grundvallarreglum stafsetningar (stór/lítill stafur, n/nn, ng
og nk regla)

Hæfniviðmið:

Að nemandinn geti:
● Gert sér nokkra grein fyrir eigin  máli og hefur skilning á gildi þess að bæta það.
● Beitt þekkingu sinni á málfræðilegu hugtökum í umræðu um mál, ekki síst eigið

mál, talað og rita.
● Beitt þekkingu sinni á málfræði við að búa til setningar, málsgreinar og efnisgreinar

og gert sér grein fyrir fjölbreytileika málsins.
● Gert sér grein fyrir notagildi íslenskrar málfræði, m.a við ritun og stafsetningu.

Námsmat: Lokapróf, vinnubækur, virkni í tímum og verkefni.



Námskeiðslýsing:

Bókaklúbbur, bókmenntir.
Nemendur lesa 4 bækur yfir árið tvær bækur sem hver og einn velur og tvær bækur sem
kennari velur. Nemendur lesa bækurnar heima, hittast í bókaklúbbi bekkjarins og ræða
efnið auk þess að vinna verkefni úr bókunum.

Frjálslestrarbækurnar les hver og einn fyrir sig, kynnir efni þeirra fyrir hinum og svarar
spurningum. Ritunarverkefni verða svo unnin samhliða lestrinum ýmist heima eða í
skólanum.

Hæfniviðmið:
Að nemendur geti:

● lesið texta við hæfi með góðum hraða og af skilningi, lagt mat á hann og túlkað.
● lesið sér til ánægju og fróðleiks og gert öðrum grein fyrir þeim áhrifum sem texti

hefur á hann.
● valið sér fjölbreytt lesefni við hæfi til gagns og ánægju.
● notað þekkingu og reynslu ásamt ríkulegum orðaforða við lestur og skilning á texta.

Námsmat:

● Þátttaka í umræðum og virkni í tímum.
● Skrifleg verkefni.


