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Náms- og kennsluáætlun 8.bekkur, vorönn 2019-2020 
 

 

Markmið: 

Ætlast er til þess að nemendur verði vel læsir á mismunandi texta og hugblæ bókmennta og 

lesi og ræði um mismunandi lausamálstexta. Lesnar verða þjóðsögur og ævintýri auk þess 

sem nemendur lesa unglingasöguna ,,Peð á plánetunni Jörð“ og sögur úr Mályrkju I. 

Fjölbreytt verkefnavinna verður  tengd lestrinum. Nemendur velja sér og lesa kjörbækur við 

hæfi reglulega og meta þær. Nemendur öðlist þekkingu á ýmsum málfræði- og 

bókmenntahugtökum, færni í að rita rétt stafsettan texta, þjálfist í að skilja og skrifa 

fjölbreytta texta í tengslum við bókmenntir, lestur og áhorf.  

 

Námsefni:  

Mályrkja I - grunnbók (geymd í skóla), Finnur I, ,,Peð á plánetunni Jörð,“ Gegnum holt og 

hæðir, Kveikjur – textabók og verkefnabók, kjörbók, Málfinnur. Að auki ljósrit og annað efni 

frá kennara. 

 

Kennarar :    

Guðfinna Auður Guðmundsdóttir (gudfinna.a.gudmundsdottir@rvkskolar.is) 

Lilja Jóna Torfadóttir (lilja.jona.torfadottir@rvkskolar.is) 

 

Kennslustundir:         

4 klukkustundir á viku. 

 

Námsmat :   

Þjóðsögur og ævintýri, ritunarverkefni 

Þjóðsögur og ævintýri, hópavinna (verkefni og framsögn)     

Könnun í stafsetningu og lesskilningi 

Kynning á kjörbók  

Málfræðipróf 

Könnun  úr ,,Peðinu“  

Mat á framsögn         
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Vikur 

2020 
Námsþáttur Athugasemdir 

20. – 24.  jan. 
VIÐTALSDAGUR þriðjudag. 
Þjóðsögur og ævintýri, lestur og lesskilningur, 
málfræði. 

 Kveikjur, 5. kafli (ævintýri). Gegnum holt og 
hæðir: Lesa og vinna verkefni úr sögum 27, 30 
og 31. Finnur I: Bls. 26 og 27. 

27. – 31. jan.  
Þjóðsögur og ævintýri, lestur og lesskilningur, 
málfræði. 

Finnur I: Bls. 28, 29 og 30. Kjörbók.  
Kveikjur: 5. kafli (ævintýri). 

3. – 7. feb. 
Þjóðsögur og ævintýri, lestur og lesskilningur, 
Málfræði, stafsetning. 

Kveikjur: Málfræðimolar bls. 54 og 55 til 
upprifjunar og áframhald í  5. kafla, textabók og 
verkefnabók. Stafsetningarverkefni. Kjörbók 

10. - 14. feb. 

Þjóðsögur og ævintýri, lestur og lesskilningur, 
ritun, málfræði, námsmat. 
 

Þjóðsögur: Umfjöllun um byggingu ritunar (kafli 5 
í Kveikjum til hliðsjónar), Finnur I: Bls. 31, 32, 
33.  
Tímaritun - frumsamin þjóðsaga föstudaginn 
14. feb.  

17. –  21. feb. 
Þjóðsögur og ævintýri, hópavinna, námsmat. Hópavinna úr þjóðsögum hefst. Skil og 

kynningar á hópverkefnum föstudaginn 21. 
febrúar. 

24. feb. – 28. feb. 

ÖSKUDAGUR miðvikudag, skertur dagur. 
STARFSDAGUR fimmtudag 
VETRARLEYFI föstudag 
Lestur og lesskilningur, málfræði, stafsetning 

Mályrkja I grunnbók ,,Skverlegar skvísur“ bls. 
93-99.  Finnur I bls. 46-47. 
Stafsetningarverkefni. Kjörbók. 

2. – 6. mars 

VETRARLEYFI mánudag 
Áhorf, lestur og lesskilningur, ritun. 

Horft á kvikmyndina ,,Astrópíu“ og verkefni 
unnin. Lesið í kjörbók. Leiðbeiningar um ritun - 
ritunarverkefni. Sögurnar lesnar fyrir bekkinn í 
næstu viku. 

9. – 13. mars 

Málfræði, lestur, lesskilningur, stafsetning, 
námsmat. 

Sögur síðustu viku lesnar fyrir bekkinn. Kjörbók 
og kjörbókarverkefni. Stafsetningarverkefni. 
Könnun í stafsetningu og lesskilningi 
föstudaginn 13. mars.  

16. – 20. mars 
Námsmat. áhorf, ritun, málfræði. 
 

 Kynning á kjörbók mánudaginn 16. mars. 
Horft á kvikmyndina Duggholufólkið og verkefni 
unnin. Málfræðihefti 

23. – 27. mars 
Málfræði, lestur og lesskilningur, stafsetning. Málfræðihefti. Stafsetningarverkefni. Lesið í 

kjörbók.   
 

30.mars  – 3. apríl  
Málfræði.  
GLEÐIDAGAR 1.-3. apríl, föstud. skertur. 

Málfræðihefti.  Gátlisti fyrir próf afhentur. 
 

6. – 10.  apríl PÁSKALEYFI  

13. – 17. apríl 
PÁSKALEYFI mánudag. 
Málfræði, lestur og lesskilningur 

Málfræðihefti, Lesið í kjörbók. 
Málfræðipróf föstudaginn 17. apríl. 

20. – 24. apríl 
SUMARDAGURINN FYRSTI fimmtudag. 
Lestur og lesskilningur, stafsetning 

,,Peð á plánetunni Jörð“ lesa kafla 1-7, bls. 5-47 
og svara spurningum úr lesskilningshefti. 
Stafsetningarverkefni. 

27. apríl – 1. maí 
Lestur og lesskilningur 
1.MAÍ - VERKALÝÐSDAGURINN 

,,Peð á plánetunni Jörð“ lesa kafla 8-14, bls. 48-
90 og svara spurningum úr lesskilningshefti.  

4. – 8. maí 
Lestur, lesskilningur ,,Peð á plánetunni Jörð“ lesa kafla 15-26, bls. 

91-174 og svara spurningum úr lesskilningshefti 
Verkefnahefti úr Peðinu. 

11. – 15.  maí 
Lestur, lesskilningur, málfræði 
 

Verkefnahefti úr Peðinu. Mályrkja I grunnbók 
,,Hlemmur“  bls. 139-145. Finnur I bls. 52, 53. 

18.– 22. maí 
Ýmis verkefni, námsmat. 
UPPSTIGNINGARDAGUR fimmtudag. 
STARFSDAGUR föstudag. 

Könnun úr Peðinu mánudaginn 18. maí.  
 

    25 . – 29. maí Ýmis verkefni, framsögn, námsmat. Kappræður, mat á framsögn. 

        1 . – 5. júní  ANNAR Í HVÍTASUNNU mánudag Vordagar og skólaslit. 

 

Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar. 


