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 Tímabil Þemaverkefn
i 

Íslenska - 
Byrjendalæsi 

List -og verkgreinar. Stærðfræði 
3.bekkur 

Stærðfræði 
4.bekkur 

Útikennsla Annað 
 

Janúar 
 

       

5.-9. Ég og samfélagið, 
jafnrétti, 
samfélagsleg 
þátttaka og ábyrgð. 

Glókollur 
1.Lestur og merking orða 
2. Nafnorð og lýsingarorð 
3. Kyn nafnorða 
4. Eintala og fleirtala 
5. Fallbeyging nafnorða 
6. Margföldun 
7.Ritun 

Smiðjur hefjast 13. janúar 3. bekkur 
Unnið með ýmsa þætti 
úr Einingu 5  
Mælingar og línurit. 
Þrautavinna og 
stöðvar. Samlagning, 
frádráttur, margföldun 
og deiling. Hlutbundin 
vinna. 

4. bekkur 
Eining 7 
Reikniaðgerðir, þrautir, 
rúmfræði, stöðvavinna. 

 Enska 
Enska 
Animals and 
Pets bls 56-59 í 
Work Out. Bls. 
28-31 í Speak 
Out 

12.-16. Ég og samfélagið, 
jafnrétti, 
samfélagsleg 
þátttaka og ábyrgð 

 Glókollur 
1.Lestur og merking orða 
2. Nafnorð og lýsingarorð 
3. Kyn nafnorða 
4. Eintala og fleirtala 
5. Fallbeyging nafnorða 
6. Margföldun 
7..Ritun 

Smiðjur: 
Tjáning og samskipti 
1.Hæfileikar og færni, umræður,  
skilgreiningar,  framsögn. 
2.Ábyrgð – á hverju berum við ábyrgð? Sem 
einstaklingar og sem hluti af samfélagi, 
skóla, fjölskyldu. Börnin búa til hugarkort út 
frá sjálfum sér og flytja fyrir hópinn. 
 
 
Myndlist – Kínversk áramót – Blár 
járnsmiðir 
1.tími: Glærusýning um kínversku áramótin. 
Sýnt verður hvernig á að gera kínverskan 
dreka og áramótaskraut. Nemendur ákveða 
hvernig drekinn á að vera og gera luktir, 
lukkumerki og fleira skraut. 
2.tími:  Nemendur byrja á því að móta höfuð 
drekans úr dúfnavír og raða pappamassa 
dagblöðum á grindina.  
Tónlist 

 
Tónlist 
Tími 1 
Lestur úr bókinni um Tónlist í Afríku 
Hermisöngur Kye Kye Koolai 
Búa til hermilag með texta/bullutexta og 
hreyfingum 
 
Tími 2 
Hermileikur með hljóðfærum 
Lestur úr bókinni um Tónlist í Afríku 
Jambo syngja með disk 
Myndband af youtube af masaí hoppdansi 
Malíswai 
 

3.bekkur 
Unnið með ýmsa þætti 
úr Einingu 5. 
Reikniaðgerðir með 
háum tölum. 
Mælingar. Hlutbundin 
vinna og stöðvavinna.  
Þrautavinna. 

4. bekkur 
Eining 7 
Reikniaðgerðir, þrautir, 
rúmfræði, stöðvavinna. 

Ferð á bókasafnið Enska 
Animals and 
Pets bls 56-59 í 
Work Out. Bls. 
28-31 í Speak 
Out 

19.-23. Ég og samfélagið, Glókollur Smiðjur: 3.bekkur 4. bekkur  Enska 
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jafnrétti, 
samfélagsleg 
þátttaka og ábyrgð 

1.Lestur og merking orða 
2. Nafnorð og lýsingarorð 
3. Kyn nafnorða 
4. Eintala og fleirtala 
5. Fallbeyging nafnorða 
6. Margföldun 
7.Ritun 

Tjáning og samskipti 
3.Að leysa vanda, það pirrar mig, ég vildi 
óska. Gagnkvæm virðing, Kalli krumpaði 
4. Ég boð, virk og óvirk hlustun. 
virðing fyrir sjálfum sér og öðrum. 
 
Myndlist – Kínversk áramót – Blár 
járnsmiðir 
3.tími: Nemendur festa tennur, augu, tungu 
og horn á höfuð drekans. Mála svo höfuðið. 
Finna tau-efni á búkinn og festa við stangir. 
4.tími:  Nemendur mála dreka höfuðið með 
glæru lími til að styrkja hann. Festa drekann 
allan saman og hengja skraut á hann svo það 
heyrist í honum. 
 
Tónlist 
Tími 3 
Hljóðdæmi frá ýmsum löndum 
Mamma Kújó og undirspil 
Koma með djembetrommu og sýna 
Láta 3-4 spila saman á trommur með þeim 
fyrirmælum að hlusta hver á annan, hinir 
dansa við 
 
Tími 4 
Dans og tónlist 
Masaí dans Heia keðjusöngur 
 Trommuhringur 

Eining 5 – 
reikniaðgerðir, 
skráning 
lengdarmælinga, km, 
talnaröðin milli 100 – 
600. Þrautavinna. 

