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Námsgrein: Íslenska 

Bekkur/hópur: 4. bekkur 

Kennari: Pálína Fanney Skúladóttir 

Tímabil: Haust 2020 

Ef kennsluáætlun er fyllt út t.d. fram að áramótum, kemur uppfærsla við hana eftir áramót, ekki 
önnur áætlun eftir áramót. Kennsluáætlun á að ná yfir allt skólaárið að lokum.  

Kennsluáætlun getur ekki verið styttri en að næsta viðtalsdegi. 

Kennsluáætlun skal senda ritara og foreldrum í síðasta lagi 20. september og svo eftir hvern 
viðtalsdag með uppfærslu eftir því sem við á. 

Hæfniviðmið 
Hæfniviðmið aðalnámskrár lögð til grundvallar. Í stærðfræði og lestri er nauðsynlegt að vísa í 
læsisstefnu / stærðfræðistefnu 

Hæfniviðmið Hæfniviðmið aðalnámskrár lögð til grundvallar  

● Beitt skýrum og áheyrilegum framburði. 
● Sagt frá eftirminnilegum atburði og lýst ákveðnu fyrirbæri, endursagt efni sem hlustað 

hefur verið á eða lesið. 

● Valið bók eða annað lesefni og lesið sér til ánægju. 

● Beitt hugtökum eins og persónu, söguþræði, umhverfi og boðskap. 

● Dregið rétt til stafs og skrifað skýrt og læsilega 

● Nýtt í ritun þekkingu á grunnþáttum í byggingu texta, svo sem upphafi, meginmáli og 

niðurlagi. 

● Greint mun á samnöfnum og sérnöfnum og m.a. bent á þau í eigin texta. 

● Þekkt og fundið helstu einingar málsins, svo sem bókstafi, hljóð, orð, samsett orð og 

málsgrein. 

● Leikið sér með ýmis einkenni tungumálsins, svo sem margræðni orða og fundið kyn og 
tölu. 

● Raðað í stafrófsröð og gert sér grein fyrir notagildi þess við leit og skipulag. 
● Beitt fáeinum algengum hugtökum í bragfræði svo sem rími, kvæði, vísu og ljóðlínu 
● Auki markvisst orðaforða sinn 

 



 

  

Helstu námsbækur og gögn: 
● Lestrarbækur með og án vinnubóka auk sögubóka af ýmsu tagi  
● Skrift 4 
● Setningar og málsgreinar 1 - 3 
● Lesrún 2 
● Þjálfunarefni fyrir samræmd próf 
● Rafræn og gagnvirk verkefni  
● Ritun  
● Byrjendalæsi - unnið út frá orð í orði 

Námsmat: 
 
Hvað verður metið, hvernig og hvenær?  

● Lesfimipróf í september, desember og maí.  
● Lesskilningur sérstaklega metinn 3x á önn 
● Ritunarverkefni 3x á önn til að meta 
● Könnun í málfræði í september og desember 
● Verkefnabækur og einstök verkefni metin 
● Framsögn - skráning hjá kennara 2x á önn - okt. og des. 

 
 
 

 

Ágúst Viðfangsefni, verkefni/verkefnavinna /blaðsíður/próf/viðmið 

24.-31. ágúst  ● Unnið áfram í Setningar og málfræði frá síðasta ári. Hver á sínum 
stað 

● hugtakakort og ritun  
● nýjar lestrarbækur, koma öllum af stað 

September Viðfangsefni, verkefni/verkefnavinna /blaðsíður/próf/viðmið 

 
 

● lesa upphátt 3x í viku hjá kennara eða fyrir hvert annað. 

