Kennsluáætlun í íslensku, samfélagsfræði, náttúrufræði og lífsleikni
4. bekkur - haust
Fögin verða samþætt og fjölbreyttar kennsluaðferðir notaðar

Kennarar: Arna Ýr, Harpa Dögg, Kristín Eva og Svava
VIKA

VIÐFANGSEFNI

EFNISTÖK

NÁMSEFNI

(efni sem fjallað er um)

(hvernig er unnið með efnið)

(allt námsefni)

Lestur með ýmsum útfærslum
Lesskilningur
Skipulagsdagur Hugtakavinna
Hlustun
Lýsingarorð
Skólasetning
Stafrófið

23. – 27. ágúst

Þemavinna út frá Byrjendalæsi (samþætt
við samfélags- og náttúrugreinar og
uppbyggingarstefnu) sjá nánari útfærslu í
kennslulotuáætlun.
Þú ert frábær

HÆFNIVIÐMIÐ/
NÁMSMAT

Þú ert frábær
Bækur af bókasafni
Ýmis verkefni frá kennara
Skrift
Hlutbundin gögn
Uppbyggingarstefnan

Auki orðaforða
Læri að sýna ábyrgð í samskiptum
sínum við aðra
Treysti á sjálfan sig
Efli vináttu og samkennd
Vinni mitt og þitt hlutverk
Vinni Y spjald
Vinni bekkjarsáttmála
Auki færni í lýsingarorðum

Köngulær
Bækur af bókasafni
Vefur Náttúrufræðistofnunar
Efni af veraldarvefnum
Ýmis verkefni frá kennara
Skrift
Hlutbundin gögn

Auki orðaforða
Flokki lýsingarorð
Flokki sagnorð
Þjálfist í ritun
Þjálfist í lestri fræðitexta
Þjálfist í að spyrja spurninga úr texta

Lífsleikni – uppbyggingarstefnan
Mitt og þitt hlutverk
Y – spjald
Bekkjarsáttmáli
Hvernig einstaklingur vil ég vera

30. ágúst – 24.
sept.
Dagur læsis
24.Starfsdagur

Lestur með ýmsum útfærslum
Lesskilningur
Ritun
Hugtakavinna
Tjáning
Hlustun
Endursögn

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

Sagnorð
Lýsingarorð
Samsett orð

27. sept. – 8.
okt.

Lestur með ýmsum útfærslum
Lesskilningur
Ritun
Hugtakavinna
Tjáning
Hlustun
Endursögn
Lýsingarorð
Samsett orð
Kyn nafnorða

Þekki orðin: lífshættir, háttarlag,
útbreiðsla og hamskipti
Geri sér grein fyrir lifnaðarháttum
köngulóa
Læri ítarlega um fjórar tegundir
köngulóa: krabbakönguló,
laugakönguló, húsakönguló og
krosskönguló
Sýni ábyrgð í samskiptum við aðra
Tali skýrt og áheyrilega
Þjálfist í vinnu með hugarkort
Nýti sér fréttamanninn við gerð
spurninga úr texta

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

Litla lundapysjan
Bækur af bókasafni
Vefur Náttúrufræðistofnunar
Fuglavefur.is
Heimaslod.is
Efni af veraldarvefnum
Ýmis verkefni frá kennara
Skrift
Hlutbundin gögn

Auki orðaforða
Efli þekkingu á lýsingarorðum
Efli þekkingu á samsettum orðum
Þjálfist í nafnorðum
Átti sig á margræðni orða og fundið
kyn orða
Læri um náttúru- og landslag
Vestmannaeyja
Nýti sér spæjarann til að rýna betur í
texta Ræði hugtakið hjálpsemi
Ræði hugtakið samstaða

Óskasteinn
Bækur af bókasafni
Ýmis verkefni frá kennara
Hlutbundin gögn
Uppbygginarstefnan

Auki orðaforða
Kynnist fallbeygingu nafnorða
Kynnist þjóðsögum
Nýti sér listamanninn við sköpun
Geti samið fjölbreyttan texta út frá
eigin brjósti
Skrifi skýran og greinilegan texta
Noti litla stafi inn í orðum
Greini tölu nafnorða

