
 

Kennsluáætlun vor 2023 

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                          

16. – 20. janúar 

 

 

 

Íslenskir þjóðhættir 

 

 
Þemavinna út frá Byrjendalæsi (samþætt við 

samfélags- og náttúrugreinar - sjá nánari 
útfærslu í kennslulotuáætlun) 

 
Komdu og skoðaðu íslenska þjóðhætti 

Myndbönd á Borgarsögusafninu 
 

 
Þekkir og getur notað regluna um 
n/nn. 
Þekkir og getur notað regluna um 
sérhljóða á undan ng/nk. 
Getur stigbreytt óregluleg 
lýsingarorð (góð, betri, best). 
Spyr spurninga og dregur 
ályktanir. 
Getur sagt frá gerð og mótun 
íslensks samfélags fyrr og nú. 
Getur bent á dæmi um 
hefðbundin kynhlutverk og 
breytingar á þeim. 
Gerir sér grein fyrir lífi fólks fyrr á 
tímum. 
Kynnist lífi í sveitinni áður fyrr. 
Þekkir muninn á dreifbýli og 
þéttbýli. 
Gerir sér grein fyrir húsakynnum 
fólks á árum áður. 

23. – 27. janúar 

25. jan -samskiptadagur 

 
Íslenskir þjóðhættir 

 
Þemavinna út frá Byrjendalæsi (samþætt við 

samfélags- og náttúrugreinar - sjá nánari 
útfærslu í kennslulotuáætlun) 

 

 
Komdu og skoðaðu íslenska þjóðhætti 

Myndbönd á Borgarsögusafninu 
 

 
Sjá að ofan 

30. janúar-3.feb 
 

 
Landnámið 

 
Þemavinna út frá Byrjendalæsi (samþætt við 

samfélags- og náttúrugreinar - sjá nánari 
útfærslu í kennslulotuáætlun) 

 

 
Komdu og skoðaðu landnámið 

 
Getur nefnt dæmi um einkenni og 
stöðu íslands í heiminum í ljósi 
legu, sögu og menningar. 
Getur sagt frá gerð og mótun 
íslensks samfélags fyrr og nú. 
Getur bent á dæmi um hvernig 



sagan birtist í munum og 
minningum. 
Áttar sig á hlutverki landakorta og 
notagildi þeirra. 
Notar sögufléttuna sér til 
stuðnings í ritun. 
Átti sig á hvað örnefni er. 

6. – 10. febrúar  

 
Landnámið 

 
Þemavinna út frá Byrjendalæsi (samþætt við 

samfélags- og náttúrugreinar - sjá nánari 
útfærslu í kennslulotuáætlun) 

 

 
Komdu og skoðaðu landnámið 

 
Sjá að ofan 

13. – 17. febrúar 
 

 

 
Landnámið 

 
Þemavinna út frá Byrjendalæsi (samþætt við 

samfélags- og náttúrugreinar - sjá nánari 
útfærslu í kennslulotuáætlun) 

 
Komdu og skoðaðu landnámið 

 
Sjá að ofan 

20. – 24. febrúar 

Öskudagur 22.feb 
Vetrarleyfi 23.-24.. feb 

 
Ýmislegt 

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

vinna með. 

 
Verkefni frá kennara 

 

27. febrúar-3. mars 

 

 
Undirbúningur fyrir árshátíð 

 

 
 

Framsögn og tjáning 
Líkamsstaða, stendur í báða fætur, 
horfir fram, kynnir sig og 
viðfangsefni. 
Framburður vandaður og skýr.  
Les hæfilega hratt. Gott flæði á 
texta, þagnir. 
Les hæfilega hátt. 
Beitir skýrum og áheyrilegum 
framburði. 
Getur hlustað og horft með athygli 
á upplestur, leikið efni, ljóð og 
söngva og greint frá upplifun sinni. 
Hlustar á flutning annarra og sýnir 
virðingu. 
Les rétt án þess að hika. 
Framsögn skýr og áheyrileg. 

6. – 10. mars  
Undirbúningur fyrir árshátíð 

 
 

 
Framsögn og tjáning 

 
Sjá að ofan 

13. – 17. Mars 
16. mars -árshátíð 

nemenda 

 
Undirbúningur fyrir árshátíð 

 

 
 

Framsögn og tjáning 
 

Sjá að ofan 



20. – 24. mars 
 

Hringrásir 

Vatn 

Plöntur 

 
Þemavinna út frá Byrjendalæsi (samþætt við 

samfélags- og náttúrugreinar - sjá nánari 
útfærslu í kennslulotuáætlun) 

 
 

Komdu og skoðaðu hringrásir 
Plöntuvefurinn 

Skilji hvernig plöntur skjóta rótum, 
fræ spíra og tré laufgast. 
Þekkir muninn á einærum og 
fjölærum plöntum. 
Þekkir hringrás vatns. 
Áttar sig á hvaða áhrif vetur og 
sumar hafa á plöntur. 
Fylgist með rotnun plantna (t.d rós 
og fylgjast með hvernig hún 
brotnar niður og verður að mold). 
Gerir sér grein fyrir hvað ljóstillifun 

er. 

