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

Ágúst 
17.ágúst 
20.-24. Ág. 
Og 27.-
31.ágúst 
2012 
(2vikur) 

Sjálfsmynd. 
Sumarfríið mitt -mynd 
og frásögn. 
Plöntuhandbók. 
 
Efla liðsheild; Í túninu 
heima -  bleik vika, 
samvinnuverkefni og 
skreytingar. Kennsla 
barna og kennara í þeim 
efnum.  
 
Þemaverkefni haustsins 
samtvinnað í gegnum 
söguaðferðina undir 
heitinu: „ Í þá gömlu 
góðu daga.“ Kveikja  - 
hlustum á lagið með 
sama heiti með 
Sumargleðinni. 
Heimsókn í Árbæjarsafn 
og unnið út frá henni. 

Unnið út frá Í túninu 
heima – ritun, æfingar og 
skreytingar.  
Heimsókn í Árbæjarsafn 
og hefjum vinnu út frá 
bókinni: Helgi skoðar 
heiminn. 
Unnið út frá 
kennsluáætlun úr 
byrjendalæsi , verkefni 
sem tengjast bókinni. 

Smíði:  Valsmiðja.  – umsjón Margrét. 
Teikna upp merkin í hreiðrunum, saga út í 
krossviðarplötur og brennimerkja á heiti 
hreiðranna fyrir brunasvæðin úti- 
sameiginlegt verkefni allra barnanna. 
 
Heimilisfr.  – umsjón Sigga H. 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. 
 
Útismiðja – umsjón Ingveldur  
Verkefni  útismiðjunnar eru fjölbreytt og 
tengjast þemaverkefnunum, árstíðum og því 
sem náttúran hefur upp á að bjóða hverju 
sinni. Börnin kynnast því elda yfir eldstæði, 
baka lummur,hita kakó, baka brauð. Þau 
fara í leiki, gera náttúruvef, leggja 
skordýragildru  og læra skyndihjálp.     
 

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 – Berjamó 
 

 

sept. 
 

       

3. – 7. „ Í þá gömlu góðu 
daga.“  
Unnið út frá myndum frá 
Árbæjarsafninu. Börnin 
skrifa texta við 
myndirnar á veggspjöld 
og hengja upp í stofunni. 

3. bekkur – Helgi skoðar 
heiminn. 
Unnið út frá 
kennsluáætlun úr 
byrjendalæsi , verkefni 
sem tengjast bókinni. 
 
4. bekkur -  vinna með 
3.bekk auk upprifjunar og 
undirbúnings fyrir 
samræmd próf, 
ljósrituð vinnuhefti. 

Smíði:   - Umsjón Margrét.Nemendur vinna 
út frá hugmyndinni Torfbæir – burstabæir 
tenging við þemanámið okkar „Í þá gömlu 
góðu daga“, við skoðum mismunandi útlit 
bæja í tölvunni. Veltum fyrir okkur 
mismunandi tilgang burstanna og svæða í 
húsunum. , teiknum upp okkar burstabæ og 
smíðum hann úr pallaefni. Borum göt í 
hliðarnar og bindum þá saman á hliðunum 
með basti eða snæri – skrúfum börk niður í 
burstirnar og setjum torf eða mosa á þakið. 
Brennimerkjum síðan framhlið og bakhlið 
húsanna og munum að merkja. 
Heimilisfr.  Umsjón Sigríður H. 
Tími 1 

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

4.bekkur -  upprifjun og 
undirbúningur fyrir 
samræmd próf 

Stærðfræðiverkefni 
með spil. 
Samlagning, 
frádráttur og 
margföldun. 
Tálgun.  
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Ávaxtapinnar, skera niður ávexti og setja 
saman mismunandi ávexti á pinna. 
Uppvask og frágangur. 
Höldum boð þar sem allir vanda sig og eru 
kurteisir. 
Tími 2  
Handþvottur. 
Þrif í matsal og gler. 
Minnisleikur með eldhúsáhöld 
Nemendur vinna sjálfsmat á tímanum eftir 
hvern smiðjutíma, fylgir ferlimöppu. 
 
Útismiðja – umsjón Ingveldur  
Verkefni  útismiðjunnar eru fjölbreytt og 
tengjast þemaverkefnunum, árstíðum og því 
sem náttúran hefur upp á að bjóða hverju 
sinni. Börnin kynnast því elda yfir eldstæði, 
baka lummur,hita kakó, baka brauð. Þau 
fara í leiki, gera náttúruvef, leggja 
skordýragildru  og læra skyndihjálp.    
  
Nemendur vinna sjálfsmat á vinnuframlagi 
eftir hvern smiðjutíma, fylgir ferlimöppu. 
 

