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Tímabil Þemaverkefni Íslenska List -og verkgreinar. Stærðfræði 3. Stærðfræði 4. Útikennsla Annað 
 

ágúst 
(2vikur) 

Sjálfsmynd. 
Sumarfríið mitt -mynd 
og frásögn. 
Plöntuhandbók. 
 
Efla liðsheild. 
 
Þemaverkefnin; 
Heimabyggð,atvinna í 
heimabyggð, þjóðsögur í 
heimabyggð, 
heimabyggðin og 
kortavinna öll unnin 
samtvinnað í gegnum 
söguaðferðina undir 
heitinu:  

3. bekkur– lestrarbækur 
heim og byrjað að vinna í 
Bras og þras á Bunulæk og 
öðrum vinnubókum. 
Verkefnabók búin til - 
unnin út frá Lifandi vísindi, 
söfnum nafnorðum. Skrift 
á fimmtudögum. 
 
4. bekkur -  upprifjun og 
undirbúningur fyrir 
samræmd próf 
ljósrituð vinnuhefti 

Textíl: tíminn notaður í berjasultu.  
 
Heimilisfr. Í upphafi 
heimilisfræðikennslunnar sjóða allir saman 
berjasultu úr berjaferðinni, sjóða krukkur og 
taka afraksturinn með sér heim. 
Nemendum er skipt í 3 hópa og þeir skiptast 
á eftir tímum að leggja á borð, brjóta saman 
þvott og þrífa. Nemendur vinna verkefni 
tengt fæðuhringnum og næringargildi 
matvæla. 
 (2.vikur.) 
Nemendur vinna sjálfsmat á vinnuframlagi 
eftir hvern smiðjutíma, fylgir ferlimöppu. 

Unnið með ýmsa þætti 
úr Einingu 4. 
Útikennsla - mynstur. 
Ummál, stærðir flata, 
talnamynstur og 
byrjað á marföldun. 
Útikennsla – spjótkast, 
mælingar og línurit - 
tölvuúrvinnsla. 

4. bekkur -  upprifjun og 
undirbúningur fyrir 
samræmd próf 

Lágafellið – 
plöntusöfnun. 
Hjóla/strætó/Berjaf
erð. 
Íþróttir og leikir – 
hópefli. 
Stærðfræði – 
tálgum spjót, 
köstum,mælum og 
skráum í línurit. 

19.ágúst 
fræðsludagur 
skólaskrifstofu. 

sept. 
 

       

5.-9. Ég og umhverfið mitt. 
Bærinn minn -  
Mosfellsbær. 
 
Kveikja: Sagan um 
stúlkuna á Ásunum 
Unnið hugarflæði út frá 
sögunni og umhverfinu 
sem við sjáum út um 
gluggann okkar.  
Fornöld, fortíð og nútíð. 
Skoðum bækur og 
heimsækjum Kjarna – 
skoðum sýningu um 
fornleifauppgröft á 
Hrísbrú við bókasafn. 

3. bekkur – lestaræfing. 
Vinnum áfram í Bras og 
þras og öðrum 
vinnubókum. Verkefnabók 
– lýsingarorð. Skrift á 
fimmtudögum. 
 
4. bekkur -  upprifjun og 
undirbúningur fyrir 
samræmd próf 
ljósrituð vinnuhefti 

Textíl.  Umræða um lopa og helstu hefðir 
prjónaskapar. Byrjað að prjóna einfalt stykki  
með garðaprjóni á tvo sokkaprjóna.  
 
Heimilisfr. Nemendum skipt í hópa og þeir 
skiptast á eftir tímum að leggja á borð, 
brjóta saman þvott og þrífa. Nemendur 
vinna verkefni tengt fæðuhringnum og 
næringargildi matvæla. Bakaðar vöfflur í 
vikunni. 
 
 
Nemendur vinna sjálfsmat á vinnuframlagi 
eftir hvern smiðjutíma, fylgir ferlimöppu. 
 
 
 
 

Eining 4. Margföldun 
búum til tölur – eining 
tugur og hundrað. 
Bókin  kláruð og send 
heim.. 

