
 

Kennsluáætlun haust 2022 

Íslenska- samfélagsfræði og náttúrufræði 4. Bekkur 
Kennarar: Marinó Axel, Rebekka Rós og Smári Jökull 

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

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 ANNAÐ                          

 

22. – 26.ágúst 

Skólasetning/viðtöl 

23.ágúst 

 

 

 

Lestur 
Ritun 

 

 
 

 

 

 Verkefni frá kennara 

 

 

29. ágúst – 

2.sept. 

 

 
Býflugur og humlur 

 
Notkun greinarmekjar 

 
Reglan um hvernig nota á 

stóran og lítinn staf 
 

Nafnorð 

 

Þemavinna út frá Byrjendalæsi (samþætt við 
samfélags- og náttúrugreinar - sjá nánari 
útfærslu í kennslulotuáætlun) 

 

 

 

Humlur 

 

• Þekkir einkenni 
býflugna 

• Þekkir helstu ættingja 
býflugna 

• Geta lýst búum býflugna 

• Þekkja lífshætti 
býflugna 

• Getur notað helstu 
greinarmerki 

• Þekkir regluna um lítinn 
og stóran staf 

• Getur greint nafnorð í 
texta 

 



 

5. – 9. Sept. 

 

 
Býflugur og humlur 

 
Notkun greinarmekjar 

 
Reglan um hvernig nota á 

stóran og lítinn staf 
 

Nafnorð 

 

Þemavinna út frá Byrjendalæsi (samþætt við 
samfélags- og náttúrugreinar - sjá nánari 

útfærslu í kennslulotuáætlun) 

 

 

 

Humlur 

 

• Þekkir einkenni 
býflugna 

• Þekkir helstu ættingja 
býflugna 

• Geta lýst búum býflugna 

• Þekkja lífshætti 
býflugna 

• Getur notað helstu 
greinarmerki 

• Þekkir regluna um lítinn 
og stóran staf 

• Getur greint nafnorð í 
texta 

 

12. – 16.sept.  

 

 

Lundar og lundapysjur 

Nafnorð 

Ritun 

Orðavinna 

Búsvæði fugla 

Farfuglar og staðfuglar 

 

 

 
Þemavinna út frá Byrjendalæsi (samþætt við 

samfélags- og náttúrugreinar - sjá nánari 
útfærslu í kennslulotuáætlun) 

 

Í vinnunni er áætlað að nemendur: 

• Þjálfist í vinnu með spæjarann 

• Þjálfist í vinnu með spákonuna 

 

Litla lundapysjan 

• Auki orðaforða 

• Getur greint nafnorð í 
texta 

• Þekkir kyn nafnorða 

• Getur greint nafnorð í 
sérnöfn og samnöfn 

• Þekkir mun á farfuglum 
og staðfuglum 

• Þekkir mun á lifandi 
fæddum afkvæmum og 
afkvæmum fæddum úr 
eggjum 

• Áttar sig á hvað örnefni 
er 

• Nýtir sér fyrirmyndir í 
ritun, s.s. af lestri bóka, 
blaða eða rafræns efnis. 

    

    19. – 23. sept. 

Starfsdagur mán 

19.sept. 

 

 

Lundar og lundapysjur 

Nafnorð 

Ritun 

Orðavinna 

Búsvæði fugla 

Farfuglar og staðfuglar 

 
Þemavinna út frá Byrjendalæsi (samþætt við 

samfélags- og náttúrugreinar - sjá nánari 
útfærslu í kennslulotuáætlun) 

 

Í vinnunni er áætlað að nemendur: 

• Þjálfist í vinnu með spæjarann 

• Þjálfist í vinnu með spákonuna 

 
 
 
 

Litla lundapysjan 
 

 

 

• Auki orðaforða 

• Getur greint nafnorð í 
texta 

• Þekkir kyn nafnorða 

• Getur greint nafnorð í 
sérnöfn og samnöfn 

• Þekkir mun á farfuglum 
og staðfuglum 

• Þekkir mun á lifandi 
fæddum afkvæmum og 
afkvæmum fæddum úr 
eggjum 

• Áttar sig á hvað örnefni 



 er 

• Nýtir sér fyrirmyndir í 
ritun, s.s. af lestri bóka, 
blaða eða rafræns efnis. 

 

26. – 30. Sept. 

 

 
 

Nafnorð 

Greinir 

Stafrófið 

Eintala og fleirtala 

Ritun 

 

Þemavinna út frá Byrjendalæsi (samþætt við 
samfélags- og náttúrugreinar - sjá nánari 

útfærslu í kennslulotuáætlun) 

 

 

 

Pípudraugurinn 

• Getur fallbeygt nafnorð 

• Þekkir kyn nafnorða 

• Getur raðað í 
stafrófsröð og gert sér 
grein fyrir notagildi þess 
við leit og skipulag 

• Þekkir og getur unnið 
með greini nafnorða 

• Þekkir nafnorð í eintölu 
og fleirtölu og getur 
breytt úr eintölu í 
fleirtölu og öfugt 

• Getur samið texta út frá 
eigin brjósti, s.s. sögu, 
frásögn, ljóð eða 
skilaboð. 

