
 

 

 

 

Bekkur:  
4. bekkur  

Kennari/teymi: 
Íris Anna og  Sunna Dís 

Námsgrein: Samþætting íslensku, samfélags-, 
og náttúrugreina 
                      

 

Vika Hæfniviðmið Kennslufyrirkomulag  
-leiðir að 
viðmiðum 

Námsefni Námsmat  

24. ágúst – 
4. Sept. 

Beitt skýru og áheyrilegum 
framburði 
 
Beitt einföldum 
stafsetningarreglum 

 
Lestrarátak + skrift 
 
Umræður og orðskýringar 
 

Býflugnalesturs hefti 
 
Lesskilningsverkefni af mms.is 
 

 

7.-18. 
september 

Unnið að því að auka lesskilning, 
orðaforða og málskilning 
 
Getur greint frá helstu fjöllum 
og sérkennum þeirra. 
 
Getur rætt sínar eigin 
hugmyndir og þekkingu á 
náttúrunni 
 
Getur hlustað á og rætt 
hugmyndir annarra. 

Unnið með orð vikunnar 
 
Einstaklings og hópavinna 
Verkefni kynnt fyrir 
samnemendum 
 
Zoom fundur með 
fjallafræðingi þar sem svör 
við ýmsum spurningum 
nemenda var svarað. 
 
Lestrarátak + lesskilningur 
 

Býflugnalesturs hefti 
 
Komdu og skoðaðu fjöllin 
 
 
 
 
Lesrún 
 

Símat 

21. – 25. 
septmeber 

Getur gert sér grein fyrir 
nauðsyn umhverfismennt og 
endurvinnslu. 

 Upprifjun fyrir 
samræmd próf. 

Rusladrekinn (bók) 
 
Kahoot, Lesrún, býflugnalestur 

Símat 
 
Lestrarpróf 

Annaráætlun – haust          2020 - 2021 



 Lestur og 
lesskilningur, æfingar 
í ipad o.fl. 

 
 
Rusladrekinn lesinn í 
heimakrók. Samræður, 
vangaveltur og 
verkefnavinna í úrklippibók. 
 
 

 
Málsgreinar og mas verkefnahefti 

28 sept. – 
2. október 

  
Samræmd próf 
 

  

5.-9.okt. Unnið að því að auka lesskilning, 
orðaforða og málskilning 
 
Þekkt muninn á setningu og 
málsgrein 
 
Gert sér grein fyrir mismunandi 
hlutverki nafnorða, lýsingarorða 
og sagnorða 
 

Hópverkefni í nafn – og 
lýsingarorðum 
 
Út með ipad og taka mynd 
af nafnorðum sem við 
sjáum. Bæta við kyni og 
greini í Book creator 
Dæmi um málsgrein þar sem 
lýsingarorð stendur með 
nafnorðinu af myndinni. 
 
Hópleikur. Allir í hring og 
draga sér spil. Leika 
„sögnina að“ gera eitthvað. 

PALS lestraraðferð 
 
Ipad 
 
Málsgreinar og mas 
 
Spil - actionary 

Símat 



12. – 16. 
október 

Beitt skýrum og áheyrilegum 
framburði 
 
Lesið mismunandi texta sér til 
ánægju og skilnings 
 
Beitt hugtökum eins og 
persónu, söguþræði, umhverfi 
og boðskap. 
 
Lesið úr táknmyndum og 
myndrænu efni, svo sem 
einföldum skýringamyndum, 
kortum og myndritum. 
 

Bóka- og bíóhátíð! 
 
Bókin lesin og horft á 
myndina í framhaldi í 
heimakrók.  
 
Book creator notað við að 
vinna paraverkefni úr Palla. 
Unnið með persónuna, 
boðskap ofl.  

 

PALS 
 
Palli var einn í heiminum, bók og stuttmynd af youtube 
 
Ipad 
 
Könnum kortin 2 
 
 
 
 
 
 

 

Símat 
 

19. – 30. 
október 

Lesið mismunandi texta til 
ánægju og skilnings 
 
Beitt einföldum 
stafsetningarreglum 
 
Nýtt í ritun þekkingu á 
grunnþáttum í byggingu texta, 
s.s. upphaf, meginmál, niðurlag. 
 
Leikið sér með ýmis einkenni 
tungumálsins, svo sem 
margræðni orða, málshætti og 
orðtök. 
 
 
 

Lestur  + lesskilningur 
 
Sóknarskrift  og krossglíma 
(hrekkjavöku) 
 
 
 
Nemendur kasta teningi  til 
að fá persónu, sögutíma, 
atburð. Skrifa upp 
ævintýralega sögu í 
framhaldi í eigin stílabók. 
 