4.bekkur -  upprifjun og 
undirbúningur fyrir 
samræmd próf 

Íþróttir – Kristín 
kennir nemendum 
Bandi.  
Útileikir Guðlaug.  
Nemendur kynna 
sér 
fornleifauppgröft og 
lífið áður fyrr í 
Mosfellsbæ og 
Mosfellsdalnum. 
Farið í Kjarna og 
skoðuð sýningin 
fyrir utan 
bókasafnið.  

 

12.-16. Persónusköpun – 
hvernig fólk býr í 
Mosfellsbæ. Nemendur 
skapa sína persónu og 
búa hana til úr pappa, 
klæðir hana úr taui, 
barn, unglingur, 
fullorðinn og eldri 
borgari.  

3. bekkur – lestaræfing. 
Vinnum áfram í 
vinnubókum. Samhverf 
orð og orðasambönd. 
Orðaruglingur og fleira t.d. 
kók lesið í báðar áttir. 
Skrift á fimmtudögum. 
 
4. bekkur - upprifjun og 

Textíl.  Nemendur fá aðstoð við að kynnast 
betur handtökum við prjónaskap. 
 
Heimilisfr. Nemendum skipt í hópa og þeir 
skiptast á eftir tímum að leggja á borð, 
brjóta saman þvott og þrífa. Nemendur 
vinna verkefni tengt fæðuhringnum og 
næringargildi matvæla. Bakaðar Trallakökur 
á fimmtudegi fyrir námsefniskynningarfund.  

 3. bekkur  
Eining 5. Lota 1. 
Blaðsíður 1-5. Talning, 
mynstur og hundrað.  
Aukalega uppsetning á 
dæmum. 

4.bekkur -  upprifjun og 
undirbúningur fyrir 
samræmd próf og  
Eining  7 

Íþróttir Kristín. 
Útileikir Margrét. 
 
Mælingar; skálinn 
sem fannst við 
fornleifauppgröft á 
Hrísbrú teiknaður 
upp með krítum 
fyrir framan 

Haustfundur/n
ámsefniskynnin
g kl:20 15.sept. 
Starfsmannafu
ndur 16.sep 
kl:14.- frestað. 
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Elliheimilið – leikskóli og 
fleira tengt aldursmun. 

undirbúningur fyrir 
samræmd próf 
ljósrituð vinnuhefti 

 
Nemendur vinna sjálfsmat á vinnuframlagi 
eftir hvern smiðjutíma, fylgir ferlimöppu. 
 

smíðastofu - úti, 
nemendur vinna út 
frá mynd og mæla 
nákvæma stærð 
hans. Þá þykkt 
veggja og fleira. Að 
lokum ákveða 
nemendur hvernig 
þeir vilja hafa 
skipulagið innandyra 
miðað við 
landnámstímann.  

19.-23. Persónusköpun – 
hvernig fólk býr í 
Mosfellsbæ. Nemendur 
skapa sína persónu og 
búa hana til úr pappa, 
klæðir hana úr taui, 
barn, unglingur, 
fullorðinn og eldri 
borgari.  
Elliheimilið – leikskóli og 
fleira tengt aldursmun. 
Fjölskyldur, tengsl og 
búnar til. Sögusvið sett 
upp. 

3. bekkur – lestaræfing. 
Vinnum áfram í 
vinnubókum. Verkefnabók 
– söfnum sagnorðum. 
Klárum vinnuheftið. Skrift 
á fimmtudögum.   
 
4. bekkur - Lesskimun í 
tengslum við samræmd 
próf 
Íslenskupróf 22. Sept. 

Textíl.  Þeir nemendur sem klárað hafa 
áætlað stykki úr lopa  fá að halda áfram með 
nýtt stykki úr blönduðu garni sem úr verður 
hlíf fyrir herðatré. 
  
 
Heimilisfr. Nemendum skipt í hópa og þeir 
skiptast á eftir tímum að leggja á borð, 
brjóta saman þvott og þrífa. Nemendur 
vinna verkefni tengt fæðuhringnum og 
næringargildi matvæla.  
 
Nemendur vinna sjálfsmat á vinnuframlagi 
eftir hvern smiðjutíma, fylgir ferlimöppu. 
 