Eining 7 
Þrautavinna, 
reikniaðgerðir, 
stöðvavinna. 

Animals and 
pets bls.56-59 í 
Work out og 
bls. 28-31 í 
Speak Out. 

26.-30. 
 

Ég og samfélagið, 
jafnrétti, 
samfélagsleg 
þátttaka og ábyrgð 

Þorrblót - Kuggur 
Stöðvavinna: 
1.Réttritun 
2. lesskilningur 
3. Ítalíuskrift 
4.Ritun 
5.Gagnvirkur lestur 
6. Orðflokkar 
7. Ng og nk, n og nn í 
tölvum 

Smiðjur: 
Tjáning og samskipti 
1.Hæfileikar og færni, umræður,  
skilgreiningar,  framsögn. 
2. Ábyrgð – á hverju berum við ábyrgð? Sem 
einstaklingar og sem hluti af samfélagi, 
skóla, fjölskyldu. Börnin búa til hugarkort út 
frá sjálfum sér og flytja fyrir hópinn. 
 
 
Myndlist – Kínversk áramót – Gulur- 
Maríuhænur 
1.tími: Glærusýning um kínversku áramótin. 
Sýnt verður hvernig á að gera kínverskan 
dreka og áramótaskraut. Nemendur ákveða 
hvernig drekinn á að vera og gera luktir, 
lukkumerki og fleira skraut. 
2.tími:  Nemendur byrja á því að móta höfuð 
drekans úr dúfnavír og raða pappamassa 
dagblöðum á grindina.  
 
Tónlist 
Tími 1 

3.bekkur 
Vinna með kg, leggja 
saman þyngd hluta, 
samlagning og 
frádráttur. 
Margföldun og deiling. 
Stöðvavinna, 
þrautavinna. 

4. bekkur 
Eining 7 
Hnitakerfi, staðsetning, 
að skrá reiti í rúðunet. 
Að beita 
rökhugsun.Almenn brot, 
að skilja stærðir og skrá 
ræðar tölur. Bls 45, 46, 
47 og 48. Heimavinna 
bls 49 & 50. 
Stöðvavinna og þrautir. 

 Enska  
The Alphabet, 
bls 12-13 í 
Speak Out. 
Work out bls 
60-61. 
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Lestur úr bókinni um Tónlist í Afríku 
Hermisöngur Kye Kye Koolai 
Búa til hermilag með texta/bullutexta og 
hreyfingum 
 
Tími 2 
Hermileikur með hljóðfærum 
Lestur úr bókinni um Tónlist í Afríku 
Jambo syngja með disk 
Myndband af youtube af masaí hoppdansi 
Malíswai 

Febrúar 
 

       

2.-6. feb. Ég og samfélagið, 
jafnrétti, 
samfélagsleg 
þátttaka og ábyrgð 

Stærðfræðivika Smiðjur: 
Tjáning og samskipti 
3.Að leysa vanda, það pirrar mig, ég vildi 
óska. Gagnkvæm virðing, Kalli krumpaði 
4. Ég boð, virk og óvirk hlustun. 
virðing fyrir sjálfum sér og öðrum. 
 
Myndlist – Kínversk áramót – Gulur -
Maríuhænur 
3.tími: Nemendur festa tennur, augu, tungu 
og horn á höfuð drekans. Mála svo höfuðið. 
Finna tau-efni á búkinn og festa við stangir. 
4.tími:  Nemendur mála dreka höfuðið með 
glæru lími til að styrkja hann. Festa drekann 
allan saman og hengja skraut á hann svo það 
heyrist í honum. 
 
Tónlist 
Tími 3 
Hljóðdæmi frá ýmsum löndum 
Mamma Kújó og undirspil 
Koma með djembetrommu og sýna 
Láta 3-4 spila saman á trommur með þeim 
fyrirmælum að hlusta hver á annan, hinir 
dansa við 
 
Tími 4 
Dans og tónlist 
Masaí dans Heia keðjusöngur 
 Trommuhringur 

3.bekkur 
Eining 5 kláruð. 
Þrautir og 
stöðvavinna. 
Unnið með 
mismunandi 
reikniaðgerðir, 
einingu, tug og 
hundrað. Talning. 

4. bekkur 
Eining 7 
Unnið með desilítra og 
lítra. Talnaskilningur og 
aðgerðaskilningur. 
Stöðvavinna og 
þrautavinna. Bls 51-55. 

Ferð á bókasafnið Enska  
The Alphabet, 
bls 12-13 í 
Speak Out. 
Work out bls 
60-61. 

9-13. Ég og samfélagið, 
jafnrétti, 
samfélagsleg 
þátttaka og ábyrgð 

 
Lesrún – ný vinnubók 
afhent. 

Smiðjur: 
Tjáning og samskipti 
1.Hæfileikar og færni, umræður,  
skilgreiningar,  framsögn. 
2. Ábyrgð – á hverju berum við ábyrgð? Sem 
einstaklingar og sem hluti af samfélagi, 
skóla, fjölskyldu. Börnin búa til hugarkort út 
frá sjálfum sér og flytja fyrir hópinn. 
 

