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Lýsing á námi og kennslu í Garðaskóla er sett fram af kennurum til að koma á framfæri til nemenda 

markmiðum með þeim verkefnum sem unnin eru í skólanum. Viðfangsefni miðast við kröfur 

Aðalnámskrár grunnskóla. Hér er lýst þeirri hæfni sem nemendur eiga að ná á árinu og hvernig 

viðfangsefni þeir glíma við til að ná settum viðmiðum. Námsáætlunin gefur upplýsingar um þá 

leiðsögn og námsmat sem nemendum er gefið í námsgreininni. Námsáætlunin er lifandi skjal og birt 

með fyrirvara um breytingar. 

 

Skóladagatal Garðaskóla má nálgast á vef skólans: http://gardaskoli.is/skolinn/skoladagatal/  

 

Upplýsingar um heimanám og verkefni hverrar viku má nálgast á Innu. Nemandi ber ábyrgð á eigin 

námi og að standa skil á þeim þáttum sem teknir eru til námsmats. Ef nemandi missir úr kennslustund 

þarf hann að afla sér upplýsinga um heimavinnu og afla þeirra gagna sem þörf er á. Ef nemandi skilar 

ekki tilteknum þætti til námsmats getur það þýtt að lokamat geri ekki rétta grein fyrir hæfni hans. 

 

Læsi til náms: Í kennslunni verður að nokkru leyti stuðst við aðferðir Læsi til náms. Þar má m.a. nefna 

gerð hugarkorta, vennkorta og krossglímna (krossorða). Mest er unnið á þennan hátt í tengslum við 

bókmenntir en einnig í öðrum þáttum þegar henta þykir. 

Nánari upplýsingar og gögn tengd náminu eru aðgengileg í Innu, t.d. hæfniviðmið og/eða 

lykilhæfniviðmið sem unnið er með í áfanganum, matskvarðar, gátlistar, verkefni o.fl.   

Kennarar:  

Ásta Hrafnhildur Garðarsdóttir astaga@gardaskoli.is 

Ragnhildur Thorlacius ragnhildurthor@gardaskoli.is              
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Lota 1  
Vikur 34 - 39  22. ágúst - 28. sept.                      Skipulagsdagur mánudag 17. sept. 
                    Evrópski tungumáladagurinn 26. sept. 
 
 

Hæfniþáttur: 

Bókmenntir: 
Lestur, hlustun, umræður og 
verkefnavinna 
 
Málfræði og málnotkun:  
Fallorð, upprifjun á helstu 
beygingaratriðum fallorða 
 
Ritun:  
Skapandi ritun 
 
Talað mál: 
Málfundur 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Korku saga 

 

 

Málið í mark 

Ítarefni frá kennara 

Skyndiritun 

 

Nemendur kynna sig 

Námsmat: 

Þátttaka í umræðum. 

Hugarkort og fleiri lestrartengd 

verkefni úr Korku sögu. 

 
Lota 2 
Vikur 40 - 44 1. okt. - 2. nóv.          Forvarnarvika Garðabæjar 3. - 10. okt.        

                   Samráðfundir heimila og skóla þriðjudag 16. okt. 
           Skipulagsdagur föstudag 26. okt. 
 

Hæfniþáttur: 

Bókmenntir: 
Lestur, lesskilningur og 
verkefnavinna.  
 
Málfræði og málnotkun:  
Fallorð 
Óbeygjanleg orð (smáorð): 
forsetningar og samtengingar 
Málnotkun 
 
Stafsetning: 
Reglur um -n / -nn 
                                                   
Ritun:  
Skapandi ritun.  
 
Talað mál: 
Málfundur 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Tungufoss 2, valið efni. 
Lesskilningsverkefni frá 
kennara sem tengjast 
atburðum líðandi stundar. 
 
Málið í mark 
Ítarefni frá kennara 
Orð af orði 
 
 
Gagnvirk stafsetningarverkefni 
 
 
Áhersla á að fullvinna eigin 
texta 
 

 

Námsmat: 

Lesskilningspróf 

 

 

 

 

 

Stafsetningarupplestur í  

kennslustund 
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Lota 3 
Vikur 45 – 51 5. nóv. – 20. des.       Gagn og gaman 7. – 9. nóv.              

Baráttudagur gegn einelti 8. nóv.                                                                                                                                                           

Dagur íslenskrar tungu 16. nóv.  

Dagur mannréttinda barna 20. nóv. 