3.bekkur 
Eining 5. Lota 1. 
Blaðsíður 6-11. 
Peningar og talning, 
tugakerfið, plúsheiti 
og frádráttur 
vasareiknir, margföld 
samlagning. 
 
Aukalega uppsetning á 
dæmum. 

4. bekkur samræmt próf Margrét Útikennsla 
3.bekkur 
Guðlaug 4.bekkur 
samræmt próf. 

 

26.-30. Mosfellsbær – bærinn 
minn. Skjaldamerkið 
vinnum það í 
pappírsræmur sem við 
rífum niður. Veggmynd 
unnið út frá skjávarpa. 
Nánar unnið með 
sögusvið fjölskylda og 
persónur.  
 

Sögugerð; að skrifa sögur = 
atburðarrás, söguþráður, 
persónur (aðal- og auka) 
uppbygging texta, 
inngangur, meginmál 
niðurlag, setningar, 
málsgrein 
 
Vinnubækur 
Sögubók/ljóðabók 
Ritrún 
Ás, Tvistur, Þristur 
ljósrituð vinnuhefti. 

Textíl.  Allir klára sitt stykki og þeim raðað 
saman í heildarverkefni (mósaík) 
Nemendur vinna saman í pörum og sauma 
saman sín stykki 
 
Heimilisfr. Nemendum skipt í hópa og þeir 
skiptast á eftir tímum að leggja á borð, 
brjóta saman þvott og þrífa. Nemendur 
vinna verkefni tengt fæðuhringnum og 
næringargildi matvæla. Nemendur elda 
saman eina máltíð, pizza. 
 
 Nemendur vinna sjálfsmat á vinnuframlagi 
eftir hvern smiðjutíma, fylgir ferlimöppu. 
 

3.bekkur. 
Eining 5. Þema 1. 
Tré. Blaðsíður 12- 16.  
Mælingar, 
rannsóknir,súlurit,  
þyngd, rúmmál, aldur 
trjáa.  
  
Aukalega uppsetning á 
dæmum. 

4. bekkur 
Eining 7   Lota 1: bls.16-
21. Samlagning, 
frádráttur og uppsetning 
á dæmum aukin 
reiknifærni, 
talnaskilningur. 

Kristín íþróttir 
Guðlaug útileikir 
Útikennsla – 
Mosfellsbæjarverkef
nið. Nemendur búa 
til fjölskyldur með 
persónunum sínum, 
velja þeim heimili, 
atvinnu og 
fjölskyldugerð. 

 

okt.        

3.-7. Húsnæði og atvinna í 
Mosfellsbæ. 
Hvað þurfum við til að 
byggja bæjarfélag. Hver 

Sögugerð; að skrifa sögur = 
atburðarrás, söguþráður, 
persónur (aðal- og auka) 
uppbygging texta, 

Textíl.   Þæfing á stykkjum. Heimsókn í 
Álafoss að skoða ullarvinnslu farin 
föstudaginn 14. okt. Báðir hópar. 
 

3.bekkur. 
Eining 5. Þema 1. 
Tré. Blaðsíður 17- 21.  
Endurteknar 

4. bekkur 
Eining 7. Lota 1. Bls: 1-6. 
Endurtekin samlagning, 
margföldun, skipta jafnt. 

Ferð á Hrísbrú í 
tengslum við 
Mosfellsbæjar- 
verkefnið 
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er munurinn á sveit, bæ 
og borg? Hvað viljum við 
hafa í kring um okkur 
hér? Nemendur ákveða 
sjálfir hvar þeir búa og 
fjölskyldur koma sér 
saman, þær útbúa 
saman sín hús og 
vinnustaði. Hver 
fjölskylda vinnur saman í 
hóp.  
Skoðum fyrirtæki og 
atvinnu í bæjarfélaginu. 
 Byrjað á veggmyndinni 
– Mosfellsbær bærinn 
minn, sögusviðið.  

inngangur, meginmál 
niðurlag, setningar, 
málsgrein 
 
Vinnubækur 
Sögubók/ljóðabók 
Ritrún 
Ás, Tvistur, Þristur 
ljósrituð vinnuhefti. 