● Fara á bókasafn og velja bók við hæfi aðra hverja viku 

 ● Vinna með gömul samræmd próf 

● Lesrún 2 bls. 2 - 4 og 6 - 9 

 ● Réttritun, upplestur kennara 



21. - 25. sept. ● Andheiti og samheiti skoðuð sérstaklega 
● Raða í stafrófsröð  
● Fara í gegnum heilt æfingarpróf í tölvu  
● Klára Lesfimipróf  

28. sept. - 2. okt.  ● Undirbúningur fyrir samræmd próf 

● samræmt próf í ísl. 30. sept. 

Október  

5. - 9. okt. ● Byrjendakæsi: Hrafninn e. Hörpu Jónsdóttur 
● Byrjendalæsi:  Hrafninn 
● Nota KVL - kann, vil vita, hef lært um hrafninn 
● Lykilorð: Skemmtilegir - orð í orði 

9. október - starfsdagur 
12. okt -  viðtalsdagur 

Í október notum við bókina Hrafninn sem grunn í allri 
íslenskukennslu en nem. eru með sínar lestrarbækur og lesa 
alla daga.  

13. - 16. okt. ● Hrafninn bls. 6-11 stafrófsröð og nafnorð bls.  

● læra um spörfugla - nota fuglavef  

● Föndra sinn krumma og gefa nafn 

● Æfa framsögn, nem. lesa fyrir bekkinn ljóð um krumma.( kennari 

metur) æfa framsögnina líka heima.  

19. - 23. okt. ● Nemendur skrifa Krummaþjóðsögu (kennari metur) 

● Nemendur fara út og finna efnivið í laup sem búinn verður til í 
skólastofunni.  

● Sett upp sýning úr krummaverkefninu og 1. - 3. bekk boðið að 
koma og sjá og heyra. Framsögn og söngur æfður.  

26. - 30.  ● Þemavika í skólanum - MENNING frá mörgum hliðum 

Nóvember  

2. - 6. nóv. Uppbrotsvika vegna árshátíðar ef af verður og er þá unnið með 
tjáningu og textar lærðir. 

 

9. - 13. nóv. ● Lesskilningur metinn 
● Unnið sérstaklega með ljóð og hugtök tengd ljóðum eins og 

erindi, vísa, þula, ljóðlínur, erindi. 
● finna lýsingarorð í ljóðum og myndmál 

16. - 20. nóv. ● Ritun alla daga, sjálfsmat og kennaramat í lok vikunnar  

● lestur,  málfræði 

23.- 27. nóv. ● Gefinn aukatími til að lesa alla daga, fá nokkra fullorðna til að 
kynna bók sem var í uppáhaldi í æsku. Fara á bókasafnið í 
upphafi vikunnar og fá lánaðar slatta af bókum og stilla þeim 
sérstaklega upp í stofunni. Fá nokkrar nýjar bækur.  



Desember  

30. nóv. - 4. des. ●  

7. - 11. des. ● ‘’Saga daganna’’  notuð til að skoða ýmsa daga á jólaföstunni og 
hefðir áður fyrr, útbúin bók þar sem hver opna sýnir annars 
vegar gamla tímann og hins vegar nútímann. Umræður um  hvað 
hefur breyst og hvað er eins eða líkt. Ýmis verkefni gerð sem 
tengjast þessu.  

● Máfræðikönnun 

14. - 18. des. ● Lestrarpróf 

● Framsögn - kennari metur 

● Klára vinnu frá síðustu viku 

● Jólasögur/kvæði  og ýmis verkefni tengd jólum  

Jólafrí 19. des – 6. jan 
hjá nemendum  

 

Janúar  

Starfsdagar 4. og 5. 
janúar 

 

6. janúar – 
viðtalsdagur. 

 

 ●  

 ●  

  ●  

Febrúar  

 ●  

 ●  

 ●  

  ●  

Mars  

 ●  

15. mars - viðtalsdagur ●  

  



Páskafrí 27. mars - 5. 
apríl  

●  

Apríl  

 ●  

 ●  

 ●  

  ●  

Maí  

 ●  

 ●  

 ●  

Starfsnám/val/vordagar 
25. - 26.. maí.  

●  

 