27. mars –  
31. mars 

Hringrásir 

Vatn 

Plöntur 
 

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

útfærslu í kennslulotuáætlun) 
 

Komdu og skoðaðu hringrásir 
Plöntuvefurinn Sjá að ofan 

3. – 7. apríl Páskaleyfi 

10. – 14. apríl 

 

 
Heimahagar heilla – Saga 

Grindavíkur 
Nemendur nota netið mikið til 
að afla sér upplýsinga og vinna 
verkefni um bæinn og umhverfi 

hans. 
 

 
Þemavinna út frá Byrjendalæsi (samþætt við 

samfélags- og náttúrugreinar - sjá nánari 
útfærslu í kennslulotuáætlun) 

 
Vefurinn Heimahagar heilla sem Matthildur 

Þorvaldsdóttir bjó til ásamt öðru efni. 

Getur skoðað nærumhverfið og 
komið með tillögur að úrbótum. 
Getur sagt frá einkennum og sögu 
heimabyggðar og tengsl við önnur 
svæði á Íslandi. 
Getur sett sig að einhverju leyti 
inn í málefni nærsamfélagsins. 
Þekkir og getur sagt frá nokkrum 
stöðum í heimabyggð. 
Getur tekið þátt í græða upp 
landið. 
Gerir sér grein fyrir gildi náttúru 
ogumhverfis í heimabyggð og 
mikilvægi góðrar umgengni. 

17. – 21. apríl 
Starfsdagur 19.apríl 

Sumard. fyrsti 20. apríl  
Starfsdagur 21. apríl 

 
Heimahagar heilla – Saga 

Grindavíkur 
Nemendur nota netið mikið til 
að afla sér upplýsinga og vinna 
verkefni um bæinn og umhverfi 

hans. 
 

 
Þemavinna út frá Byrjendalæsi (samþætt við 

samfélags- og náttúrugreinar - sjá nánari 
útfærslu í kennslulotuáætlun) 

 
Vefurinn Heimahagar heilla sem Matthildur 

Þorvaldsdóttir bjó til ásamt öðru efni. 

 
Sjá að ofan 

24.- 28. Apríl   
Heimahagar heilla – Saga 

 
Þemavinna út frá Byrjendalæsi (samþætt við 

 
Vefurinn Heimahagar heilla sem Matthildur 

 
Sjá að ofan 



 Grindavíkur 
Nemendur nota netið mikið til 
að afla sér upplýsinga og vinna 
verkefni um bæinn og umhverfi 

hans. 
 

samfélags- og náttúrugreinar – sjá nánari 
útfærslu í kennslulotuáætlun) 

 

Þorvaldsdóttir bjó til ásamt öðru efni. 

1. – 5. Maí 

Mörtuganga 2. Maí 

 
Heimahagar heilla – Saga 

Grindavíkur 
Nemendur nota netið mikið til 
að afla sér upplýsinga og vinna 
verkefni um bæinn og umhverfi 

hans. 
 

 
Þemavinna út frá Byrjendalæsi (samþætt við 

samfélags- og náttúrugreinar – sjá nánari 
útfærslu í kennslulotuáætlun) 

 

 
Vefurinn Heimahagar heilla sem Matthildur 

Þorvaldsdóttir bjó til ásamt öðru efni. 

 
Sjá að ofan 

8. – 12. Maí  
  

  
Þemavinna út frá Byrjendalæsi (samþætt við 

samfélags- og náttúrugreinar – sjá nánari 
útfærslu í kennslulotuáætlun) 

 

 
Blómin á þakinu 

Þekki íslensku húsdýrin og 
afkvæmi þeirra. 
Þekkir afurðir hvers dýrs. 
Þekki einkenni hvers dýrs fyrir sig. 
Þekkir mun á lifandi fæddum 
afkvæmum og afkvæmum úr 
eggjum. 
Átta sig á að sum dýr skipta um lit 
út frá árstíðum. 

15. – 19. maí 
Íþrótta- og leikjadagur 

17. maí 

  
Þemavinna út frá Byrjendalæsi (samþætt við 

samfélags- og náttúrugreinar - sjá nánari 
útfærslu í kennslulotuáætlun) 

 
Blómin á þakinu 

 
Sjá að ofan 

22. – 26. maí 
 

 

Útinám 

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

vinna með. 

 
Útinám 

 

29. maí – 2. júní 
Vorgleði 2. Júní 
Skólaslit 5.júní 

 

Útinám 

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

vinna með. 

 
Útinám 

 

 

 

Námsmat:   
Námsmat: Meginuppistaða námsmats er byggð á símati þar sem verkefnaskil eru veigamikill þáttur í einkunnum nemenda. 

Lykilhæfni sem felur í sér m.a. vinnusemi, þrautseigju, ábyrgð og tjáningu er hluti af námsmati sem afhent er við annarlok.   