Heimilisfr. Nemendum skipt í hópa og þeir 
skiptast á eftir tímum að leggja á borð, 
brjóta saman þvott og þrífa. Nemendur 
vinna verkefni tengt fæðuhringnum og 
næringargildi matvæla. Farið í verslanir og 
gerður verðsamanburður á ávaxtasöfum og 
mjólkurvörum til dæmis. Meðal annars farið 
í Bónus,Krónuna og Bakaríið.  
 
Nemendur vinna sjálfsmat á vinnuframlagi 
eftir hvern smiðjutíma, fylgir ferlimöppu. 
 
Síðasta vikan í heimilisfræði og textíl hjá 
þessum hópi. 
 

samlagningar, fjöldi í 
hópa, flatarmál, 
speglun, verð/magn 
útreikningar. 
 Aukalega uppsetning 
á dæmum. 

Aukalega uppsetning á 
dæmum. 

fornleifauppgröft og 
heimsókn á kúabú, 
mjólk og 
mjólkurnytjar . 

10.-14. Húsnæði og atvinna í 
Mosfellsbæ. 
Hvað þurfum við til að 
byggja bæjarfélag. Hver 
er munurinn á sveit, bæ 
og borg? Hvað viljum við 
hafa í kring um okkur 
hér? Nemendur ákveða 
sjálfir hvar þeir búa og 
fjölskyldur koma sér 
saman, þær útbúa 
saman sín hús og 
vinnustaði. Hver 
fjölskylda vinnur saman í 
hóp.  
Skoðum fyrirtæki og 
atvinnu í bæjarfélaginu. 
Veggmynd áframhald. 

Ljóðavinna. Unnið með 
texta, uppsetningu, 
orð/hugtök  
Ljóð Egils Skallagrímssonar 
,, Það mælti mín móðir.....“ 
 
 
Vinnubækur 
Sögubók/ljóðabók 
Ritrún 
Ás, Tvistur, Þristur 
ljósrituð vinnuhefti 

Myndm.  
Smíðar. Að hanna og smíða; fyrsta verkefnið 
er Auga guðs. Náttúruvefur nemenda.  Farið 
yfir verkfærin, umgengni og slíkt.  
 
Nemendur vinna sjálfsmat á vinnuframlagi 
eftir hvern smiðjutíma, fylgir ferlimöppu. 
 

3.bekkur. 
Eining 5. Þema 1. 
Tré. Blaðsíður 22-27.  
Margföldun og deiling 
– samhengi. Flokkun, 
líkindi, form og 
mælingar,mynstur og 
þrívídd. 

4. bekkur. 
Eining 7. Lota 1. Bls: 7-
11. Kynning á deilingu, 
skiptum á milli, 
endurtekinn frádráttur, 
meðferð talna, hlutföll.  

Kristín íþróttir 
Margrét útileikir 
 
Útikennsla- 
heimsókn í 
ullarvinnslu Ístex. 
(Álafoss). 
 

 

17.-21. Heimili fjölskyldna ættu 
að vera klár. Hver 
fjölskylda vinnur saman í 
hóp- hvað gerir 
fjölskyldan saman, hvað 
starfar fólk við og hver 
eru áhugamál þeirra?  
Skoðum fyrirtæki, 
atvinnu og félagasamtök 
í bæjarfélaginu. Hvaða 
afþreyingu er boðið upp 
á.  
Veggmynd áframhald. 

Íslenska – lestur farið yfir 
heimalestrarbækur fyrir 
vetrarfrí. 

Starfsdagar á verkgreinadögum. 3.bekkur. 
Eining 5. Lota 2.  
Blaðsíður  28-30. 
Form, vefjur, 
samsíðungur, 
rétthyrningur. 
Talnaleikni, skák. 

4. bekkur 
Eining 7. Lota 1 
Blaðsíður: 12-14. 
Mælingar, stærðir, 
hlutföll, lengdin meter, 
mismunandi 
mælikvarðar. 
 

 Frí frá og með 
18.október. 
Starfsdagar 
starfsfólks og 
vetrarfrí 
grunnskóla. 
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Samgöngur, stofnanir  
og fyrirtæki. 