Paraverkefni þar sem 
algengir málhættir og 
orðtök eru útfærð í 
myndum/myndasögu. 
Merking og notkun rædd 
 
 

PALS 
 
 
Krossglíma með orðunum grasker og leðurblaka.  
Auk útprentað blað með ýmsum Hrekkajvökutengdum 
orðum 
 
Skapandi skrif 
 
Málshættir og orðtök 

Símat 



2. – 13. 
nóvember 

Hlustað og horft með athygli á 
upplestur […] og greint frá 
upplifun sinni 
 
Rætt um réttindi sín út frá 
Barnasáttmála Sameinuðu 
þjóðanna 
 
Sýnt ábyrgð, virðingu og vináttu 
 
Sýnt tillitssemi og nærgætni í 
samskiptum við aðra og læri að 
meta það sem vel er gert og 
öðlist hæfni til að hrósa og 
uppörva aðra. 
 
Sett sig í spor annarra og leita 
sátta því ekki eru allir eins. 
 
Gert sér grein fyrir þörf sinni 
fyrir hvíld, næringu, klæðnaði og 
hreinlæti. 
 

Vinavika og dagur eineltis 
 
Orð vikunnar 
 
Umræður og yfirferð 
Barnasáttmálans. 
Umræður og ýmis vinna 
tengd einelti, líðan, hegðun 
og tilfinningum.  
Bæði verkleg og „bókleg“ 
 
Zoom fyrirlestur  
Fótboltaþjálfari með 
fyrirlestur og æfingar 
gegnum zoom. Rætt 
sérstaklega um mikilvægi 
hreyfingar og næringar á 
covid tímum 

PALS 
 
https://barnasattmali.is/ 

 
Myndefni tengt einelti af youtube 
 
Tengslakönnun innan bekkjarins, hjörtu á A4 og litlar 
fígúrur fyrir vinahringinn. 
 
Eineltishringurinn (myndefni) 
 
Kvan - fyrirlestur 
 
 
 
 

 

16. – 27. 
nóvember 
 

Leikið sér með ýmis einkenni 
tungumálsins, svo sem 
margræðni orða, málshætti og 
orðtök. 

 
Beitt skýrum og áheyrlegum 
framburði 
 
Áttað sig á þróun sögunnar allt 
frá frumstæðum, einangruðum 
samfélögum manna til nútíma 
tæknisamfélaga. 

Dagur íslenskrar tungu! 
 
Íslenskar tungur með 
kjánaorðum 
 
Yfirferð mannskynssögu í 
máli og myndum.  
Einstaklings og hópverkefni. 

- Tímalína og helstu 
viðburðir og einkenni 
tímabila færð inn á 
karton 

Litla upplestrarkeppnin sett (breyttar aðstæður vegna 
covid) 
 
Komdu og skoðaðu sögu mannkyns 
 
PALS 
 
Könnum kortin 2 

Símat 

https://barnasattmali.is/


 
Hlustað á og rætt hugmyndir 
annarra 
 
Áttað sig á hlutverki landakorta 
og notagildi þeirra 
 

30 nóv.-4. 
desember 

Beitt skýrum og áheyrilegum 
framburði 
 
Þekkir áhrif tækni á líf manna 
fyrr og nú 
 
Þekkir eðlisfræðileg fyrirbæri 
s.s. kraftur, viðnám og orka 

Yfirferð og umræður komdu 
og skoðaðu tæknina.  
 
Tilraunir með vatn og loft 

Komdu og skoðaðu tæknina 
 
PALS 
 
Tilraunir úr Vísindabók Villa 
 
Jólaföndur + æfing á upplestri jólakvæða 

Símat 

7.-18. 
desember 

Greint frá helstu trúarbrögðum, 
siðum þeirra og venjum 
 
Sett sig í spor annarra og leitað 
sátta því ekki eru allir eins 
 
Getur hlustað á og rætt 
hugmyndir annarra 

Lestur, kynning og umræður 
um trúarbrögð. 
 
Hópverkefni í ipad – book 
creator. Hver hópur vinnur 
verkefni um tiltekið 
trúarbragð.  
Kynnir útkomuna fyrir 
samnemendum 
 
Leikrit æfð og upplestur á 
Grýlukvæði (æfing fyrir 
upplestrarkeppnina) 

Trúarbrögðin 
 
Jólakvæði  

 

4.-8. janúar Náð viðmiðum 4.bekkjar um 
lesskilning 
 
Náð lestrarviðmiðum 4.bekkjar 

  Lestrarpróf 
 
Orðarún 

 


