
 

Kennsluáætlun vor 2018 

4. bekkur – íslenska 

 

Kennsluáætlun þessi tekur mið af hæfniviðmiðum sem fram koma í Aðalnámskrá Grunnskóla og skólanámskrá Grunnskóla Grindavíkur 

VIKA VIÐFANGSEFNI                  

(efni sem fjallað er um) 

EFNISTÖK                                

(hvernig er unnið með efnið) 

NÁMSEFNI                                

(allt námsefni) 

ANNAÐ                         

(t.d. tímasetning kannanna) 

15.janúar- 

19.janúar 

19.janúar 

bóndadagur 

Málfræði – lýsingarorð 
Stafsetning 
Lesskilningur – staðreyndir 

-Unnið með stigbreytingu og 
fallbeygingu lýsingarorða 
-Unnið með lítinn og stóran staf í 
setningum 
-Unnið með staðreyndaspurningar 

-Skinna 2, bls. 29-30, auk efnis frá 
kennara 
-Stafsetningarreglur (hefti af 
skólavefnum) 
-Rauðbókin, saga 1 og 2 

Lesfimipróf og 
framsagnarpróf 

22.janúar- 

26.janúar 

Málfræði – sagnorð 
Stafsetning 
Lesskilningur - staðreyndir 
Framsögn 

-Unnið með stofn og nafnhátt 
sagnorða 
-Unnið með lítinn og stóran staf og 
lengd setninga 
-Unnið með staðreyndaspurningar 
-Unnið með framsögn 

-Skinna 2, bls. 31, 35, 37 og Málrækt 
1 bls. 58, 59, 61 
-Stafsetningarreglur (hefti). 
Ljósritaðir textar þar sem eingöngu 
eru litlir stafir og engir punktar 
-Rauðbókin, saga 3 og 4. 
-Kennari kynnir atriði sem skipta 
máli við að flytja texta og ljóð 

Könnun í lýsingarorðum 
 
Lesfimipróf og 
framsagnarpróf 

29.janúar- 

2.febrúar 

31.janúar 

samskiptadagur 

Málfræði – sagnorð 
Stafsetning 
Lesskilningur – staðreyndir 
Framsögn 
 

-Unnið með nútíð og þátíð sagnorða 
-Unnið með setningagerð og lengd 
setninga 
-Unnið með staðreyndaspurningar 
-Unnið með framsögn 
 

-Skinna 2, bls. 39 og 40 og Málrækt 
2 bls. 14, 23 og 25 
-Stafsetningarreglur (hefti). 
Ljósritaðir textar þar sem eingöngu 
eru litlir stafir og engir punktar. 
-Rauðbókin, saga 5 og 6 
-Nemendur lesa texta fyrir hvern 
annan 

Könnun í litlum og stórum 
staf í setningum. Nemendur 
skrifa texta eftir upplestri 
kennara. 
 
Lesskilningspróf samkvæmt 
lestrarstefnu 

5.febrúar- Málfræði – sagnorð 
Stafsetning 

-Upprifjun í sagnorðum 
-Unnið með setningagerð og lengd 

-Verkefni frá kennara 
-Stafsetningarreglur (hefti). 

Könnun í sagnorðum 



 

9.febrúar Lesskilningur – staðreyndir 
Framsögn 
 

setninga 
-Unnið með framsögn 

Ljósrituð verkefni af skólavef. 
Rauðbókin, saga 7 og 8 
-Nemendur lesa texta fyrir hvern 
annan og gefa hvert öðru 
uppbyggilega ráð 

12.febrúar- 

16.febrúar 

14.febrúar 

öskudagur 

Málfræði – Nafnorð, sagnorð 
og lýsingarorð 
Stafsetning – tvöfaldur samhlj. 
Lesskilningur - staðreyndir 
Ritun – sögufléttan 
Framsögn 

-Unnið með nafnorð 
-Unnið með tvöfaldan samhljóða. 
Stafsetningarregla skrifuð í stílabók 
og rædd.  
-Unnið með staðreyndaspurningar 
-Unnið með upphaf sögu (kanínan og 
stjarnan), kynna sögupersónur, segja 
frá tíma og stað. Kynna fyrir 
nemendum dæmi um upphaf sögu. 
Nemendur semja sjálfir upphaf sögu í 
stílabók. 
-Unnið með framsögn 

-Upprifjun á nafnorðum.  
-Stafsetningarreglur (hefti). 
-Rauðbókin, saga 9 og 10. 
-Nemendur lesa texta fyrir hvern 
annan og gefa hvert öðru 
uppbyggilega ráð 
 

 

19.febrúar- 

23.febrúar  

 

Málfræði – Nafnorð, sagnorð 
og lýsingarorð 
Stafsetning – tvöfaldur samhlj. 
Lesskilningur - staðreyndir 
Ritun – sögufléttan 

-Unnið með nafnorð, sagnorð og 
lýsingarorð. Nemendur finna no, so 
og lo í texta 
-Unnið með tvöfaldan samhljóða 
-Unnið með staðreyndaspurningar 
-Unnið með upphafsatburð sögu 
(skórinn). Nemendur endurskrifa 
upphaf sögu sinnar og bæta við hana 
upphafsatburði.  
 