24.-28. Hver fjölskylda vinnur 
saman í hóp- hvað gerir 
fjölskyldan saman, hvað 
starfar fólk við og hver 
eru áhugamál þeirra?  
Skoðum fyrirtæki, 
atvinnu og félagasamtök 
í bæjarfélaginu. Hvaða 
afþreyingu er boðið upp 
á.  
Unnið nánar með 
veggmyndina..... 
sveitafélagið að verða til. 
Athuga vel kort og slíkt. 
 

Stafsetningareglur 
Nemendur vinna 
ritunarverkefni sem reyna 
á greinamerki, tvöfalda 
samhljóða og reglur um 
há- og lágstafi. 
Vinnubækur 
Sögubók/ljóðabók 
Ritrún 
Ás, Tvistur, Þristur 
ljósrituð vinnuhefti 
 
Vinnubækur 
Sögubók/ljóðabók 
Ritrún 
Ás, Tvistur, Þristur 
ljósrituð vinnuhefti 

Myndm.  
Smíðar.  Að hanna og smíða, annað 
verkefnið er að hanna farartæki – með 
hliðsjón af Mosfellsbæjarverkefninu í 
þemavinnunni. Ferskur viður, birki og fleira. 
Hefla, saga, pússa ofl. 
 
 
Nemendur vinna sjálfsmat á vinnuframlagi 
eftir hvern smiðjutíma, fylgir ferlimöppu. 

3.bekkur. 
Eining 5.Lota 2. 
Blaðsíður 31-35. 
Læri spil og tafl, skoði 
flutninga, líkindi, 
vasareiknir og ummál. 
Hugarreikningur.  

4. bekkur. 
Eining 7. Lota 1. 
Blaðsíður:22-27. 
Kynnist breytum. Rifja 
upp táknin ><= 
Sannreina fullyrðingar. 
Vasareiknir, 
stærðfræðihugtök og 
reikniaðgerðir. 

Kristín – íþróttir. 
Guðlaug – útileikir. 
 

 

Nóv.        

31.okt – 
4.nóv. 

Vinna við A og B.  
A: Vinna út frá 
þjóðsögum í 
heimabyggð. Fjölskyldur 
(nemendur) kynni sér 
sögu og segi frá á 
foreldrakvöldi þar sem 
verkefnið verður 
frumsýnt. 

 Ljóðavinna  
Unnið með texta, 
uppsetningu, orð/hugtök.  
Ljóð  Jónasar 
Hallgrímssonar 
,,Álfareiðin.“ 
Vinnubækur 
Sögubók/ljóðabók 
Ritrún 
Ás, Tvistur, Þristur 
ljósrituð vinnuhefti 

 
Myndm.  
Smíðar. Að hanna og smíða, annað 
verkefnið er að hanna farartæki – með 
hliðsjón af Mosfellsbæjarverkefninu í 
þemavinnunni. Ferskur viður, birki og fleira. 
Hefla, saga, pússa ofl. 
 
Nemendur vinna sjálfsmat á vinnuframlagi 
eftir hvern smiðjutíma, fylgir ferlimöppu. 

 3.bekkur. 
Eining 5. Lota 2. 
Blaðsíður  36-40. 
Tvöföldun, helmingun, 
flatarmál,hlutföll, 
form,  reikniaðgerðir, 
hugarreikningur og 
samlagning. 
Speglunarás. 

4. bekkur 
Bls.27 – 30 
Peningar. Nemendur 
læra að beita 
reikniaðgerðunum 
fjórum við hagnýta 
útreikninga og átti sig á 
tvívídd og þrívídd 

Kristín – íþróttir 
Margrét  - útileikir. 

 

7.-11. Vinna við A og B. 
B:Kortagerð af 
raunverulegum 
Mosfellsbæ. Unnið út frá 
kortum sem til eru 
einföld gerð lágmyndar. 
Veggfóðurslím, pappír 
og plata – helstu fjöll 
mæld. 