3.bekkur 
Eining 6 
Sætiskerfi, 
talnamynstur, þjálfun 
reikniaðgerða. Efling 
rökhugsunar.Tugakerfi 
og tölur 300-600. 
 Bls 7,8,9. 
Stöðvavinna, 

4. bekkur 
Eining 7 
Algebra, þrautavinna, 
stöðvavinna. 
Margföldun og deiling. 
Bls 56-57, 61—64. 

 Enska  
Flags and 
countries. Bls 
40-41 í Speak 
Out og vinna í 
orðasafni. 
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Myndlist – Kínversk áramót –  
1.tími: Glærusýning um kínversku áramótin. 
Sýnt verður hvernig á að gera kínverskan 
dreka og áramótaskraut. Nemendur ákveða 
hvernig drekinn á að vera og gera luktir, 
lukkumerki og fleira skraut 
2.tími:  Nemendur byrja á því að móta höfuð 
drekans úr dúfnavír og raða pappamassa 
dagblöðum á grindina.  
 
Tónlist 
Tími 1 
Lestur úr bókinni um Tónlist í Afríku 
Hermisöngur Kye Kye Koolai 
Búa til hermilag með texta/bullutexta og 
hreyfingum 
 
Tími 2 
Hermileikur með hljóðfærum 
Lestur úr bókinni um Tónlist í Afríku 
Jambo syngja með disk 
Myndband af youtube af masaí hoppdansi 
Malíswai 

þrautavinna. 

16-20. 
Bolludagur 
Sprengidagur 
Öskudagur 

Ég og samfélagið, 
jafnrétti, 
samfélagsleg 
þátttaka og ábyrgð 

Maurahrellirinn (Ant 
Bully) 

1. Réttritun í tölvu 
2. Framsögn 
3. Lesskilningur 
4. Ritun – 

söguvegur 
5. Hlustun 
6. Gagnvirkur 

lestur 
Ítalíuskrift 
 
 

Smiðjur: 
Tjáning og samskipti 
3.Að leysa vanda, það pirrar mig, ég vildi 
óska. Gagnkvæm virðing, Kalli krumpaði 
4. Ég boð, virk og óvirk hlustun. 
virðing fyrir sjálfum sér og öðrum.  
 
Myndlist – Kínversk áramót –  
3.tími: Nemendur festa tennur, augu, tungu 
og horn á höfuð drekans. Mála svo höfuðið. 
Finna tau-efni á búkinn og festa við stangir. 
Nemendur mála dreka höfuðið með glæru 
lími til að styrkja hann. Festa drekann allan 
saman og hengja skraut á hann svo það 
heyrist í honum. Höldum svo 
drekaskrúðgöngu á Öskudaginn. 
4.tími:   
Þessi hópur fær að gera slettumálverk og 
eða frjálst í þessum tíma þar sem 
drekaskrúðgangan er búinn og hópurinn 
kláraði drekann sinn á mettíma. 
 
Tónlist 
Tími 3 
Hljóðdæmi frá ýmsum löndum 
Mamma Kújó og undirspil 
Koma með djembetrommu og sýna 
Láta 3-4 spila saman á trommur með þeim 
fyrirmælum að hlusta hver á annan, hinir 

 3.bekkur 
Eining 6 
Að lesa og skrá 
tölulegar upplýsingar, 
að lesa af hitamæli, að 
tengja saman 
upplýsingar og álykta 
út frá þeim.Að lesa 
þriggja stafa tölur, 
tugakerfið, 
útreikningur og 
samlagning.Bls 1,2,3. 
Stöðvavinna, 
þrautavinna. 

4. bekkur 
Eining 7 kláruð. 
Upprifjun, stöðvavinna, 
þrautavinna. 

 Enska  
Flags and 
countries. Bls 
40-41 í Speak 
Out og vinna í 
orðasafni.  
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dansa við 
 
Tími 4 
Dans og tónlist 
Masaí dans Heia keðjusöngur 
 Trommuhringur 

23.-27. Ég og samfélagið, 
jafnrétti, 
samfélagsleg 
þátttaka og ábyrgð 

Maurahrellirinn (Ant 
Bully) 

1. Réttritun í tölvu 
2. Framsögn 
3. Lesskilningur 
4. Ritun – 

söguvegur 
5. Hlustun 
6. Gagnvirkur 

lestur 
Ítalíuskrift 
 
 

Smiðjur: 
Heimilisfræði:  Hópur 1 

1. Umræða um fæðuhringinn og 
hvernig hann getur hjálpað við að 
velja hollan mat – 

Næringarefnin í fæðunni. Þrífa í 
matsal. 

2. Sólgrjónabrauð eða Fléttubrauð 


 
Myndlist – Arkitektúr/Draumahúsið – Blár 
járnsmiðir 
 1.tími 
Kynning á einföldu 3d forriti sem heitir 
Scetchup make og er frítt á netinu. Kennt á 
grunnþætti og helstu verkfærin í forritinu á 
skjávarpa. Nemendur teikna svo grunnmynd 
af draumahúsinu sínu á blað. 
2.tími 
Nemendum er skipt í 3ja manna hópa og 
hver hópur fær tölvu  og byrja að teikna upp 
hús í Scetchup. Kennari gengur á milli og 
hjálpar nemendum .  
  
