
     
 

Árgangur:   4. bekkur   Tímafjöldi: 7  kest. á viku  

 

Kennarar: Herdís Danivalsdóttir 

 

Námsefni: Skinna 1 og 2 

         Ljóðsproti 

         Skrift vinnuhefti og heimavinna 1 og 2 (græn)  

         Sögusteinn 

         Þristur 

         Lestrarbækur 

         Hefti í stafsetningu (ljósrit) 

          

 

Námsmat:  
Lesskilningur, Orðarún (janúar og maí)  100% 

Lestur, leið til læsis (janúar og maí) 100% 

Íslenska / málfræði / stafsetning / ritun (maí) 100% 
 

Lykilhæfni: 

Samfélagsfræði kemur inn á alla þætti lykilhæfni sem unnið er út frá samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla:  

Tjáning og miðlun - Skapandi og gagnrýna hugsun - Sjálfstæði og samvinnu - Nýtingu miðla og upplýsinga - Ábyrgð og mat á eigin 

námi. 

Stöðugt er reynt að beita fjölbreyttum kennslu-, mats- og námsaðferðum svo þessi markmið náist.  

 

Grunnþættir:  

Kennsluáætlun 

Fag:  Íslenska 
 



Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex:  

Læsi – Sjálfbærni - Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti - Heilbrigði og velferð - Sköpun. 

Í samfélagsfræði er unnið með alla þessa þætti þó mismikið sé eftir árgöngum.  

 

 

Haustönn 
 

Hæfniviðmið 
 

Beitt skýrum og áheyrilegum 

framburði í frásögn og upplestri 

. 

 

Sagt frá, hlustað og endursagt. 

 

Skilið texta og ráðið í merkingu 

orða út frá samhengi. 

 

Valið sér lesefni eftir áhuga og  

þörf.  Lesið ævintýri sögur og ljóð 

ætlað börnum. 

 

Dregið til stafs og skrifað skýrt og 

læsilega.  

 

Samið texta frá egin brjósti. 

 

Beitt einföldum stafsetningar- 

reglum. 

 

Efnisþættir námsgögn  
Tími: ágúst-september 

Lestur 3x  í viku fyrir kennara. 
Skrift 4 (græn). 
Ritun og ljóð. 
Stafsetning, stór stafur og lítill og ng 
og nk reglan 
Mánuðir. 
Stafrófið. 
Nafnorð. 
Lesskilningur (samræmd próf). 
 
 

 

Skinna 

Lestrarbækur 

Skriftarbækur 

Stafsetningarblöð 

 

24. ágúst skólasetning  
8/9 Dagur læsis 
16/9 Dagur ísl. náttúru 
Samræmd próf 4.og 7.b:24/9-25/9 
 
28/9  skipulagsd 

Tími: október 
Lestur 3x  í viku fyrir kennara. 
Skrift 4 (græn). 
Ritun og ljóð. 
Stafsetning stór stafur og lítill, ng og 
nk reglan, greinir (–n og –nn). 
Nafnorð. 
Sérnöfn og samnöfn. 
Eintala og fleirtala nafnorða. 
 

Skinna 

Lestrarbækur 

Skriftarbækur 

Stafsetningarblöð 

Þristur 

Ljóðsproti 

 

6. foreldradagur 
16. Dagur ísl. tungu 
19. og 20.  vetrarfrí 

Tími: nóvember 
Lestur 3x  í viku fyrir kennara. 

Skinna 2.-6. nóv. – vinavika 
 



Þekkja mismunandi hlutverk 

nafnorða lýsingarorða og sagnorða. 

 

Leikið sér með ýmis einkenni 

tungumálsins, s.s. margræðni orða 

og fundið kyn og tölu. 

Skrift 4 (græn). 
Ritun og ljóð. 
Stafsetning stór stafur og lítill, ng og 
nk reglan, greinir (–n og –nn). 
Nafnorð. 
Sérnöfn og samnöfn. 
Eintala og fleirtala nafnorða. 
Kyn og greinir nafnorða. 
Samsett orð. 
 

Lestrarbækur 

Skriftarbækur 

Stafsetningarblöð 

Ritum saman: Blái blýanturinn. 

Þristur  
Ljóðsproti 

20. skipulagsdagur 

 

Tími: desember 
Lestur 3x  í viku fyrir kennara. 
Skrift 4 (græn).  
Ritun og ljóð. 
Stafsetning stór stafur og lítill, ng og 
nk reglan, greinir (–n og –nn) og 
tvöfaldur samhljóði. 
Nafnorð. 
Föll nafnorða. 
Fallbeyging. 
 