• Skrifar sögur sem 
innihalda a.m.k. þrjá 
atburði. 
 

 

3. – 7. Okt. 

 
 

Nafnorð 

Greinir 

Stafrófið 

Eintala og fleirtala 

Ritun 

 

Þemavinna út frá Byrjendalæsi (samþætt við 
samfélags- og náttúrugreinar - sjá nánari 

útfærslu í kennslulotuáætlun) 

 

 

 

Pípudraugurinn 

• Getur fallbeygt nafnorð 

• Þekkir kyn nafnorða 

• Getur raðað í 
stafrófsröð og gert sér 
grein fyrir notagildi þess 
við leit og skipulag 

• Þekkir og getur unnið 
með greini nafnorða 

• Þekkir nafnorð í eintölu 
og fleirtölu og getur 
breytt úr eintölu í 
fleirtölu og öfugt 

• Getur samið texta út frá 
eigin brjósti, s.s. sögu, 
frásögn, ljóð eða 
skilaboð. 

• Skrifar sögur sem 
innihalda a.m.k. þrjá 
atburði. 
 



 

10. – 14. Okt.  

 

 

 
Lífsleikni 
 
Framkoma 
 
Tjáning 
 
Sagnorð 

 
 

Þemavinna út frá Byrjendalæsi (samþætt við 
samfélags- og náttúrugreinar - sjá nánari 

útfærslu í kennslulotuáætlun) 

 

 
Má ég vera memm? 

• Getur lýst samhengi 
orða, athafna og 
afleiðinga 

• Eflir vináttu og 
samkennd 

• Getur tjáð þekkingu sína 
og viðhorf með ýmsum 
hætti 

• Framburður vandaður 
og skýr 

• Getur unnið í hóp 

• Getur greint sagnorð í 
texta 

• Getur fundið nafnhátt 
sagnorða 
 

 

17. – 21. okt. 

Þemadagar 

mið/fim/fös 

 

 

 

Lífsleikni 
 
Framkoma 
 
Tjáning 

Sagnorð 

 

 
Þemavinna út frá Byrjendalæsi (samþætt við 

samfélags- og náttúrugreinar - sjá nánari 
útfærslu í kennslulotuáætlun) 

 

 

Má ég vera memm? 

• Getur lýst samhengi 
orða, athafna og 
afleiðinga 

• Eflir vináttu og 
samkennd 

• Getur tjáð þekkingu sína 
og viðhorf með ýmsum 
hætti 

• Getur unnið í hóp 

• Getur greint sagnorð í 
texta 

• Getur fundið nafnhátt 
sagnorða 
 

 

 

24. – 28. okt.  

Vetrafrí 24. og 

25. okt 

 

 
 
Ýmislegt 

 
Ýmiskonar uppsóp á verkefnum og frekari 
vinna með ákveðna þætti sem búið er að 

vinna með. 

 

Efni frá kennara og eldra efni 

 

31. okt – 4. nóv. 
 
Ritun 
 
Lífsleikni 

 
 

 

Það var ekki ég 

• Færir rök fyrir máli sínu 

• Leggur sitt af mörkum í 
samvinnu 

• Er hjálpsamur/söm 



 
Stafsetning 
 
Lestur 
 
Samvinna 

 

Þemavinna út frá Byrjendalæsi (samþætt við 
samfélags- og náttúrugreinar - sjá nánari 

útfærslu í kennslulotuáætlun) 

 

• Hlustar og virðir 
skoðanir annarra 

• Tileinkar sér heiðarleika 
og tillitsemi 

• Tileinkar sér sannsögli 

• Þekkir og getur notað 
regluna um einfaldan og 
tvöfaldan samhljóða 

 

7. -11. nóv.  

 

 
 
Sagnorð 
 
Lestur 
 
 

 
 

Þemavinna út frá Byrjendalæsi (samþætt við 
samfélags- og náttúrugreinar - sjá nánari 

útfærslu í kennslulotuáætlun) 

 

 

Hrafninn 

 

• Getur greint sagnorð í 
texta 

• Getur fundið nafnhátt 
sagnorða 

• Þekkir sagnorð í nútíð 
og þátíð og getur breytt 
sagnorðum úr nútíð í 
þátíð og öfugt 

• Getur aflað sér 
upplýsinga úr ýmsum 
tiltækum 
gagnabrunnum svo sem 
bókum og á rafrænu 
formi 

• Gerir sér grein fyrir að 
hver lífvera á sér sitt 
eigið búsvæði 

• Þekkir mun á farfuglum 
og staðfuglum 

 

14. – 18. nóv.  

