
 
 

ÍSLENSKA 

           Ingunnarskóli 

 

Náms- og kennsluáætlun 9. bekkur, vorönn 2019-2020 
 

Markmið: 

Að nemendur:  

- þjálfist í lestri og lesskilningi og auki orðaforða sinn 

- rýni í texta og geti nýtt ýmis bókmenntahugtök í umfjöllun sinni  

- auki færni sína í ritun ýmiss konar texta 

- þjálfist í að koma fram og flytja mál sitt  

- öðlist þekkingu á ýmsum málfræðihugtökum 

- æfist í að rita rétt stafsettan texta 

- þjálfist í að vinna með öðrum  

- auki færni sína í sjálfstæðum vinnubrögðum 

 

 

Námsefni:  

Korku saga (fyrri hluti ,,Við Urðarbrunn“) eftir Vilborgu Davíðsdóttur, kjörbækur, Neistar, Málið í 

mark, Málfinnur. Kvikmyndin Veðramót. Að auki ljósrituð verkefni og annað efni frá kennara. 

 

Kennarar :    

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

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

 

Námsmat :   

Málfræðikönnun 

Stafsetningarkönnun 

Korku saga, skilaverkefni (ritun)         

Korku saga, kynning á verkefni (framsögn)        

Korku saga, könnun          

Korku saga, kynning á hópverkefni 

Korku saga, stafsetningarkönnun        
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Vikur 
2020 

Námsþáttur Lesefni og verkefni 

20. – 24.  jan. 
VIÐTALSDAGUR þriðjudag 
Ritun, málfræði. 

Neistar, 3. kafli. Málið í mark bls. 59-61. 

27. – 31. jan.  Ritun, málfræði. Neistar, 3. kafli. Málið í mark, bls. 63-65. 

3. – 7. feb. 
Lestur, lesskilningur, málfræði, stafsetning. Kjörbókalestur. Málið í mark bls. 66-71. Ljósrit af 

málfr.verkefnum/upprifjun. Stafsetningaræfingar. 

10. - 14. feb. 
Lestur og lesskilningur, málfræði, stafsetning. Kjörbókalestur og kjörbókaverkefni. Ljósrit af 

málfr.verkefnum/upprifjun. Stafsetningaræfingar. 
 

17. –  21. feb. 
Lestur, lesskiningur, málfræði.stafsetning. Kjörbókalestur og kjörbókaverkefni. Ljósrit af 

málfr.verkefnum/upprifjun. Stafsetningaræfingar. 

24. feb. – 28. feb. 

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

Kjörbókalestur og kjörbókaverkefni.  
Stafsetningarpróf þriðjudag 25. febrúar 
 

2. – 6. mars 
VETRARLEYFI mánudag 
Lestur, lesskilningur, málfræði, námsmat 

Ljósrit af málfr.verkefnum/upprifjun. 
Málfræðikönnun fimmtudag 5. mars. 
Lestextar og spurningar (ljósrit). 

9. – 13. mars 

Lestur, lesskilningur. 
SAMRÆMD PRÓF 10., 11. og 12. mars 

Upprifjun fyrir samræmt próf – gamalt próf skoðað 
og upprifjunarhefti unnið.  
SAMRÆMD PRÓF. 

16. – 20. mars 
Lestur, lesskilningur, ritun. Korku saga, k: I-III (1-3), bls. 9-52 ásamt 

verkefnum úr sömu köflum í vinnubók. Vinna 
ritunarverkefni 1 og setja í möppu. 

23. – 27. mars 

 
Lestur, lesskilningur, ritun 

Korku saga, k: IV-VI (4-6), bls. 53-95 ásamt 
verkefnum úr sömu köflum í vinnubók. Vinna og 
setja ritunarverkefni 2 og 3 í möppu.  
Stafsetningaræfingar. 

30.mars  – 3. apríl  
GLEÐIDAGAR 1.-3. apríl, föstud. skertur. 
Lestur, lesskilningur, ritun, stafsetning 

 

6. – 10.  apríl 
PÁSKALEYFI  

13. – 17. apríl 

PÁSKALEYFI mánudag 
Lestur og lesskilningur, ritun, stafsetning. 

Korku saga, k: VII-IX (7-9), bls. 96-119  ásamt 
verkefnum úr sömu köflum í vinnubók, vinna og 
setja ritunarverkefni 4 í möppu, 
stafsetningaræfingar. 

20. – 24. apríl 

SUMARDAGURINN FYRSTI fimmtudag. 
Lestu og lesskilningur, ritun, stafsetning, 
námsmat 

Korku saga, k: X-XII (10-12), bls. 120-154 ásamt 
verkefnum úr sömu köflum í vinnubók. 
Stafsetningarpróf úr Korkusögu föstudag 24. 
apríl. 

27. apríl – 1. maí 
Lestur, lesskilningur,  
1.MAÍ – VERKALÝÐSDAGURINN, föstudag. 

Korku saga, k: XIII-XIV (13-14), bls. 155-181 
ásamt verkefnum úr sömu köflum í vinnubók. 
Vinna ritunarverkefni 5 og 6 og setja í möppu.  

4. – 8. maí 

Lestur og lesskilningur, ritun 
 

Korku saga, k: XV-XVI (15-16), bls. 182-206 
ásamt verkefnum úr sömu köflum í 
vinnubók.Vinna ritunarverkefni 7, 8 og 9 og setja í 
möppu.  

11. – 15.  maí 

Framsögn, námsmat, hópavinna Flutningur á einu ritunarverkefninu að eigin 
vali þriðjudaginn 14. maí (framsögn).  
Könnun úr Korku sögu og skil á möppu með 
ritunarverkefnum fimmtudaginn 16. maí. 
Hópavinna úr Korku sögu hefst (Hvað ef…) 

18.– 22. maí 
Hópavinna, námsmat. 
UPPSTIGNINGARDAGUR fimmtudag 
STARFSDAGUR föstudag 

Hópavinna. 
Kynningar á hópverkefnum þriðjudag 19. maí. 

    25 . – 29. maí 
Áhorf og verkefnavinna. Kvikmyndin Veðramót sýnd mánudag og 

þriðjudag. 

        1 . – 5. júní 
ANNAR Í HVÍTASUNNU mánudag. 
Miðv.d., fimmtud. og föstud. skertir. 

Vordagar og skólaslit 

 

Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar. 


