
Íslenska sem annað mál – 6. bekkur 

Kennarar: Donata H. Bukowska 

Tímabil Námsgögn Viðfangsefni Námsmat 

1. vika 

25. - 29. 

ágú 

Kæra dagbók 1,        

bls. 1 – 3      

Uppbygging 

bókarinnar skoðuð 

Hljóðbók á náms.is, 

ítarefni sem fylgir 

bókinni á náms.is 

Skoða og merkja bækur. Gera forsíðumynd í 

vinnumöppu.  

 

Vinna í 

tímum 

2. vika 

1. - 5. sept 

Kæra dagbók 1,        

bls. 1 – 3 

Hljóðbók á náms.is 

Ítarefni sem fylgir 

bókinni á náms.is 

Hefti, krossgátur   

Orðasjóður: 

http://vefir.nams.is/or

dasjodur/index.htm 

 

Að spyrja spurninga og svara spurningum.  

Hvað er þetta? Hvað heitir þú? Hvar áttu 

heima? Hvaðan kemur þú? Hvaða mál talar 

þú?  

Sögn: að vera (1. og 2. pers.) 

Orðaforði tengdur fjölskyldu 

Þátttaka og 

virkni í 

tímum 

3. vika 

8. – 12. 

Sept 

Kæra dagbók Bls. 4 – 5 

Hljóðbók á náms.is 

Ítarefni sem fylgir 

bókinni á náms.is 

Hefti, krossgátur, 

ýmist eigið efni – 

orðaforði tengdur 

fjölskyldu og skóla 

Tölur: 1 – 10 

Orðasjóður 

 

Að spyrja spurninga og svara spurningum.  

Hvað er þetta? Hvað heitir þú? Hvar áttu 

heima? Hvaðan kemur þú? Hvaða mál talar 

þú? Hvað ert þú gamall/gömul? 

Sögn: að vera (1., 2. Og 3. pers.) 

Æfa að lesa 

 

Vinnusemi  

http://vefir.nams.is/ordasjodur/index.htm
http://vefir.nams.is/ordasjodur/index.htm
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4. vika 

15. – 19. 

sept 

Bls. 6 – 7 

Hljóðbók á náms.is 

Ítarefni sem fylgir 

bókinni á náms.is 

Hefti, krossgátur, 

ýmist eigið efni 

 

 

Hlustun, paravinna, að spyrja spurninga.  

Hvað er þetta? Hvað heitir þú? Hvar áttu 

heima? Hvaðan kemur þú? Hvaða mál talar 

þú? Hvað ert þú gamall/gömul? Hver er 

þetta?    

Áfram unnið með orðaforða sem  tengist 

fjölskyldu og skóla. 

Lýsingarorð: góður, vondur, stór, lítill, 

gamall, nýr, glaður, leiður   

Æfa að lesa        

Bingó 

                                                                    

Þátttaka í 

tímum og skil 

á verkefni. 

5. vika 

22. – 26. 

sept 

Bls. 8 - 9 

Hljóðbók á náms.is 

Ítarefni sem fylgir 

bókinni á náms.is 

Hefti, krossgátur, 

ýmist eigið efni 

Orðasjóður 

Æfa áfram að spyrja spurninga. 

Litir, tölur.  

Minn/Mín, Mínir/Mínar 

Glósa, hlusta og syngja á íslensku (Gulur, 

rauður, grænn og blár) 

Kahoot leikur spilaður 

Orðaforði – rifja upp 

Þátttaka í 

tímum 

6. vika 

29. sept – 

3. okt 

Bls. 10 – 11 

Hljóðbók á náms.is 

Ítarefni sem fylgir 

bókinni á náms.is 

Hefti, krossgátur, 

ýmist eigið efni 

Orðasjóður 

Orðaforði , vikudagar 

Æfa áfram að spyrja spurninga. 

Æfa að lesa 

Virkni og 

vinnusemi. 

7. vika 

7. – 10. okt 

Hefti „Upprifjun“ Upprifjun  

Verkefni - heimavinna 

Virkni og 

vinnusemi. 