Skipulagsdagur þriðjudag 27. nóv. 

Starfamessa 13. des. 

Jólaskemmtun fimmtudag 20. des.   

Jólaleyfi hefst 21. des. 

          

Hæfniþáttur: 

Bókmenntir: 
Lestur, lesskilningur, 
verkefnavinna og tjáning  
 
 
 
Málfræði og málnotkun:  
Óbeygjanleg orð: samtengingar 
og atviksorð 
Málnotkun 
 
Stafsetning 
Tvöfaldur samhljóði 
 
Ritun:  
Skipting í efnisgreinar 
 
Talað mál: 
Málfundur 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Kjörbók, skáldsaga að eigin vali 
Lesskilningsverkefni frá 
kennara sem tengjast 
atburðum líðandi stundar  
 
 
Málið í mark 
Ítarefni frá kennara 
Orð af orði 
 
 
 

Gagnvirkar stafsetningar- 

æfingar 

Ritunarverkefni 

Námsmat: 

Munnleg kjörbókarskil  

 

 

 

 

 

Stafsetningarupplestur í  

kennslustund 
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Vika 52              21.des. - 3. jan.   Jólaleyfi 

Lota 4                     

Vikur 1- 7 3. jan. - 15. feb.           Skipulagsdagur föstudag 11. jan. 

              Samráðfundir heimila og skóla þriðjudag 29. 

jan. 

 

Hæfniþáttur: 

Bókmenntir: 
Lestur, umræður og verkefna- 
vinna.  
 
Málfræði og málnotkun:  
Sagnorð: nh., pers., tala, tíð  
Sterk/veik beyg. og 
kennimyndir 
 
Stafsetning: 
Stafavíxl 
 
Ritun:  
Ritunarverkefni 
 
Talað mál: 
Málfundur 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Smásaga úr Smásagnasmáræði 

og verkefni 

Kjörbók, skáldsaga að eigin vali 

Málið í mark 

Ítarefni frá kennara 

Orð af orði 

Gagnvirkar stafsetningar- 

æfingar 

Ritunarverkefni sem tengjast  

lestri smásögu 

Námsmat: 

Könnun úr málfræði fallorða og  

sagnorða og 

málnotkun 

Stafsetningarupplestur í  

kennslustund 

Vika 8         19. - 23. feb.    Vetrarfrí 

 Lota 5                    

Vikur 9 - 15 25. feb. - 12. apríl Samræmd próf í 9. bekk 12. - 14. mars    
                          Skíðaferð Garðalundar fyrir 9. og 10. bekk 20. - 22. mars 
 
           

Hæfniþáttur: 

Bókmenntir: 
Lestur og tjáning 
 
 
 
Málfræði og málnotkun:  
Upprifjun: fallorð og 
óbeygjanleg orð 
Málnotkun 
 
Stafsetning:  

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Tungutak 2 
Kjörbók 
Lesskilningstextar með 
spurningum 
 
Málið í mark 
Ítarefni frá kennara 
Orð af orði 
 
 

Námsmat: 

Munnleg kjörbókarskil  

í kennslustund 

Lesskilningspróf 
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Þjálfun á reglum 
 
Ritun:  
Bygging 
Upphaf, miðja, endir 
 
Talað mál: 
Málfundur 

Gagnvirkar 
stafsetningaræfingar 
 
 
Ritunarverkefni 

 

Vika 13              15. - 22. apríl    Páskaleyfi 

 

Lota 6    

Vikur 17 - 21 23. apríl - 15. maí   Sumardagurinn fyrsti 25. apríl  

             Verkalýðsdagurinn miðvikudaginn 1. maí    

                  Prófadagar 16. - 22. maí    

        Skólaslit 7. júní 

Hæfniþáttur: 

Bókmenntir: 
Bragfræði og ljóð. Rím, 
ljóðstafir og myndmál 
Lestur 
 
Málfræði og málnotkun:  
Upprifjun 
 
 
Ritun:  
 
 
Talað mál: 
Málfundur   

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Ferskeytlur og valin ljóð 
 
 
Valdir textar úr Tungutaki 2 
 
Málið í mark 
Ítarefni frá kennara 
Orð af orði 
 

Lokaverkefni í ritun, unnið í 

þremur kennslustundum 

Námsmat: 

 

 

Vorpróf 

 

 

 

Lokaverkefni í ritun skilað í 

annarlok 

 

 

 

 

 

 

 