-Texti frá kennara 
-Ljósrituð blöð af skólavef um 
tvöfalda samhljóða 
-Rauðbókin, saga 11 og 12 

Könnun í tvöföldum 
samhljóða 

26.febrúar- 

2.mars 

27. febrúar 

árshátíð miðst.  

28.febrúar 

Bókmenntir – Málshættir 
Stafsetning – ng og nk 
Lesskilningur - staðreyndir 
Ritun – sögufléttan 

-Unnið með nokkra málshætti og 
merkingu þeirra 
-Unnið með ng og nk. Regla skrifuð í 
stílabók og rædd. 
-Unnið með staðreyndaspurningar 
-Unnið með framhald af atburði í 
sögu (rærnar) og hvernig eitt leiðar af 
öðru (3 atburðir). Nemendur 

-Bls. 46 og 47 í Málrækt 3 
-Stafsetningarreglur (hefti). 
-Rauðbókin, saga 13 og 14 

 



 

skipulagsdagur endurskrifa kynningu og 
upphafsatburð sögu sinnar og bæta 
við hana framhaldi. 

5.mars- 9.mars Bókmenntir – Málshættir 
Stafsetning – ng og nk 
Lesskilningur - staðreyndir 
Ritun – sögufléttan 

-Unnið með nokkra málshætti og 
merkingu þeirra 
-Unnið með ng og nk.  
-Unnið með staðreyndaspurningar 
-Unnið með lausn þess vanda sem 
kemur upp í sögunni (slaufan). 

-Bls. 48 í Málrækt 3 
-Verkefni af skólavefnum um ng og 
nk ásamt ljósritum frá kennara 
-Rauðbókin, saga 15 og 16 

Könnun í ng og nk 

12.mars- 

16.mars 

Bókmenntir – Málshættir 
Stafsetning – n og nn 
Lesskilningur - ályktun 
Ritun – sögufléttan 

-Unnið með nokkra málshætti og 
merkingu þeirra 
-Unnið með n og nn. Regla skrifuð í 
stílabók og rædd. 
-Unnið með ályktunarspurningar. 
Kennari les texta og nemendur og 
kennari ræða um hann. 
-Unnið með hvernig sagan endar og 
hvernig aðalpersónunni líður 
(hjartað).  

-Bls. 49 og 50 í Málrækt 3 ásamt 
málsháttaspili. 
-Stafsetningarreglur (hefti). 
-Texti frá kennara 

Orðarún 2 

19.mars- 

23.mars  

Páskarfrí hefst 

24.mars 

Bókmenntir – Málshættir 
Stafsetning – n og nn 
Lesskilningur – ályktun 
Ritun – myndasaga 

-Unnið með nokkra málshætti og 
merkingu þeirra 
-Unnið með n og nn. 
-Unnið með ályktunarspurningar. 
Kennari les texta, nemendur ræða 
saman í hópum og svara spurningum. 
-Nemendur fá myndasögu og skrifa 
um myndirnar. Búa svo til heildstæða 
sögu út frá myndunum. 

-Bls. 51 og 52 í Málrækt 3. 
-Ljósrituð blöð frá kennara 
-Texti úr bók og spurningar frá 
kennara úr textanum. 
-Myndasaga úr Tvistur, bls. 30 

Könnun í n og nn 
 
Lesskilningspróf samkvæmt 
lestrarstefnu 

3.apríl- 6.apríl 

3.apríl 

skipulagsdagur 

Bókmenntir – Bragfræði 
Stafsetning – Sóknarskrift 
Lesskilningur - ályktun 
Ritun – Myndasaga 
Framsögn 

-Unnið með muninn á sögum og 
ævintýrum 
-Unnið með ályktunarspurningar. 
Nemendur lesa texta og svara 
spurningum úr honum. 
-Nemendur fá myndasögu og skrifa út 
frá myndunum. Búa svo til 
heildstæða sögu út frá myndunum. 

-Textar frá kennara um sögur og 
ævintýri 
-Sóknarskriftarblöð frá kennara 
-Texti og ályktunarspurningar frá 
kennara 
-Myndasaga úr Þristur, bls. 29 
-Nemendur æfa upplestur á sögum 
og ljóðum 

 



 

-Unnið með framsögn  

9.apríl- 13.apríl 

 

Bókmenntir – Bragfræði 
Stafsetning – Endurskrifa texta 
Lesskilningur – staðreyndir 
Ritun – útdráttur 
Framsögn 
 

-Unnið með rím 
-Nemendur endurskrifa texta þar sem 
stafsetningarreglur eru æfðar  
-Unnið með staðreyndaspurningar 
-Unnið með útdrátt úr texta. 
Nemendur fá stuttan texta og búa til 
útdrátt úr honum. 
-Unnið með framsögn 