10. okt Skipulagsdagur   
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8. vika 

13. – 16. 

okt 

Þema     

14. – 15. 

Bls. 10 – 11 

Hljóðbók á náms.is 

Ítarefni sem fylgir 

bókinni á náms.is 

Hefti, krossgátur, 

ýmist eigið efni 

Mér finnst... / Ég þarf.... 

Sagnorð: að synda, að skrifa, að læra, að 

teikna, að lesa, að telja, að spila 

Æfa að lesa, talæfingar 

Vinnusemi og 

verkefnaskil 

17. – 20. 

okt 

Vetrarfrí   

9. vika 

21. – 24. 

okt 

Bls. 12 – 13  

Hljóðbók á náms.is 

Ítarefni sem fylgir 

bókinni á náms.is 

Hefti, krossgátur, 

ýmist eigið efni 

 

Orðaforði:                                                      

lýsingarorð – kaldur, heitur, fallegur, ljótur, 

litir, tölur  

Æfa að lesa, talæfingar 

Bingó, kahoot 

Virkni og 

vinnusemi 

 

10. vika 

27. – 31. 

okt 

Bls. 12 – 13  

Hljóðbók á náms.is 

Ítarefni sem fylgir 

bókinni á náms.is 

Hefti, krossgátur, 

ýmist eigið efni 

 

Útikennsla – farið í fjöru  

Æfa að lesa, talæfingar 

Bingó, kahoot 

Verkefni - 

plakat 

 

11. vika 

3. – 7. nóv 

6. nóv. eru 

foreldra-

viðtöl 

Bls. 14 – 15  

Hljóðbók á náms.is 

Ítarefni sem fylgir 

bókinni á náms.is 

Hefti, krossgátur, 

ýmist eigið efni 

Orðaforði: húsgögn, skóli 

Til mín/ Til þín 

Eignarfornöfn  

Virkni og 

vinnusemi 

 

12. vika 

10. – 14. 

Nóv 

Bls. 14 – 15  

Hljóðbók á náms.is 

Til mín/ Til þín 

Eignarfornöfn 

Virkni og 

vinnusemi 
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Ítarefni sem fylgir 

bókinni á náms.is 

Hefti, krossgátur, 

ýmist eigið efni 

Talæfingar / Æfa að lesa 

17. nóv Skipulagsdagur   

13. vika 

18. – 21. 

nóv 

Bls. 16 – 17  

Hljóðbók á náms.is 

Ítarefni sem fylgir 

bókinni á náms.is 

Hefti, krossgátur, 

ýmist eigið efni 

Mig langar / Ég má / Mér finnst 

Persónufornöfn – beyging í eintölu 

Orðaforði: nærumhverfi, farartæki 

Útikennsla – á bryggjunni  

Virkni í 

tímum 

14. vika 

24. – 28. 

nóv 

Upprifjun  

 

Upprifjun  

Verkefni - heimavinna 

Verkefni - 

heimavinna 

15. vika 

2. – 5. des 

Könnun Könnun  

16. vika 

8. – 12. des 

 

Jólaþema 

Jólaþema  

17. vika 

15. – 19. 

des 

Jólaþema Jólaþema  

    

 

Kennslubækur: Kæra dagbók 1 + ítarefni og hljóðbók, Orðasjóður og ýmsar æfingar 

Heimanám: Heimanám verður haldið í lágmarki og einugis hjá þeim sem ekki luku við 

verkefni vikunar. 

Kennsluaðferðir: Bein kennsla, hlustunarefni, vinnubók, valin verkefni, krossgátur, kahoot, 

Orðaforðakort á coggle.it, útikennsla 

Námsmat: Nemendur taka 1 próf á hvorri önn og gildir prófið 50% 

Vinnubók/-bækur, heimavinna og verkefnaskil gilda alls 25% 
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Stuttar tímaæfingar, s.s. orðaforði og æfingar gilda 25% 

 

 

Með fyrirvara um breytingar á önninni 

 