Tónlist 
Tími  1:  
Finna youtube myndband  
og gera undirspil og/eða hreyfingar með lag,
, má syngja með.  
  
Tími 2- 4:  
Stöðvar:  
Gera myndband við lag, leikþátt,dans eða  
söng.   
Semja lagog texta.  
Semja nýjan texta við þekkt lag.  

Eining 6. 
Frádráttur, leiðir við 
frádrátt, tugakerfið, 
fjölbreytt notkun talna 
í umhverfinu, 
misnunandi leiðir við 
að finna mismun. 
Bls 4, 5. 
Stöðvavinna og 
þrautavinna. 

4. bekkur 
Eining 8 
Klukkan,tíminn 
sætiskerfi, 
reikniaðgerðir, 
mismunandi leiðir við 
útreikninga. 
Stöðvavinna, 
þrautavinna. 
Bls 1-4. Bls 21-23. 

Ferð á bókasafnið Enska 
Numbers , bls 8 
og 10 í Work 
Out. 
Speak Out bls. 
6-7. 

Mars 
 

       

2.-6. 
 

Hvað langar þig að 
skoða, rannsaka og 
læra? 

Maurahrellirinn (Ant 
Bully) 

1. Réttritun í tölvu 
2. Framsögn 
3. Lesskilningur 
4. Ritun – 

söguvegur 

Smiðjur: 
Heimilisfræði  

3. Master chef 
4. Plakatagerð – flokkun á 

hollustu/óhollustu, sykurmagn – 
klippt úr dagblöðum og 
tímaritum. 

3.bekkur 
Eining 6. 
Námundun, 
talnaskilningur og 
leikni í meðferð talna. 
Námundun að tug og 
að nota námundun við 

4. bekkur 
Eining 8 
Samlagning, frádráttur 
og námundun. Bls 5-8. 
Stöðvavinna og 
þrautavinna.Hlutbundin 
vinna. 

 Enska  
Weather bls 46 
og 47 í Work 
Out. Speak Out 
bls. 22-23.  
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5. Hlustun 
6. Gagnvirkur 

lestur 
Ítalíuskrift. 

 

 
Myndlist – Arkitektúr/Draumahúsið – Blár 
járnsmiðir 
 3.tími 
Haldið er áfram að teikna hús í Scetchup. 
4.tími 
Lögð er lokahönd á hús nemenda og þau svo 
prentuð út frá mörgum sjónarhornum. 
 
Tónlist 
Tími 2- 4:  
Stöðvar:  
Gera myndband við lag, leikþátt,dans eða  
söng.   
Semja lagog texta.  
Semja nýjan texta við þekkt lag.  

útreikninga.Verðlag, 
að námunda að 
hundraði. Bls 
10,11,12. Stöðvavinna 
og þrautavinna. 

9.-13. Hvað langar þig að 
skoða, rannsaka og 
læra? 

Komdu og skoðaðu 
landnámið. 
1.Að nemendur þjálfist í 
að raða í stafrófsröð 
2.Að nemendur átti sig á 
muninum á sérnöfnum 
og samnöfnum 
3.Að nemendur þjálfist í 
að flokka nafnorð eftir 
kynjum 
4.Að nemendur þjálfist í 
að vinna með eintölu og 
fleirtölu nafnorða 
5.Að nemendur vinni 
með greini 
6.Að nemendur læri 
gagnvirkan lestur 
7.Að nemendur æfi sig í 
upplestri og að stoppa 
við punkt Að nemendur 
geri sér grein fyrir 
stórum og litlum stöfum í 
orðum 
 
 

Smiðjur: 
Heimilisfræði – hópur 2 

1. Heimilisfræði: Umræða um 
fæðuhringinn og hvernig hann 
getur hjálpað við að velja hollan 
mat – 

Næringarefnin í fæðunni. Þrífa í 
matsal. 

2. Sólgrjónabrauð eða Fléttubrauð 
 

Myndlist – Arkitektúr/Draumahúsið – Gular 
maríuhænur 
 1.tími 
Kynning á einföldu 3d forriti sem heitir 
Scetchup make og er frítt á netinu. Kennt á 
grunnþætti og helstu verkfærin í forritinu á 
skjávarpa. Nemendur teikna svo grunnmynd 
af draumahúsinu sínu á blað. 
2.tími 
Nemendum er skipt í 3ja manna hópa og 
hver hópur fær tölvu  og byrja að teikna upp 
hús í Scetchup. Kennari gengur á milli og 
hjálpar nemendum .  
  
 
Tónlist 
Tími  1:  
Finna youtube myndband  
og gera undirspil og/eða hreyfingar með lag,
, má syngja með.  
  
Tími 2- 4:  
Stöðvar:  
Gera myndband við lag, leikþátt,dans eða  
söng.   
Semja lagog texta.  

