
          Hlíðaskóli     

      Íslenska 

Námsefni: Grænkápa, Ljóðspor, Málrækt, Mál er miðill (grunn- og verkefnabók), Skrift 5 – 6, tilfallandi efni úr smiðju kennara. 

Fyrri hluti 

Námsþáttur Tímabil Hæfniviðmið úr skólanámskrá, dæmi Kennsluhættir  Mat 

 
Lestur, bókmenntir og ljóð 
 
 

 
Fyrri hluti 
vetrar 

 lesið sér til ánægju og fróðleiks með góðum hraða og af 
skilningi 

 greint og fjallað um aðalatriði og frásagnarform í bundnu 
og óbundnu máli 

 lesið,  túlkað, metið og fjallað um fjölbreyttar bókmenntir 

 gert sér grein fyrir ólíkri byggingu og formi ljóða 

 lesið úr einföldum tölulegum og myndrænum 
upplýsingum og túlkað þær 

Unnið með þjóðsögur, 
nútímasögur, ljóð og aðra 
fjölbreytta texta. 
Miðað er við að nemendur 
lesi reglulega í 
yndislestrartímum í 
skólanum. Lestur er einnig 
þjálfaður í tengslum við 
bókmenntir og ljóð. 

Próf. 
Verkefni. 

Málfræði og stafsetning 
 

 
Fyrri hluti 
vetrar 

 nýtt sér málfræðikunnáttu sína og notað ríkulegan 
orðaforða í ræðu og riti 

 greint hlutverk og helstu einkenni fallorða og sagnorða 

 notað orðtök og málshætti í töluðu máli og rituðu  

Unnið einstaklingslega og í 
pörum/hópum samkvæmt 
áætlun. 

Upplestraræfingar 
í stafsetningu. 
Kannanir í 
málfræði. 

Ritun 
 

 
Fyrri hluti 
vetrar 

 valið textategund, skipulagt og gengið frá texta, vísað til 
heimilda og notað orðabækur og aðra gagnabrunna um 
mál 

 skrifað læsilega og af öryggi og tjáð hugmyndir sínar og 
reynslu í texta 

 beitt helstu atriðum stafsetningar og 
greinamerkjasetningar 

Fjölbreytt ritunarverkefni, 
ýmist úr kennslubókum 
eða úr smiðju kennara. 

 

Hlustun, talað mál og 
framsögn 

 
Fyrri hluti 
vetrar 

 tjáð sig skýrt og áheyrilega á íslensku og haldið athygli 
áheyrenda 

 hlustað af athygli og tekið þátt í rökræðum 

Nemendur æfa framsögn 
og hlustun í söngleik 7. 
bekkjar „Frá fortíð til 
framtíðar“ sem unninn er í 
tónmennt og hjá 
umsjónarkennara. 
Á degi íslenskrar tungu, 
16. nóvember, hefst 
formlega undirbúningur 
fyrir Stóru 
upplestrarkeppnina. 
Nemendur æfa ljóð og 
texta úr skáldsögum og 
lesa upp fyrir bekkinn. 

Söngleikur 7. 
bekkjar fluttur fyrir 
foreldra og aðra 
aðstandendur á 
hátíðarsal skólans. 



          Hlíðaskóli     
Íslenska 

 

Námsefni: Grænkápa, Ljóðspor, Málrækt, Mál er miðill (grunn- og verkefnabók), Skrift 5 – 6, tilfallandi efni úr smiðju kennara. 

Seinni hluti 

Námsþáttur Tímabil Hæfniviðmið úr skólanámskrá, dæmi Kennsluhættir  Mat 

 
Bókmenntir og ljóð 
 
 

 
Seinni hluti 
vetrar 

 lesið sér til ánægju og fróðleiks með góðum hraða og af 
skilningi 

 greint og fjallað um aðalatriði og frásagnarform í bundnu 
og óbundnu máli 

 lesið,  túlkað, metið og fjallað um fjölbreyttar bókmenntir 

 gert sér grein fyrir ólíkri byggingu og formi ljóða 

 lesið úr einföldum tölulegum og myndrænum 
upplýsingum og túlkað þær 

Unnið með þjóðsögur, 
nútímasögur, ljóð og aðra 
fjölbreytta texta. 

Próf. 

Málfræði og stafsetning 
 

 
Seinni hluti 
vetrar 

 nýtt sér málfræðikunnáttu sína og notað ríkulegan 
orðaforða í ræðu og riti 

 greint hlutverk og helstu einkenni fallorða og sagnorða 

 notað orðtök og málshætti í töluðu máli og rituðu  

Unnið einstaklingslega og í 
pörum/hópum samkvæmt 
áætlun. 

 

Ritun 
 

 
Seinni hluti 
vetrar 

 valið textategund, skipulagt og gengið frá texta, vísað til 
heimilda og notað orðabækur og aðra gagnabrunna um 
mál 

 skrifað læsilega og af öryggi og tjáð hugmyndir sínar og 
reynslu í texta 

 beitt helstu atriðum stafsetningar og 
greinamerkjasetningar 

Fjölbreytt ritunarverkefni, 
ýmist úr kennslubókum eða 
úr smiðju kennara. 

 

Hlustun, talað mál og 
framsögn 

 
Seinni hluti 
vetrar 

 tjáð sig skýrt og áheyrilega á íslensku og haldið athygli 
áheyrenda 

 hlustað af athygli og tekið þátt í rökræðum 

Nemendur halda áfram að 
æfa sig fyrir Stóru 
upplestrarkeppnina, sem 
haldin verður í 
febrúar/mars. Nemendur 
æfa ljóð og texta úr 
skáldsögum og lesa upp 
fyrir bekkinn. 

 

 
 


