
 

Kennsluáætlun vor 2022 

Íslenska, samfélagsfræði og náttúrufræði 

4. bekkur 

Áætlun birt með fyrirvara um breytingar 

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) 

10. – 14. janúar Samþættingarverkefni 
íslensku, samfélagsfræði og 
náttúrufræði 

Hrafninn. 

Málfræði – lýsingarorð 
Stafsetning 
Lesskilningur – staðreyndir 

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

Bókin Hrafninn og ýmis gögn frá 
kennara. 

 

17. – 21. Janúar 

21. bóndadagur 

Samþættingarverkefni 
íslensku, samfélagsfræði og 
náttúrufræði 

Hrafninn. 

Lestur/lesskilningur, ritun,            
sköpun, hlustun,                                  
umræður, talað mál  og 
upplestur. 

Málfræði – lýsingarorð 
Stafsetning 
Lesskilningur – staðreyndir 

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

Bókin Hrafninn og ýmis gögn frá 
kennara. 

 



 

24. – 28. janúar 

25. 

samskiptadagur 

 

Samþættingarverkefni 
íslensku, samfélagsfræði og 
náttúrufræði 

Hrafninn. 

Íslenskir þjóðhættir 

Lestur/lesskilningur, ritun,            
sköpun, hlustun,                                  
umræður, talað mál  og 
upplestur. 

Málfræði 
Lesskilningur – staðreyndir 
 

Sóknarskrift.  
Unnið með stigbreytingu og 
fallbeygingu lýsingarorða 
Unnið með lítinn og stóran staf í 
setningum 
Unnið með hugtakið þorrinn 
Unnið með þorramat, gamlar 
geymsluaðferðir, hefðir og gömlu 
mánaðarheitin  
Læra textann við fyrsta erindi í 
kvæðinu Þorraþræll 
 

Bækurnar Hrafninn og Íslenskir 
þjóðhættir ásamt ýmsum gögnum 
frá kennara.  

 

31. janúar – 4. 

febrúar 

Samþættingarverkefni 
íslensku, samfélagsfræði og 
náttúrufræði. 
 
Íslenskir þjóðhættir 

Lestur/lesskilningur, hlustun, 
umræður, talað mál og 
framsögn, sköpun, ritun, 
stafsetning, málfræði og 
málnotkun. 
 

Raða setningum í rétta orðaröð 
Orðflokkar 
Unnið með tvöfalda samhljóða 
Unnið með hugtakið þorrinn 
Unnið með þorramat, gamlar 
geymsluaðferðir, hefðir og gömlu 
mánaðarheitin  
Læra textann við fyrsta erindi í 
kvæðinu Þorraþræll 
 
 

Ýmis gögn frá kennara. 
 
Bókin Íslenskir þjóðhættir. 

 

7. – 11. febrúar 

 7. – 8. vetrarfrí 

 

Samþættingarverkefni 
íslensku, samfélagsfræði og 
náttúrufræði. 
 
Íslenskir þjóðhættir 

Lestur/lesskilningur, hlustun, 
umræður, talað mál og 
framsögn, sköpun, ritun, 
stafsetning, málfræði og 

Raða setningum í rétta orðaröð 
Orðflokkar 
Unnið með tvöfalda samhljóða 
Unnið með hugtakið þorrinn 
Unnið með þorramat, gamlar 
geymsluaðferðir, hefðir og gömlu 
mánaðarheitin  
Læra textann við fyrsta erindi í 
kvæðinu Þorraþræll 
 

Ýmis gögn frá kennara. 
 
Bókin Íslenskir þjóðhættir. 

 



 

málnotkun. 
 

 

14. – 18. feb. Samþættingarverkefni 
íslensku, samfélagsfræði og 
náttúrufræði. 
 
Skýjahöllin  
 
Lestur/lesskilningur, hlustun, 
umræður, talað mál og 
framsögn, sköpun, ritun, 
stafsetning, málfræði og 
málnotkun. 
 

Málfræðiæfingar 
 
Orðflokkar 
 
Horfa á bíómyndina Skýjahöllin 
 
 

Ýmis gögn frá kennara.  

21. – 25. feb.  

 

Samþættingarverkefni 
íslensku, samfélagsfræði og 
náttúrufræði. 
 
Skýjahöllin 
 
Lestur/lesskilningur, hlustun, 
umræður, talað mál og 
framsögn, sköpun, ritun, 
stafsetning, málfræði og 
málnotkun. 
 

Raða setningum í rétta orðaröð 
Orðflokkar 
Unnið með tvöfalda samhljóða 
 

Ýmis gögn frá kennara.  

28. feb. – 4. 

mars 

2. mars 

öskudagur 

3. – 4. mars 

starfsdagar 

Samþættingarverkefni 
íslensku, samfélagsfræði og 
náttúrufræði. 
 
Skýjahöllin 

Raða setningum í rétta orðaröð 
Orðflokkar 
Unnið með tvöfalda samhljóða 
Læra textann við fyrsta erindi í 
kvæðinu Þorraþræll 

Ýmis gögn frá kennara.  



 

7. – 11. mars 

 

 

Samþættingarverkefni 
íslensku, samfélagsfræði og 
náttúrufræði. 
 