3 bekkur 
Eining 6.  
Námundun að tug og 
hundraði, 
talnaskilningur, 
talnaröðin 500-900, 
talnamynstur og 
uppbygging 
tugakerfisins. Bls 13 & 
14.  Stöðvavinna og 
þrautavinna. 

4. bekkur 
Eining 8 
Reikniaðgerðir, 
tugabrot,Bls 9 – 13.  
Stöðvavinna, 
þrautavinna, hlutbundin 
vinna.  

 Enska  
Weather. Work 
Out bls 48-49. 
Speak Out 
bls.22-23. 
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Semja nýjan texta við þekkt lag.  

16.-20. 
 
18.mars eru 
foreldraviðtöl 

Hvað langar þig að 
skoða, rannsaka og 
læra? 

Komdu og skoðaðu 
landnámið. 
1.Að nemendur þjálfist í 
að raða í stafrófsröð 
2.Að nemendur átti sig á 
muninum á sérnöfnum 
og samnöfnum 
3.Að nemendur þjálfist í 
að flokka nafnorð eftir 
kynjum 
4.Að nemendur þjálfist í 
að vinna með eintölu og 
fleirtölu nafnorða 
5.Að nemendur vinni 
með greini 
6.Að nemendur læri 
gagnvirkan lestur 
7.Að nemendur æfi sig í 
upplestri og að stoppa 
við punkt Að nemendur 
geri sér grein fyrir 
stórum og litlum stöfum í 
orðum 

Páskavalsmiðjur 
Myndlist – Páskavalsmiðja 
 Band-egg:   
Nemendur fá vatnsblöðru fyllta af lofti. Dýfa 
svo bandi ofan í trélím og vefja utan um 
blöðruna nokkrar umferðir. Daginn eftir er 
blaðran sprengd og útkoman verður fallega 
litríkt egg úr hörðu bandi.  
Klemmuegg: 
Teiknað er egg og svo sprungu á það og það 
klippt í tvennt. Einnig er teiknaður ungi og 
þetta allt saman límt á klemmu Hægt er að 
opna og loka egginu þannig að það sé eins 
og ungi sé að klekjast úr úr því. 
Frjálsar páskahugmyndir: 
Nemendur geta líka komið með sínar eigin 
páskaföndurs hugmyndir. 
 
Tónlist 
Semja lag, etv. Páskalag, breyta texta, öll 
hljóðfæri 

3.bekkur 
Eining 6. 
Tugakerfið, 
Talnaskilningur 
(fjögurra stafa tölur, 
talan þúsund). 
Bls 15, 16, 17. 
Stöðvavinna, 
þrautavinna. 
 

4. bekkur 
Eining 8 
Formskoðun, horn og 
hornastærðir, 
hyrningar.Bls 14-16.  
Stöðvavinna, 
þrautavinna, hlutbundin 
vinna.  

Ferð á bókasafnið 
 
17.mars: 4. Bekkur 
fer í 
Vísindasmiðjuna. 
 

Enska  
Weather. Work 
Out bls 48-49. 
Speak Out 
bls.22-23. 

23.-27. Hvað langar þig að 
skoða, rannsaka og 
læra? 

Komdu og skoðaðu 
landnámið. 
1.Að nemendur þjálfist í 
að raða í stafrófsröð 
2.Að nemendur átti sig á 
muninum á sérnöfnum 
og samnöfnum 
3.Að nemendur þjálfist í 
að flokka nafnorð eftir 
kynjum 
4.Að nemendur þjálfist í 
að vinna með eintölu og 
fleirtölu nafnorða 
5.Að nemendur vinni 
með greini 
6.Að nemendur læri 
gagnvirkan lestur 
7.Að nemendur æfi sig í 
upplestri og að stoppa 
við punkt Að nemendur 
geri sér grein fyrir 
stórum og litlum stöfum í 
orðum 

Páskavalsmiðjur 
 
Myndlist – Páskavalsmiðja 
 Band-egg:   
Nemendur fá vatnsblöðru fyllta af lofti. Dýfa 
svo bandi ofan í trélím og vefja utan um 
blöðruna nokkrar umferðir. Daginn eftir er 
blaðran sprengd og útkoman verður fallega 
litríkt egg úr hörðu bandi.  
Klemmuegg: 
Teiknað er egg og svo sprungu á það og það 
klippt í tvennt. Einnig er teiknaður ungi og 
þetta allt saman límt á klemmu Hægt er að 
opna og loka egginu þannig að það sé eins 
og ungi sé að klekjast úr úr því. 
Frjálsar páskahugmyndir: 
Nemendur geta líka komið með sínar eigin 
páskaföndurs hugmyndir. 
 
Tónlist 
Semja lag, etv. Páskalag, breyta texta, öll 
hljóðfæri 

 3 bekkur 
 Eining 6. 
Margföldun. Tengsl 
endurtekinnar 
samlagningar og 
margföldunar. Að skrá 
faldheiti og geta 
fundið margfeldi 
þeirra. Talnamynstur 
sem koma fram við 
margföldun. 
Bls 18, 19, 22. 
Stöðvavinna og 
þrautavinna. 

