
Kennsluáætlun SHS

Íslenska, 6. bekkur, skólaárið 2022-2023

Kennari: Steinunn Hulda Theodórsdóttir

Markmið: Að nemendur geti lesið sér til ánægju og skilnings, geti skrifað læsilega, þekki helstu
orðflokka íslenskrar málfræði, þekkir grundvallarreglur í stafsetningu og geti tjáð sig í ræðu og riti

Kennsluaðferðir: Nemendur lesa heima á hverjum degi og skrá lestur. 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, Stafsetning og Fyrsti Smellur, Skrift 5, verkefni af Skólavefnum, ýmis
verkefni s.s gagnvirk tölvuverkefni og verkefni á google classroom. Danski draugurinn, Mamma
klikk og nemendur velja bækur við hæfi til að lesa í heimalestri. Nemendur eiga alltaf að vera með
bók til að lesa í töskunni.

Námsmat vorannar: Stuttar kannanir, virkni í tímum

(sjá einnig í námslotu á Mentor)

Metanleg hæfniviðmið:
Nemendur geti:
1) Valið sér fjölbreytt lesefni við hæfi til gagns og ánægju.
2) Lesið sér til ánægju og fróðleiks og gert öðrum grein fyrir þeim áhrifum sem texti hefur á hann.
3) Lesið gamlar og nýjar bókmenntir, þar á meðal þjóðsögur, ljóð og bókmenntir ætlaðar börnum
og unglingum.
4) Gert sér grein fyrir notagildi íslenskrar málfræði, m.a. við ritun og stafsetningu.
5) Flutt texta skýrt og áheyrilega.

Tímabil Námsþáttur Námsefni/verkefni/námsmat: Metanleg hæfniviðmið.
22.-26. ág

22. skólasetning
Uppbygging til

ábyrgðar/útinám
Gerum bekkjarsáttmála, mitt og þitt

hlutverk og skoðum þýðingu gildanna
okkar.  Öll verkefnin eru sett upp á

vegg og send til foreldra að sjá.

29.-2. sept. Bókaklúbbur

Málrækt 2

Byrjum á að hlusta á fyrstu þrjá
kaflana og ræða saman.
Bls.5, 6,7, 8 og 9

5.–9. sept Lesskilningur Orðspor 2
Fyrsti  Smellur bls. 24-25

12.-16. sept. Lesskilningur Orðspor 2
Fyrsti  Smellur frh.

19.–23. sept
19..– 21. ADRA

Stafsetning Stór og lítill stafur,
sérhljóðar/samhljóðar og n/nn í enda
orða.



26.–30. sept Málrækt 2 bls. 10, 11 og málfræðiæfingar frá
kennara.

3.–7. okt Málrækt 2 Sagnorð bls. 12, 13, 14, 15, 16 og
17.

10.–14. okt Stafsetning ng og nk reglan

17.–21. okt
20. starfsdagur
21. vetrarleyfi

Málrækt 2 Vinna bls. 18 heima og skila kennara
í vikunni. Svo höldum við áfram 19,

20 og 21.

24.-28. okt
24. og 25. vetrarleyfi

Stafsetning
Fyrsti  Smellur

Einfaldur og tvöfaldur samhljóði
bls.26, 27

31.okt-4. nóv Fyrsti  Smellur
Málrækt 2

bls. 28 og 29
bls. 22, 23, 24, 25.

7.-11. nóv Málrækt 2 bls. 26, 27, 28 og 29.

14.–18. nóv Málrækt 2 stofn
sagnorða

bls 30, 31, 32, 33 og 34.

21.–25. nóv
21. starfsdagur

Ritun Jólakort og jólabréf eftir fyrirmælum

28.–2.des
jólaundirbúningur

5.–9. des

12.–16. des
19. litlu jólin

20. des
Kirkjujól

Jólafrí  21. des–2. jan