Bekkjarfundir

11. - 22. okt
13. -15. okt.
Uppbygging
18.-19.
vetrarleyfi

Lestur með ýmsum útfærslum
Lesskilningur
Ritun
Hugtakavinna
Tjáning
Hlustun
Samsett orð
Kyn nafnorða
Fallbeyging nafnorða

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

Eintala og fleirtala
Sköpun
Skrift/réttritun
Stikkorð – stikkorðalisti
Uppbyggingarstefnan:
Vinna með þarfirnar og
þarfagreiningu
Bekkjarfundir

25. okt. – 5.
nóv.
2.nóv
samskiptadagur

8. – 19. nóv
16. dagur
íslenskrar tungu

22. nóv – 3.
des.
23.starfsdagur

Lesskilningur
Ritun
Hugtakavinna
Tjáning
Hlustun

Þemavinna út frá Byrjendalæsi (samþætt Það var ekki ég
við samfélags- og náttúrugreinar og
Ýmis verkefni frá kennara
uppbyggingarstefnu) sjá nánari útfærslu í
kennslulotuáætlun.

Lesskilningur
Ritun
Hugtakavinna
Tjáning
Hlustun

Þemavinna út frá Byrjendalæsi (samþætt Ýmis verkefni frá kennara
við samfélags- og náttúrugreinar og
Veraldarvefurinn
uppbyggingastefnu) sjá nánari útfærslu í
kennslulotuáætlun.

Lestur með ýmsum útfærslum
Lesskilningur
KVL
Ritun
Hugtakavinna
Tjáning
Hlustun
Sköpun

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

Það var ekki ég

Dagur íslenskrar tungu

Hrafninn

Hrafninn
mms.is
Fuglavefur.is
Ýmis verkefni frá kennara
Hlutbundin gögn

Auki orðaforða sinn
Læri um samlíkingar
Tileinki sér heiðarleika og tillitsemi
Tileinki sér sannsögli
Þjálfist í ritun

Kynnast ljóðum Jónasar Hallgrímss.
Æfi endarím
Kynnist gömlum þulum
Kynnist algengum málsháttum
Kynnist gömlum gátum í vísnaformi
Þjálfist í ritun

Auki orðaforða tengdum fuglum
Þjálfist í vinnu með fræðitexta
Læri orðatiltæki tengd hrafninum
Þjálfist í ritun
Átti sig á að útlit og lifnaðarhættir
fugla eru ólíkir
Kynnist útliti og lifnaðarháttum
hrafnsins

Skrift/réttritun
Stikkorð – stikkorðalisti

6. – 17. des
17. des
Jólagleði

Lestur með ýmsum útfærslum
Orðavinna
Skrift
Ritun/söguvegur
Lestur/yndislestur
Lesskilningur
Hugtakavinna

Þjálfist í vinnu með hugarkort
Nýti sér spæjarann til að rýna betur í
texta

Þemavinna út frá Byrjendalæsi (samþætt
við samfélags- og náttúrugreinar og
uppbyggingarstefnu) sjá nánari útfærslu í
kennslulotuáætlun.
Ævintýrið um Augastein

Ævintýrið um Augastein
Bækur af bókasafni
Ýmis verkefni frá kennara
Hlutbundin gögn
Uppbyggingarstefnan

Auki orðaforða sinn
Nýti sér listamanninn við sköpun
Geti samið fjölbreyttan texta út frá
eigin brjósti
Skrifi skýran og greinilegan texta
Kynnist íslenskri þjóðtrú
Taki þátt í umræðu um neysluhyggju
Ræði og vinni með hugtakið þakklæti

Uppbyggingastefnan
Bekkjarfundir

Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar
Kennsluáætlun þessi tekur mið af hæfniviðmiðum sem fram koma í Aðalnámskrá Grunnskóla og skólanámskrá Grunnskóla Grindavíkur