4. bekkur 
Eining 8 
Speglun, skörun, 
marghyrningar,formskoð
un. Bls 28-29. 
Lengdarmælingar, bls 
30. Þrautavinna, 
stöðvavinna, hlutbundin 
vinna. 

 Enska 
Food and drink 
Work Out bls 
50-51. Speak 
Out bls 24-25. 

Apríl        

30.-3. 
Páskafrí 

 1. Páskafrí  Páskafrí Páskafrí Páskafrí Páskafrí 

6.-10. Lífverur 7.  Smiðjur: 
Heimilisfræði  

3. Master chef 
4. Plakatagerð – flokkun á 

3.bekkur 
Eining 6. 
Tölfræði(gera 
skoðanakönnun) 

4. bekkur 
Eining 8 
Útreikningar, andhverfar 
aðgerðir(samlagning og 

 Enska  
Feelings 
Speak Out 62-
63 og Work out 
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hollustu/óhollustu, sykurmagn – 
klippt úr dagblöðum og 
tímaritum. 

 
Myndlist – Arkitektúr/Draumahúsið – Gular 
Maríuhænur 
 3.tími 
Haldið er áfram að teikna hús í Scetchup. 
4.tími 
Lögð er lokahönd á hús nemenda og þau svo 
prentuð út frá mörgum sjónarhornum. 
Einnig er gerð hreyfimynd af húsinu og það 
sett á Youtuberás Krikaskóla. 
Tónlist 
 Tími 2- 4:  
Stöðvar:  
Gera myndband við lag, leikþátt,dans eða  
söng.   
Semja lagog texta.  
Semja nýjan texta við þekkt lag.  

raðtölur, margföldun, 
útreikningar. Bls 25, 
26, 27. 
Stöðvavinna og 
þrautavinna. 
  

frádráttur).Bls 31-34. bls 32-33.  

13.-17. 
 

Lífverur Maurahrellirinn (Ant 
Bully) 

1. Réttritun í tölvu 
2. Framsögn 
3. Lesskilningur 
4. Ritun – 

söguvegur 
5. Hlustun 
6. Gagnvirkur 

lestur 
7. Ítalíuskrift 

Smiðjur: 
Heimilisfræði Hópur 3 

1. Heimilisfræði: Umræða um 
fæðuhringinn og hvernig hann 
getur hjálpað við að velja hollan 
mat – 

Næringarefnin í fæðunni. Þrífa í 
matsal. 

2. Sólgrjónabrauð eða Fléttubrauð 


 
Myndlist – Arkitektúr/Draumahúsið –
Rauðar Gullbjöllur 
 1.tími 
Kynning á einföldu 3d forriti sem heitir 
Scetchup make og er frítt á netinu. Kennt á 
grunnþætti og helstu verkfærin í forritinu á 
skjávarpa. Nemendur teikna svo grunnmynd 
af draumahúsinu sínu á blað. 
2.tími 
Nemendum er skipt í 3ja manna hópa og 
hver hópur fær tölvu  og byrja að teikna upp 
hús í Scetchup. Kennari gengur á milli og 
hjálpar nemendum .  
 
Tónlist 
Tími  1:  
Finna youtube myndband  
og gera undirspil og/eða hreyfingar með lag,
, má syngja með.  
  

 3.bekkur 
Eining 6.  
Raðtölur, hnitakerfi, 
reikniaðgerðir. 
Upprifjun. 
Bls 23, 24. 
Stöðvavinna, 
þrautavinna.  

4. bekkur 
Eining 8 
 
Frádráttur,neikvæðar 
tölur. Bls 36-39. 
Stöðvavinna og 
þrautavinna. 

Ferð á bókasafnið Enska 
Food and drink 
Work Out bls 
50-51. Speak 
Out bls 24-25 
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Tími 2- 4:  
Stöðvar:  
Gera myndband við lag, leikþátt,dans eða  
söng.   
Semja lagog texta.  
Semja nýjan texta við þekkt lag.  

20.-24. Lífverur Maurahrellirinn (Ant 
Bully) 

1. Réttritun í tölvu 
2. Framsögn 
3. Lesskilningur 
4. Ritun – 

söguvegur 
5. Hlustun 
6. Gagnvirkur 

lestur 
7. Ítalíuskrift 

Smiðjur: 
Heimilisfræði 

1. Master chef 
2. Plakatagerð – flokkun á 

hollustu/óhollustu, sykurmagn – 
klippt úr dagblöðum og 
tímaritum. 

 
Myndlist – Arkitektúr/Draumahúsið –
Rauðar gullbjöllur 
 3.tími 
Haldið er áfram að teikna hús í Scetchup. 
4.tími 
Lögð er lokahönd á hús nemenda og þau svo 
prentuð út frá mörgum sjónarhornum. 
Einnig er gerð hreyfimynd af húsinu og það 
sett á Youtuberás Krikaskóla. 
Tónlist  
Tími 2- 4:  
Stöðvar:  
Gera myndband við lag, leikþátt,dans eða  
söng.   
Semja lagog texta.  
Semja nýjan texta við þekkt lag.  