Árstíðirnar og einkenni þeirra 
 
Málfræði 

Lestur 
Lesskilningur 
Ritun 
Málfræðiverkefni 

Náttúran allan ársins hring 
 
Samantekt úr Málsgreinar og mas 
af skólavefnum 
 

 

14. – 18. mars Samþættingarverkefni 
íslensku, samfélagsfræði og 
náttúrufræði. 
 
Árstíðirnar og einkenni þeirra 
 
Málfræði 

Lestur 
Lesskilningur 
Málfræðiverkefni 
 

Samantekt úr Málsgreinar og mas 
af skólavefnum 
 
Náttúran allan ársins hring 

 

21. – 25. mars 

24. árshátíð 

Samþættingarverkefni 
íslensku, samfélagsfræði og 
náttúrufræði. 
 
Árstíðirnar og einkenni þeirra 
 
Málfræði 

Lestur 
Lesskilningur 
Ritun 
Málfræðiverkefni 

 
Samantekt úr Málsgreinar og mas 
af skólavefnum 
 
Náttúran allan ársins hring 

 

28. mars – 1. 

apríl 

Samþættingarverkefni 
íslensku, samfélagsfræði og 
náttúrufræði. 
 
Árstíðirnar og einkenni þeirra 
 
Málfræði 
 

Unnið með ýmis verkefni tengd 
náttúru 
Lestur 
Lesskilningur 
Ritun 
Málfræðiverkefni 

Samantekt úr Málsgreinar og mas 
af skólavefnum 
 
Náttúran allan ársins hring 

 

4. – 8. apríl Samþættingarverkefni 
íslensku, samfélagsfræði og 
náttúrufræði. 
 
Heimahagar heilla – Saga 
Grindavíkur 
 

Þjóðsögur sem tengjast Grindavík-
skoðum ýmsar sögur og staðhætti 
 
Lestur 
Lesskilningur 
Ritun 
Málfræðiverkefni 

Vefurinn Heimahagar heilla ásamt 

öðru efni. 

Málsgreinar og mas af skólavefnum 
 

 

 
 



 

Málfræði 

11. – 18. apríl 

Páskaleyfi 
 

19. – 22. apríl 

21. 

sumardagurinn 

fyrsti 

 

Samþættingarverkefni 
íslensku, samfélagsfræði og 
náttúrufræði. 
 
Heimahagar heilla – Saga 
Grindavíkur 
 
Málfræði 

Þjóðsögur sem tengjast Grindavík-
skoðum ýmsar sögur  
 
Lestur 
Lesskilningur 
Ritun 
Málfræðiverkefni 

Vefurinn Heimahagar heilla ásamt 

öðru efni. 

Málsgreinar og mas af skólavefnum 

 

 

 
 

25. - 29. apríl 

29. Mörtuganga 

Samþættingarverkefni 
íslensku, samfélagsfræði og 
náttúrufræði. 
 
Heimahagar heilla – Saga 
Grindavíkur 
 
Málfræði 
 

Þjóðsögur sem tengjast Grindavík-
skoðum ýmsar sögur 
 
Lestur 
Lesskilningur 
Ritun 
Málfræðiverkefni 

Vefurinn Heimahagar heilla ásamt 
öðru efni.     

Málsgreinar og mas af skólavefnum 
 

 

2. – 6. maí 

 

Samþættingarverkefni 
íslensku, samfélagsfræði og 
náttúrufræði. 
 
Heimahagar heilla – Saga 
Grindavíkur 
 
Málfræði 
 

Kynnast helstu stöðum í Grindavík 
Lestur 
Lesskilningur 
Ritun 
Málfræðiverkefi 
 
 
 
 

Vefurinn Heimahagar heilla ásamt 
öðru efni.  

Málsgreinar og mas af skólavefnum 
                                                                                                             

 

9. – 13. maí 

11. íþrótta og 

leikjadagur 

Samþættingarverkefni 
íslensku, samfélagsfræði og 
náttúrufræði. 
 

Kynnast helstu stöðum í Grindavík 
Lestur 
Lesskilningur 
Ritun 

Vefurinn Heimahagar heilla ásamt 
öðru efni. 

Málsgreinar og mas af skólavefnum 

 



 

Heimahagar heilla – Saga 
Grindavíkur 
 
Málfræði 
 

Málfræðiverkefni  

16. – 20. maí 

 

Samþættingarverkefni 
íslensku, samfélagsfræði og 
náttúrufræði. 
 
Heimahagar heilla – Saga 
Grindavíkur 
 
Málfræði 
 

Kynnast helstu stöðum í Grindavík 
 
Lestur 
Lesskilningur 
Ritun 
Málfræðiverkefni 

Vefurinn Heimahagar heilla ásamt 
öðru efni. 
 
Málsgreinar og mas af skólavefnum 
 

 

23. – 27. maí 

26. 

uppstigningard. 

27. vorhátíð 

Samþættingarverkefni 
íslensku, samfélagsfræði og 
náttúrufræði. 
 
Útikennsla 

   

30. maí – 3. júní Samþættingarverkefni 
íslensku, samfélagsfræði og 
náttúrufræði. 
 
Útikennsla 

 

   

7. – 8. júní 

8. skólaslit 

 

    

 

Námsmat: hæfniviðmið samkvæmt aðalnámskrá birt á mentor.is  



 

Lykilhæfni er hluti af námsmati sem afhent er við annarlok. 

 