 Stafsetningareglur 
Nemendur vinna 
ritunarverkefni sem reyna 
á greinamerki, tvöfalda 
samhljóða og reglur um 
há- og lágstafi. 
Vinnubækur 
Sögubók/ljóðabók 
Ritrún 
Ás, Tvistur, Þristur 

Myndm.  
Smíðar. Að hanna og smíða, annað 
verkefnið er að hanna farartæki – með 
hliðsjón af Mosfellsbæjarverkefninu í 
þemavinnunni. Ferskur viður, birki og fleira. 
Hefla, saga, pússa, samsetningar og 
yfirborðsmeðhöndlun ofl.  
 
Nemendur vinna sjálfsmat á vinnuframlagi 
eftir hvern smiðjutíma, fylgir ferlimöppu. 

 3.bekkur. 
Eining 5. Lota 2. 
Blaðsíður 41-44. 
Sívalningar, 
þvermál/ummál, 
mælingar,vegalengd, 
mælitæki, 
mælieiningar og 
fjölbreyttar aðferðir 
við mælingar. 

4. bekkur. Eining 7.  
Bls.34 - 38.   Nota 
speglun hliðrun og 
snúning við hönnun. 
Læra hugtakið meðaltal. 

Íþróttir – Kristín 
Útileikir - Guðlaug 
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ljósrituð vinnuhefti  
 
 
 
 
 

14.-18. Lokahönd lögð á 
verkefnið: 
Veggmynd, fjölskyldur, 
kort og þjóðsögur. 

Málfræði - 
andheiti/samheiti,  
Sérhljóðar/samhljóðar,  
Samsett orð, 
Sérnöfn/samnöfn 
Unnið með málshætti 
Vinnubækur 
Sögubók/ljóðabók 
Ritrún 
Ás, Tvistur, Þristur 

Myndm:  
Smíðar : Að hanna og smíða, Nemendur 
leggja lokahönd á farartækið fyrir sýninguna.  
Nemendur hanna og smíða pottaplatta úr 
mdf og birki skífum. Hönnun, útsögun og 
samsetning í tré. 
 
Nemendur vinna sjálfsmat á vinnuframlagi 
eftir hvern smiðjutíma, fylgir ferlimöppu. 
 

3.bekkur. 
Eining 5. Lota 2. 
Blaðsíður 45-49. 
Metri/kílómetri, 
samlagning/frádráttur, 
talnaröðin 100-600. 
Samsetningar talna, 
endurtekin 
samlagning, 
talnamynstur. 
Margföldun. 
 

4. bekkur 
 Eining 7. Bls. 40 -43 
Átti sig á flatarmáli og 
speglun. Unnið með  
pinnabretti og teygjur. 
Nemendur öðlast 
nokkuð verðskyn og 
nota ýmsar  
reikniaðgerðir við 
útreikning á vörum. 

Íþróttir – Kristín 
Útileikir - Margrét 
 
 
 
 
 
 

Foreldrakvöld 
þar sem 
útkoman úr 
bærinn minn 
Mosfellsbær 
verður sýnd og 
kynnt 
foreldrum. 
Miðvikudaginn 
30.nóv 

21.-25. Ensk vika – 
þemanámsvika tileinkuð 
enskukennslu, syngjum, 
lesum og lærum á ensku 
þessa vikuna. 

Málfræði - 
andheiti/samheiti,  
Sérhljóðar/samhljóðar,  
Samsett orð, Orðflokkar, 
nafnorð, lýsingar- og 
sagnorð, Sérnöfn/samnöfn  
 
Vinnubækur 
Sögubók/ljóðabók 
Ritrún 
Ás, Tvistur, Þristur 

Myndm.  
Smíðar. Nemendur hanna og smíða 
pottaplatta úr mdf og birki skífum. Hönnun, 
útsögun og samsetning í tré. 
 
Nemendur vinna sjálfsmat á vinnuframlagi 
eftir hvern smiðjutíma, fylgir ferlimöppu. 
 
Síðasta vikan hjá þessum hóp í myndmennt 
og smíðum. 

3.bekkur. 
Eining 5. Þema 2. 
Myndir. 
Blaðsíður: 50-54. 
Stærðfræði og 
listsköpun. Mynstur og 
form, flutningur; 
hliðrun og speglun, 
speglunarás. 
Rúmfræði í list. Þrí og 
ferhyrningar. 
Hönnun á mynstri. 