3.bekkur 
Eining 6. 
Flatarmál, 
þökun.Form. Fletir 
sem hafa sama 
flatarmál geta haft 
ólíka lögun. Að þekkja 
leiðir til að finna stærð 
flata.Hliðrun. 30, 31, 
32.Stöðvavinna, 
þrautavinna.  

4. bekkur 
Eining 8 
Þökun, flatarmál,lengd, 
breidd. Bls 40-42. 
Stöðvavinna, 
þrautavinna, hlutbundin 
vinna.. 

 Enska  
Feelings 
Speak Out 62-
63 og Work out 
bls 32-33.  

27.-1. Lífverur  
1.Nafnorð (fyrirmæli1) 
2.Ákveðinn greinir (1) 
3.Samheiti og andheiti 
4.samnöfn og sérnöfn 
5.Sagnorð 
6. Réttritun 
7.Ljóð 
 

Smiðjur: 
Textíl 
1.tími: Verkefni kynnt. Hugmyndir barnanna. 
Börnin velja sér garn til að prjóna úr. 
Undirstöðuatriði kynnt í prjóni. Fingraprjón- 
prjón- hekl. 2.tími: Börnin halda áfram að 
prjóna. 
 
Myndlist 
Tónlist 
Stöðvar: 

1. Semja laglínu og texta við 

2. Semja lag/takt og dans við 

3. Semja leikrit við lag og leika sem 

myndband 

4. Bera saman tvö ólík lög, gera 1, 2 

eða 3 við bæði 

3 bekkur 
Eining 6. 
Hlutföll, hvernig má 
stækka form og 
hvernig má minnka 
form, ummál og 
flatarmál.Stærðarhluf
öll. Bls 34, 35, 36, 37. 
Stöðvavinna, 
þrautavinna. 
 

4. bekkur 
Eining 8 
Tvívíð og þrívíð form, 
tímamælingar og 
flatarmál. 

 Enska 
Time  
Work out bls 
66-67 og Speak 
out bls 34-35.  

Maí        

4.-8. Lífverur  
1.Nafnorð (fyrirmæli1) 

Smiðjur: 
Textíl 

3.bekkur 
Eining 6. 

4. bekkur 
Eining 8 

Ferð á bókasafnið Enska 
Time  
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2.Ákveðinn greinir (1) 
3.Samheiti og andheiti 
4.samnöfn og sérnöfn 
5.Sagnorð 
6. Réttritun 
7.Ljóð 
 

3.tími: Börnin halda áfram að prjóna. 
Fingraprjón- prjón-hekl.  
4.tími:Frágangur verkefna. 
Myndlist 
Tónlist 
Tími  1:  
Finna youtube myndband  
og gera undirspil og/eða hreyfingar með lag,
, má syngja með.  
  
Tími 2- 4:  
Stöðvar:  
Gera myndband við lag, leikþátt,dans eða  
söng.   
Semja lagog texta.  
Semja nýjan texta við þekkt lag.  

Samsetningarmöguleik
ar.Rökhugsun. 
Margföldun. Bls 
38,39(þraut), 40, 41. 
Þrautavinna, 
stöðvavinna. 

Marföldun, deiling og 
hlutföll. Andhverfar 
aðgerðir. 
Bls 43-45.Bls 46-47  
heimavinna. 
Þrautavinna, 
stöðvavinna, hlutbundin 
vinna.  

Work out bls 
66-67 og Speak 
out bls 34-35. 

11.-15 Lífverur  
1.Nafnorð (fyrirmæli1) 
2.Ákveðinn greinir (1) 
3.Samheiti og andheiti 
4.samnöfn og sérnöfn 
5.Sagnorð 
6. Réttritun 
7.Ljóð 
 

Smiðjur: 
Textíl 
1.tími: Verkefni kynnt. Hugmyndir barnanna. 
Börnin velja sér garn til að prjóna úr. 
Undirstöðuatriði kynnt í prjóni. Fingraprjón- 
prjón- hekl. 2.tími: Börnin halda áfram að 
prjóna. 
 
Myndlist 
Tónlist 
Tími  1:  
Finna youtube myndband  
og gera undirspil og/eða hreyfingar með lag,
, má syngja með.  
  
Tími 2- 4:  
Stöðvar:  
Gera myndband við lag, leikþátt,dans eða  
söng.   
Semja lagog texta.  
Semja nýjan texta við þekkt lag.  

3.bekkur 
Eining 6 
Reikniaðgerðir, 
talnaskilningur, 
talnalína.Algebra Bls 
45, 48. Stöðvavinna, 
þrautavinna. 

4. bekkur 
Eining 8 
Margföldun, 
reikniaðgerðir,bls 48- 50. 
Stöðvavinna, hlutbundin 
vinna, þrautavinna.  

 Enska  
The home. 
Speak out bls 
36-37 og Work 
Out bls 70-71. 

