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Vika  Viðfangsefni Kennsluaðferðir  verkefni Hæfniviðmið Námsmat  

15.-18. ágúst  Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir.  

Ritun, sumarfrí 
Sjálfsmynd. 
Afmælisdagar  
Reglur í hreiðri 
Hrista saman hópinn  

 Símat, sjálfsmat og 
kennaramat. Samræmd 
próf, Orðarún og 
lesfimi 
(hraðlestrarpróf)  

22.-25. ágúst  Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir. 

Ritun, sumarfrí 
Sjálfsmynd. 
Afmælisdagar  
Reglur í hreiðri 
Hrista saman hópinn  

 Símat, sjálfsmat og 
kennaramat. Samræmd 
próf, Orðarún og 
lesfimi 
(hraðlestrarpróf) 

28. ágúst - 1. sept. 4. bekkur –upprifjun og 
undirbúningur fyrir 
samræmd próf 28. 
sept., 
vinnuhefti. 

Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir. 

Gagnvirk 
lesskilningsverkefni af 
veraldarvefnum. 
Vinnuhefti í málfræði. 

Upprifjun fyrir 
samræmd próf. 

Símat, sjálfsmat og 
kennaramat. Samræmd 
próf, Orðarún og 
lesfimi 
(hraðlestrarpróf) 

4. – 8. sept. 4. bekkur –upprifjun og 
undirbúningur fyrir 
samræmd próf 28. 
sept., 
vinnuhefti. 

Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir. 

Gagnvirk 
lesskilningsverkefni af 
veraldarvefnum. 
Vinnuhefti í málfræði. 

Upprifjun fyrir 
samræmd próf. 

Símat, sjálfsmat og 
kennaramat. Samræmd 
próf, Orðarún og 
lesfimi 
(hraðlestrarpróf)  

11.-15. sept. 4. bekkur –upprifjun og 
undirbúningur fyrir 
samræmd próf 
28.sept., 
vinnuhefti. 

Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir. 

Gagnvirk 
lesskilningsverkefni af 
veraldarvefnum. 
Vinnuhefti í málfræði. 

Upprifjun fyrir 
samræmd próf. 

Símat, sjálfsmat og 
kennaramat. Samræmd 
próf, Orðarún og 
lesfimi 
(hraðlestrarpróf) 
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18.-22. sept. 4. bekkur –upprifjun og 
undirbúningur fyrir samræmd 
próf 28.sept., 
vinnuhefti. 

Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir.  

Gagnvirk 
lesskilningsverkefni af 
veraldarvefnum. 
Vinnuhefti í málfræði. 

Upprifjun fyrir 
samræmd próf. 

Símat, sjálfsmat og 
kennaramat. Samræmd 
próf, Orðarún og 
lesfimi 
(hraðlestrarpróf) 

25.-29. sept. 4. bekkur –upprifjun og 
undirbúningur fyrir samræmd 
próf 28.sept., 
vinnuhefti. 

Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir. 

Gagnvirk 
lesskilningsverkefni af 
veraldarvefnum. 
Vinnuhefti í málfræði. 

Upprifjun fyrir 
samræmd próf. 

Símat, sjálfsmat og 
kennaramat. Samræmd 
próf, Orðarún og 
lesfimi 
(hraðlestrarpróf)  

2.-6. okt. Nafnorð 
Sagnorð 
Samnöfn og sérnöfn 
Fallbeyging 

Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir. 

Flokka orð í nafnorð, 
sagnorð. 
Skrifa þau í eintölu og 
fleirtölu. 
Fallbeygja orðin bæði í 
eintölu og fleirtölu. 
Finna orð í umhverfinu 
og flokka á vegg eða 
gólfinu. 

• Þekkt kyn nafnorða.  
• Þekkt eintölu og 
fleirtölu nafnorða.  
• Þekkt sérnöfn og 
samnöfn.  
• Þekkt sagnorð.  
Skrift:  
Hefur bil á milli orða.  
Skrifar stóru og litlu 
stafina þar sem við á. 
Ritun: Orðaforði góður 
í rituðu máli.  
Skrifar frásögn með 
upphafi, miðju og endi. 
 

Símat, sjálfsmat og 
kennaramat. Samræmd 
próf, Orðarún og 
lesfimi 
(hraðlestrarpróf) 
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9.-13. okt. Nafnorð 
Sagnorð 
Samnöfn og sérnöfn 
Fallbeyging 

Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir. 

Flokka orð í nafnorð, 
sagnorð. 
Skrifa þau í eintölu og 
fleirtölu. 
Fallbeygja orðin bæði í 
eintölu og fleirtölu. 
Finna orð í umhverfinu 
og flokka á vegg eða 
gólfinu. 

• Þekkt kyn nafnorða.  
• Þekkt eintölu og 
fleirtölu nafnorða.  
• Þekkt sérnöfn og 
samnöfn.  
• Þekkt sagnorð.  
Skrift:  
Hefur bil á milli orða.  
Skrifar stóru og litlu 
stafina þar sem við á. 
Ritun: Orðaforði góður 
í rituðu máli.  
Skrifar frásögn með 
upphafi, miðju og endi. 
 
 

Símat, sjálfsmat og 
kennaramat. Samræmd 
próf, Orðarún og 
lesfimi 
(hraðlestrarpróf) 

16.-18. okt. Eintala, fleirtala og kyn. Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir. 

Áhersla á ritun og 
skrift. 
Skrifa sína eigin sögu 
þar sem þau passa upp 
á bil á milli orða, stóra 
og litla stafi. Merkja við 
nafnorð og sagnorð í 
sögunni. Skoða eintölu 
og fleirtölu og 
fallbeygingu orðanna. 