4. bekkur 
Eining 7. bls. 44 - 48.  
Nemendur kynnast 
hnitakerfi og æfa sig við 
að  gera eigin kort og 
lesa af   stöðluðum 
kortum. 
Kynnast brotastærðum.  

Kristín- íþróttir 
Útileikir - Guðlaug 

Slökkviliðið í 
heimsókn til 
3.bekkjar 
föstudag. 

des.        

28.nóv-
2.des 

Þemanám. Kristin fræði, 
siðfræði og 
trúarbragðafræði. 

 
Jólabókavinna  
Íslensku jólasveinarnir 13. 
 

Valsmiðjur. 
Jólaþema..... 
Jólin fyrr og nú ... 
Jóalskraut úr endurvinnanlegum efnivið 
Nemendur vinna sjálfsmat á vinnuframlagi 
eftir hvern smiðjutíma, fylgir ferlimöppu. 

3.bekkur. 
Eining 5. Þema 2. 
Myndir. 
Blaðsíður 55-59. 
Möguleikar til að 
þekja með hyrningum, 
stefna og staðsetning, 
speglun,hliðrun.  
 

4. bekkur 
Eining 7 bls. 49 – 52.  
Nemendur átta sig á 
lítramáli og gera sér 
grein fyrir samhengi á 
milli brota. Reikna 
almenn brot. 
 

Kristín – íþróttir  
Útileikir - Margrét 
 
 

Söngstund í 
umsjón 
3.bekkjar. 
Heimsókn á 
Reykjalund. 
Foreldrakvöld 
miðvikudaginn 
30.nóv. 17-19. 



Krikaskóli 

 Kennsluáætlun 8 - 9 ára september, október, nóvember og desember 2011  

 

5.-9.des Þemanám. Kristin fræði, 
siðfræði og 
trúarbragðafræði. 

Jólabók. Valsmiðjur   
Jólaþema.....       
          
 Nemendur vinna sjálfsmat á vinnuframlagi 
eftir hvern smiðjutíma, fylgir ferlimöppu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.bekkur. 
Eining 5. Þema 2. 
Myndir. 
Blaðsíður 60-63.  
Samsetningarmöguleik
ar forma, flutningur, 
speglun og hliðrun,  - 
speglunarás, 
hundraðtalnataflan.  
 
 
 
 

4. bekkur 
Eining 7. Bls. 53 - 55. 
Reiknað með fjögurra til 
fimm stafa tölum, æfa 
talnalestur og nota 
mismunandi leiðir við 
samlagningu og hárra 
talna. 

Kristín- íþróttir 
Útileikir - Guðlaug 

Foreldrakaffi 
föstudaginn 
9.des. 8-9:30 
söngstund hefst 
9:30. 

12.-16.des Þemanám. Kristin fræði, 
siðfræði og 
trúarbragðafræði. 

Jólabók. Valsmiðjur. 
Jólaþema.... 
 
Nemendur vinna sjálfsmat á vinnuframlagi 
eftir hvern smiðjutíma, fylgir ferlimöppu. 

3.bekkur. 
Eining 5.  
Möguleiki á að klára 
bókina ef við höfum 
átt eitthvað eftir síðan 
fyrr í vetur.  

4.bekkur 
Eining 7. 
Eining 7. Bls. 56 – 60. 
Nemendur átta sig á því 
að nota má bókstafi sem 
staðgengla talna.  

Kristín – íþróttir 
Margrét- útileikir.  
 
Þjóðminjasafn– 
stefnt að því að fara 
fyrir jólin, 16 
desember. 

 
Þjóðminjasafn–
ferð fyrir jólin, 
16 desember. 

19.-23.des 
 

Þemanám. Kristin fræði, 
siðfræði og 
trúarbragðafræði. 

   4. bekkur. 
Möguleiki á að klára 
ókláraðar síður.  

Kristín – íþróttir 
Margrét – útileikir. 
 
 
 

Jólaball 
þriðjudaginn 
20.des. 
Jólaleyfi 
grunnskóla 
hefst 21.des. 

Eftir áramót  ... lesskilningur ... málshættir, orðflokkar, nafnorð, lýsingar- og sagnorð, 

 