-Verkefni af skólavefnum 
-Ljósritaður texti af skólavefnum 
-Rauðbókin, saga 17 og 18 
-Texti frá kennara 
-Nemendur æfa upplestur á sögum 
og ljóðum 

 

16.apríl- 

20.apríl 

19. apríl 

sumardagurinn 

fyrsti 

20.apríl 

skipulagsdagur 

Bókmenntir - Bragfræði 
Stafsetning - Sóknarskrift 
Lesskilningur – staðreyndir 
Ritun – útdráttur 
Framsögn 

-Unnið með rím 
-Unnið með sóknarskrift 
-Unnið með staðreyndaspurningar 
-Unnið með útdrátt úr texta. 
Nemendur fá stuttan texta og búa til 
útdrátt úr honum. 
-Unnið með framsögn 

-Verkefni af skólavefnum ásamt 
ljósritum frá kennara 
-Sóknarskriftarblað frá kennara 
-Rauðbókin, saga 19, 20 og 21 
-Texti frá kennara 
-Nemendur æfa upplestur á sögum 
og ljóðum 

 

23.apríl- 

27.apríl 

 

Bókmenntir - Bragfræði 
Stafsetning – Endurskrifa texta 
Lesskilningur - staðreyndir 
Ritun – Dagbók 
Framsögn 

-Unnið með bragfræði og nemendur 
búa til ljóð 
-Nemendur endurskrifa texta þar sem 
stafsetningarreglur eru æfðar 
-Unnið með dagbókarskrif.  
-Unnið með framsögn 
 

-Verkefni af skólavefnum ásamt 
ljósritum frá kennara 
-Ljósritaður texti af skólavefnum. 
-Rauðbókin, saga 22 og 23 
-Dagbókarverkefni á bls. 16 og 17 í 
Þristur 
-Nemendur æfa upplestur á sögum 
og ljóðum 

Litla upplestrarkeppnin 

30.apríl- 4.maí 

1. maí frídagur 

Stafsetning - Sóknarskrift 
Lesskilningur - staðreyndir 
Ritun – Dagbók 
 

-Unnið með sóknarskrift 
-Unnið með staðreyndaspurningar 
-Unnið með dagbókarskrif. 
Nemendur skrifa dagbók um 2 daga í 
stílabók 

-Sóknarskriftarblað frá kennara 
-Rauðbókin, saga 24 og 25 
-Nemendur skrifa dagbók um 
daginn sinn í stílabók 

 

7.maí- 11.maí Málfræði 
Stafsetning – Endurskrifa texta 

-Upprifjun á nafnorðum, sagnorðum 
og lýsingarorðum 

-Ljósrit frá kennara 
-Ljósritaður texti af skólavefnum 

Lesskilningspróf samkvæmt 
lestrarstefnu 



 

Lesskilningur - staðreyndir 
Ritun – Samtöl 
 

-Nemendur endurskrifa texta þar sem 
stafsetningarreglur eru æfðar 
-Unnið með staðreyndaspurningar 
-Unnið með samtöl í sögum 

-Rauðbókin, saga 26 og 27 
-Samtöl í Ás, bls. 26 

14.maí- 18.maí Málfræði 
Stafsetning - Sóknarskrift 
Lesskilningur - staðreyndir 
Ritun – Samtöl 
 

-Upprifjun á nafnorðum, sagnorðum 
og lýsingarorðum 
-Unnið með sóknarskrift 
-Unnið með staðreyndaspurningar 
-Unnið með samtöl í sögum 

-Ljósrit frá kennara 
-Sóknarskriftarblað frá kennara 
-Rauðbókin, saga 28 og 29 
-Samtöl í Tvistur, bls. 14 og 15 

Lesfimipróf og 
framsagnarpróf 

21.maí- 25.maí 

21.maí annar í 

hvítasunnu 

23.maí- 25.maí 

þemadagar 

Stafsetning – Endurskrifa texta 
Lesskilningur – staðreyndir  
Ritun – Samtöl og sögufléttan 

-Nemendur endurskrifa texta þar sem 
stafsetningarreglur eru æfðar 
-Unnið með staðreyndaspurningar 
-Unnið með samtöl í sögum og 
sögufléttuna 

-Ljósritaður texti af skólavefnum. 
-Rauðbókin, saga 30 og 31 
-Nemendur skrifa sögu eftir 
sögufléttunni sem innheldur tvö 
samtöl 

Lesfimipróf og 
framsagnarpróf  

28.maí- 1.júní 

31.maí vorgleði 

1.júní skólaslit 

Útikennsla Útikennsla   

 

Unnið er með skrift, hlustun, umræður og talað mál  í öllum þáttum íslenskunnar. Yndislestur er 4x í viku í 20 mínútur í senn. 

Námsmat:  

Námsmat: hæfniviðmið samkvæmt aðalnámskrá birt á mentor. 

Lykilhæfni er hluti af námsmati sem afhent er við annarlok. 

 

Áætlun birt með fyrirvara um breytingar. 

 