18.-22. Lífverur  
1. Lestur og merking orða 
2. Nafnorð og lýsingarorð 
3. Kyn nafnorða 
4. Eintala og fleirtala 
5. Fallbeyging nafnorða 
6. Margföldun 
7.Ritun 

Smiðjur: 
Textíl 
3.tími: Börnin halda áfram að prjóna. 
Fingraprjón- prjón-hekl. 
 4.tími:Frágangur verkefna. 
 
Myndlist 
Tónlist 
Stöðvar: 

1. Semja laglínu og texta við 

2. Semja lag/takt og dans við 

3. Semja leikrit við lag og leika sem 

myndband 

Bera saman tvö ólík lög, gera 1, 2 eða 3 við 

 3.bekkur 
Eining 6. 
Talnaskilningur, 
almenn brot. Bls 50 og 
51. Hlutbundin vinna, 
stöðvavinna og 
þrautir. 

4. bekkur 
Eining 8 
Tölfræði – næstu  4 
vikur.  
Söfnun upplýsinga, 
tímamælingar og 
hlutföll. Könnun, 
sjónvarpsdagskrá og 
sólarhringurinn.  
Bls. 51-53. 
Stöðvavinna, hlutbundin 
vinna og þrautavinna. 

Ferð á bókasafnið Enska  
The home. 
Speak out bls 
36-37 og Work 
Out bls 70-71. 
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bæði 

25.-29. 
Hvítasunna 

Lífverur  
1.Lestur og merking orða 
2. Nafnorð og lýsingarorð 
3. Kyn nafnorða 
4. Eintala og fleirtala 
5. Fallbeyging nafnorða 
6. Margföldun 
7.Ritun 

Smiðjur: 
Textíl 
1.tími: Verkefni kynnt. Hugmyndir barnanna. 
Börnin velja sér garn til að prjóna úr. 
Undirstöðuatriði kynnt í prjóni. Fingraprjón- 
prjón- hekl. 
 2.tími: Börnin halda áfram að prjóna. 
 
 
Myndlist 
Tónlist 
Stöðvar: 

1. Semja laglínu og texta við 

2. Semja lag/takt og dans við 

3. Semja leikrit við lag og leika sem 

myndband 

Bera saman tvö ólík lög, gera 1, 2 eða 3 við 
bæði 

3.bekkur 
Eining 6. 
Flatarmál og ummál. 
Bls 53,54, 55 

 4. bekkur 
Eining 8 
Reikniaðgerðir og 
metrakerfið.Verðsaman
burður, árangur á móti, 
aflestur af töflu.  
Bls. 54-57.  

 Enska  
Hobbies. Bls 74-
75 í Work out 
og Speak out 
bls 38-39. 

Júní 
 

       

1.-5. 
 

Lífverur  
1.Lestur og merking orða 
2. Nafnorð og lýsingarorð 
3. Kyn nafnorða 
4. Eintala og fleirtala 
5. Fallbeyging nafnorða 
6. Margföldun 
7.Ritun 

Smiðjur: 
Textíl 
3.tími: Börnin halda áfram að prjóna. 
Fingraprjón- prjón-hekl.  
4.tími:Frágangur verkefna. 
Myndlist 
Tónlist 
Stöðvar: 

1. Semja laglínu og texta við 

2. Semja lag/takt og dans við 

3. Semja leikrit við lag og leika sem 

myndband 

Bera saman tvö ólík lög, gera 1, 2 eða 3 við 
bæði 

3.bekkur 
Eining 6. 
 Margföldun. Víxlregla 
og dreifiregla. Bls 58, 
59, 60. Stöðvavinna og 
þrautavinna. 

4. bekkur 
Eining 8 
Hlutföll, mælieiningar, 
líkön, útreikningar, 
tilraunir, flatarmál, 
tölfræði. Bls 58 og 59. 
Stöðvavinna, 
þrautavinna, hlutbundin 
vinna.  

Ferð á bókasafnið 
Esjuferð 

Enska  
Hobbies. Bls 74-
75 í Work out 
og Speak out 
bls 38-39. 

8.-12. 
 
 

Lífverur  Smiðjur: 
Tjáning og samskipti 
Myndlist 
Tónlist 
Stöðvar: 

1. Semja laglínu og texta við 

2. Semja lag/takt og dans við 

3. Semja leikrit við lag og leika sem 

myndband 

Bera saman tvö ólík lög, gera 1, 2 eða 3 við 
bæði 

3.bekkur 
Eining 6. 
Tími og klukkan, 
margföldun. Bls 61. 
Stöðvavinna og 
þrautavinna.  

4. bekkur 
Eining 8 
Hlutföll, meðaltal, 
útreikningar, 
tímamælingar, skipuleg 
framsetning. Bls 60-64. 
Stöðvavinna, 
þrautavinna og 
hlutbundin vinna. 

Elliðaárdalur  

15.-19. 
 

Lífverur    
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22.-26. 

 

Lífverur  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Samþætt þemu:  Ég og samfélagið, jafnrétti, samfélagsleg þátttaka og ábyrgð. 

Þema í júní 

Lífverur 
 
 

Athuganir á ýmsum efnum. 
Hvað verður um efni sem leyst eru upp í vatni. 

 