Skinna 

Lestrarbækur 

Skriftarbækur 

Stafsetningarblöð 

Þristur  

Ljóðsproti 

Föstudagur 18. des. er síðasti dagur 
fyrir jólafrí – Litlu jólin  

 

 
 
 
 
 
 
Vorönn 



Hæfniviðmið 
 
Beitt skýrum og áheyrilegum 

framburði í frásögn og upplestri 

. 

 

Sagt frá, hlustað og endursagt. 

 

Skilið texta og ráðið í merkingu 

orða út frá samhengi. 

 

Valið sér lesefni eftir áhuga og  

þörf.  Lesið ævintýri sögur og ljóð 

ætlað börnum. 

 

Dregið til stafs og skrifað skýrt og 

læsilega.  

 

Samið texta frá egin brjósti. 

 

Beitt einföldum stafsetningar- 

reglum. 

 

Þekkja mismunandi hlutverk 

nafnorða lýsingarorða og sagnorða. 

 

Leikið sér með ýmis einkenni 

tungumálsins, s.s. margræðni orða 

og fundið kyn og tölu. 

Efnisþættir námsgögn  
Tími: janúar 

Lestur 3x  í viku fyrir kennara. 
Skrift 4 (græn). 
Ritun og ljóð. 
Stafsetning stór stafur og lítill, ng og 
nk reglan, greinir (–n og –nn) og 
tvöfaldur samhljóði.  
Nafnorð,  tala og kyn. 

 

Skinna 1 og 2 

Lestrarbækur 

Sögusteinn 

Skriftarbækur 

Stafsetningarblöð 

Þristur 

Ljóðsproti 

 

Mánud. 4. jan., skipulagsdagur 
 
22. jan. bóndadagur 
 

Tími: febrúar 
Lestur 3x  í viku fyrir kennara. 
Skrift 4 (græn). 
Ritun og ljóð. 
Stafsetning stór stafur og lítill, ng og 
nk reglan, greinir (–n og –nn) og 
tvöfaldur samhljóði. 
Nafnorð, tala og kyn. 
Lýsingarorð. 

 

Skinna 2 

Lestrarbækur 

Sögusteinn 

Skriftarbækur 

Stafsetningarblöð 

Ritum saman: Blái blýanturinn. 

Þristur 

Ljóðsproti 

 

Þriðjudagur 2. feb. foreldradagur 
  
Miðvikud. 10. feb. öskudagur 
 
Miðvikud. 24. feb. skipulagsdagur  
Fimmtud. 25. feb. vetrarfrí 
Föstudag 26. feb. vetrarfrí 

Tími: mars 
Lestur 3x  í viku fyrir kennara. 
Skrift 4 (græn). 
Ritun og ljóð. 
Stafsetning stór stafur og lítill, ng og 
nk reglan, greinir (–n og –nn) og 
tvöfaldur samhljóði. 
Lýsingarorð. 
Andheiti og samheiti. 

 

Skinna 2 

Lestrarbækur 

Sögusteinn 

Skriftarbækur 

Stafsetningarblöð 

Ritum saman: Blái blýanturinn. 

Þristur 

Ljóðsproti 

 

Miðvikud. 18. mars  þemadagur 
Fimmtud. 19. mars  þemadagur 
Föstud. 20. mars   þemadagur 
 
21.-28. mars  páskafrí 
 

Tími: apríl 
Lestur 3x  í viku fyrir kennara. 

Skinna 2 

Lestrarbækur 

14. – 15. apríl þemadagar 
 



Skrift 4 (græn). 
Ritun og ljóð. 
Stafsetning stór stafur og lítill, ng og 
nk reglan, greinir (–n og –nn) og 
tvöfaldur samhljóði. 
Sagnorð. 

 

Sögusteinn 

Skriftarbækur 

Stafsetningarblöð 

Ritum saman: Blái blýanturinn. 

Þristur 

Ljóðsproti 

 

21. apríl Sumardagurinn fyrsti  
 

Tími: maí/jún 
Lestur 3x  í viku fyrir kennara. 
Skrift 4 (græn). 
Ritun og ljóð. 
Stafsetning stór stafur og lítill, ng og 
nk reglan, greinir (–n og –nn) og 
tvöfaldur samhljóði. 
Nafnorð, lýsingarorð og sagnorð. 
Andheiti, samheiti og rím. 

 

Skinna 2 

Lestrarbækur 

Skriftarbækur 

Sögusteinn 

Stafsetningarblöð 

Ritum saman: Blái blýanturinn. 

Þristur 

Ljóðsproti 

 

 
Fimmtud. 5. maí uppstig.dagur  
 
16. maí hvítasunna 
17. mai skipulagsdagur 
7. mai vordagur 
8.jún. skólaslit 
 

 