• Þekkt kyn nafnorða.  
• Þekkt eintölu og 
fleirtölu nafnorða.  
Skrift:  
Hefur bil á milli orða.  
Skrifar stóru og litlu 
stafina þar sem við á. 
Ritun: Orðaforði góður 
í rituðu máli.  

Símat, sjálfsmat og 
kennaramat. Samræmd 
próf, Orðarún og 
lesfimi 
(hraðlestrarpróf)  
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Skrifar frásögn með 
upphafi, miðju og endi. 
 

23.-27. okt. Samsett orð 
 

Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir.  

Búa til samsett orð og 
skoða hvernig þau 
myndast og hvernig 
orð breytast þegar þau 
eru samsett. Setja 
orðin upp sjónrænt á 
veggi eða gólf.  

• Þekkt samsett orð.  
Skrift:  
Hefur bil á milli orða.  
Skrifar stóru og litlu 
stafina þar sem við á. 
Ritun: Orðaforði góður 
í rituðu máli.  
Skrifar frásögn með 
upphafi, miðju og endi. 
 

Símat, sjálfsmat og 
kennaramat. Samræmd 
próf, Orðarún og 
lesfimi 
(hraðlestrarpróf) 

30. okt. – 3. nóv. Samheiti og andheiti Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir. 

Eiga að finna andheiti 
og samheiti og búa til 
verkefni í tengslum við 
það. T.d. að tengja orð 
saman eða 
eyðufyllingar.. 

• Fundið samheiti og 
andheiti orða.  
Skrift:  
Hefur bil á milli orða.  
Skrifar stóru og litlu 
stafina þar sem við á. 
Ritun: Orðaforði góður 
í rituðu máli.  
Skrifar frásögn með 
upphafi, miðju og endi. 
 

Símat, sjálfsmat og 
kennaramat. Samræmd 
próf, Orðarún og 
lesfimi 
(hraðlestrarpróf) 

6.-10. nóv. Samheiti og andheiti Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 

Áhersla á skrift og 
ritun. Skrifa sögu þar 

• Fundið samheiti og 
andheiti orða.  

Símat, sjálfsmat og 
kennaramat. Samræmd 
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fjölbreyttar 
kennsluaðferðir. 

sem börnin eiga að 
koma fyrir einhverjum 
samsettum orðum, 
samheitum og 
andheitum. 

Skrift:  
Hefur bil á milli orða.  
Skrifar stóru og litlu 
stafina þar sem við á. 
Ritun: Orðaforði góður 
í rituðu máli.  
Skrifar frásögn með 
upphafi, miðju og endi. 
 

próf, Orðarún og 
lesfimi 
(hraðlestrarpróf)  

13.-17. nóv. Lýsingarorð Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir. 

Upprifjun á 
lýsingarorðum og hvað 
einkennir þau. Finna 
lýsingarorð í umhverfi 
og skrifa niður. Láta 
orðin vera sýnileg á 
veggjum eða gólfi. 

• Þekkt lýsingarorð. 
Skrift:  
Hefur bil á milli orða.  
Skrifar stóru og litlu 
stafina þar sem við á. 
Ritun: Orðaforði góður 
í rituðu máli.  
Skrifar frásögn með 
upphafi, miðju og endi. 
 

Símat, sjálfsmat og 
kennaramat. Samræmd 
próf, Orðarún og 
lesfimi 
(hraðlestrarpróf) 

20.-24. nóv. Lýsingarorð 
 

Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir. 

Upprifjun á 
stigbreytingu. Fara yfir 
hvern þátt í 
stigbreytingu á orði. 
Vinnuhefti 

• Þekkt og stigbreytt 
lýsingarorð. 
Skrift:  
Hefur bil á milli orða.  
Skrifar stóru og litlu 
stafina þar sem við á. 

Símat, sjálfsmat og 
kennaramat. Samræmd 
próf, Orðarún og 
lesfimi 
(hraðlestrarpróf) 
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Ritun: Orðaforði góður 
í rituðu máli.  
Skrifar frásögn með 
upphafi, miðju og endi. 
 

27. nóv.-1. des. Lýsingarorð Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir.  

Meiri vinna með 
stigbreytingu 
lýsingarorða. Áhersla á 
ritun þar sem börnin 
skrifa sögu og eiga að 
finna lýsingarorð í 
sögunni sinni, jafnframt 
skoða stigbreytingu 
þeirra. 

• Þekkt og stigbreytt 
lýsingarorð. 
Skrift:  
Hefur bil á milli orða.  
Skrifar stóru og litlu 
stafina þar sem við á. 
Ritun: Orðaforði góður 
í rituðu máli.  
Skrifar frásögn með 
upphafi, miðju og endi. 
 

Símat, sjálfsmat og 
kennaramat. Samræmd 
próf, Orðarún og 
lesfimi 
(hraðlestrarpróf)  

4.-8. des.  Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir. 

  Símat, sjálfsmat og 
kennaramat. Samræmd 
próf, Orðarún og 
lesfimi 
(hraðlestrarpróf) 

11.-15. des.  Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir. 

  Símat, sjálfsmat og 
kennaramat. Samræmd 
próf, Orðarún og 
lesfimi 
(hraðlestrarpróf) 



 

 
Fag: íslenska  
Bekkur: 4.b 
Námsefni:  
Kennarar: 
 
 

Kennsluáætlun skólaárið 2017 – 2018  

18.-20. des.      

      

      
 