 

 
Sagnorð 

Lestur 
 
 
 
 
 

 
Þemavinna út frá Byrjendalæsi (samþætt við 

samfélags- og náttúrugreinar - sjá nánari 
útfærslu í kennslulotuáætlun) 

 

 

Hrafninn 

 

Efni tengt degi íslenskrar tungu (16.nóv) 

• Getur greint sagnorð í 
texta 

• Getur fundið nafnhátt 
sagnorða 

• Þekkir sagnorð í nútíð 
og þátíð og getur breytt 
sagnorðum úr nútíð í 
þátíð og öfugt 

• Getur aflað sér 
upplýsinga úr ýmsum 
tiltækum 
gagnabrunnum svo sem 
bókum og á rafrænu 
formi 

• Gerir sér grein fyrir að 
hver lífvera á sér sitt 
eigið búsvæði 

• Þekkir mun á farfuglum 



og staðfuglum 

• Getur beitt fáeinum 
hugtökum í bragfræði 
s.s rími, kvæði, vísu og 
ljóðlínu.  

•  
 
 

 

21. – 25. nóv.  

Starfsdagur  

22.nóvember 

 

 
Sagnorð 

Lestur 
 
 
 
 
 

 
Þemavinna út frá Byrjendalæsi (samþætt við 

samfélags- og náttúrugreinar - sjá nánari 
útfærslu í kennslulotuáætlun) 

 

 

Hrafninn 

 

Efni tengt degi íslenskrar tungu (16.nóv) 

• Getur greint sagnorð í 
texta 

• Getur fundið nafnhátt 
sagnorða 

• Þekkir sagnorð í nútíð 
og þátíð og getur breytt 
sagnorðum úr nútíð í 
þátíð og öfugt 

• Getur aflað sér 
upplýsinga úr ýmsum 
tiltækum 
gagnabrunnum svo sem 
bókum og á rafrænu 
formi 

• Gerir sér grein fyrir að 
hver lífvera á sér sitt 
eigið búsvæði 

• Þekkir mun á farfuglum 
og staðfuglum 

• Getur beitt fáeinum 
hugtökum í bragfræði 
s.s rími, kvæði, vísu og 
ljóðlínu.  

 
 

28. nóv – 2.des.  

 

Orðflokkar 

Lýsingarorð 

Framsögn og tjáning 

 

Þemavinna út frá Byrjendalæsi (samþætt við 
samfélags- og náttúrugreinar - sjá nánari 

útfærslu í kennslulotuáætlun) 

 

 

Ævintýrið um Augastein 

• Getur greint nafnorð í 
texta 

• Getur greint sagnorð í 
texta 

• Getur greint lýsingarorð 
í texta 

• Getur fallbeygt 
lýsingarorð 

• Getur stigbreytt 
lýsingarorð (regluleg) 

• Hlustar á flutning 
annarra og sýnir 
virðingu 



 

5. – 9. des.  

 

 

 

Orðflokkar 

Lýsingarorð 

Framsögn og tjáning 

 

Þemavinna út frá Byrjendalæsi (samþætt við 
samfélags- og náttúrugreinar - sjá nánari 

útfærslu í kennslulotuáætlun) 

 

 

Ævintýrið um Augastein 

• Getur greint nafnorð í 
texta 

• Getur greint sagnorð í 
texta 

• Getur greint lýsingarorð 
í texta 

• Getur fallbeygt 
lýsingarorð 

• Getur stigbreytt 
lýsingarorð (regluleg) 

• Hlustar á flutning 
annarra og sýnir 
virðingu 

12. – 16. des.  

 

 

Orðflokkar 

Lýsingarorð 

Framsögn og tjáning 

 

Þemavinna út frá Byrjendalæsi (samþætt við 
samfélags- og náttúrugreinar - sjá nánari 

útfærslu í kennslulotuáætlun) 

 

 

Ævintýrið um Augastein 

• Getur greint nafnorð í 
texta 

• Getur greint sagnorð í 
texta 

• Getur greint lýsingarorð 
í texta 

• Getur fallbeygt 
lýsingarorð 

• Getur stigbreytt 
lýsingarorð (regluleg) 

• Hlustar á flutning 
annarra og sýnir 
virðingu 

 

19. – 23.des. 

Litlu jól 19.des 

Jólafrí 20 – 

23.des. 

 

   

Litlu jól 

 

 

    26. – 30. des.  

    



Jólafrí 

 

 

 

2. – 6. Janúar 

Jólafrí 2.jan 

Starfsdagur 3.jan 

 

    

 

9. – 13. janúar 

 

 

    

 

16. – 20. Janúar 

    

 

23. – 27. janúar 

    

 

 

Námsmat:  Sjá hæfnikort á mentor 

A   B+  B  C+  C og  D 

Til dæmis um matið er A framúrskarandi hæfni,  B góð hæfni og C sæmileg hæfni. 



 
 

 