10. – 14. „ Í þá gömlu góðu 
daga.“  
Baðstofan mín, börnin 
búa til baðstofuna sína 
og telja upp fjórtán 
nánustu sem myndu 
deila baðstofu með 
þeim. 
Kostir og gallar við 
fyrirkomulagið og búa til 
teikningu af 
baðstofunni. 

3. bekkur – Helgi skoðar 
heiminn. 
Unnið út frá 
kennsluáætlun úr 
byrjendalæsi , verkefni 
sem tengjast bókinni. 
 
4. bekkur – með 3.bekk 
auk upprifjunar og 
undirbúnings fyrir 
samræmd próf, 
ljósrituð vinnuhefti. 

Smíði:  umsjón Margrét. Nemendur vinna út 
frá hugmyndinni Torfbæir – burstabæir 
tenging við þemanámið okkar „Í þá gömlu 
góðu daga“, við skoðum mismunandi útlit 
bæja í tölvunni. Veltum fyrir okkur 
mismunandi tilgang burstanna og svæða í 
húsunum. , teiknum upp okkar burstabæ og 
smíðum hann úr pallaefni. Borum göt í 
hliðarnar og bindum þá saman á hliðunum 
með basti eða snæri – skrúfum börk niður í 
burstirnar og setjum torf eða mosa á þakið. 
Brennimerkjum síðan framhlið og bakhlið 
húsanna og munum að merkja. 
 
Heimilisfr. umsjón Sigríður H. 
Tími 3 
Búa til Sparikúlur. 
Þrif í heimilisfræðistofu. 
Leiðir til sparnaðar, heimatilbúið nesti, 
umbúðir, orka og vatn. 
Tími 4 
Fæðuhringur – ferli mjólkur, 
mjólkurumbúðir, mjólkurflokkur. 

 3. bekkur  
Eining 5. Lota 1. 
Blaðsíður 1-5. Talning, 
mynstur og hundrað.  
 

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

Náttúruljóð, yrkja 
ljóð í náttúrunni. 
Náttúruskoðun, 
börnin velja sér 
hring sem þau 
afmarka með 
höndunum á sér og 
skrá niður það sem 
þau sjá innan 
hringsins. Teikna 
mynd af 
berjalyngi/tré sem 
þau velja sér.  

Starfsmanna-
fundur 14. sept 
frá 14-16 
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Búa til mjólkurdrykk 
 Nemendur vinna sjálfsmat á vinnuframlagi 
eftir hvern smiðjutíma, fylgir ferlimöppu. 
Útismiðja – umsjón Ingveldur  
Verkefni  útismiðjunnar eru fjölbreytt og 
tengjast þemaverkefnunum, árstíðum og því 
sem náttúran hefur upp á að bjóða hverju 
sinni. Börnin kynnast því elda yfir eldstæði, 
baka lummur,hita kakó, baka brauð. Þau 
fara í leiki, gera náttúruvef, leggja 
skordýragildru  og læra skyndihjálp.     
 
 
 
Nemendur vinna sjálfsmat á vinnuframlagi 
eftir hvern smiðjutíma, fylgir ferlimöppu. 
 

17.-21. „ Í þá gömlu góðu 
daga.“  
Framhald af 
baðstofuverkefninu. 
Lesum frásögn af 
fjölskyldu í gamla daga 
og ræðum ólík hlutverk á 
heimilum fyrr og nú. 

3. bekkur –   
Helgi skoðar heiminn. 
Unnið út frá 
kennsluáætlun úr 
byrjendalæsi , verkefni 
sem tengjast bókinni. 
Réttritun 
 
4. bekkur - Samræmt próf 
Í íslensku 20. Sept. 

Smíði: Klárum burstabæina.  
Nemendur vinna hugmyndavinnu út frá 
hestum og farartækjum í gamla daga, tengja 
vinnuna þemanáminu. Ætlunin að búa til 
hest sem dregur kerru. Brennimerkja andlit  
- augu nasir og slíkt. Nota alvöru hrosshár 
fyrir fax og tagl. 
Nemendur vinna sjálfsmat á vinnuframlagi 
eftir hvern smiðjutíma, fylgir ferlimöppu. 
 
  
Heimilisfr.  
Tími 5 
Baka sesambollur, umræður um hollt álegg. 
Smyrja með hollu áleggi. 
Tími 6  
Fæðuhringur – kornflokkur. 
Næringarefni í kornflokki, kanna hvaðan 
matvælin koma sem unnið er með. 
Mikilvægi reglubundinna máltíða. 
 
Útismiðja – umsjón Ingveldur  
Verkefni  útismiðjunnar eru fjölbreytt og 
tengjast þemaverkefnunum, árstíðum og því 
sem náttúran hefur upp á að bjóða hverju 
sinni. Börnin kynnast því elda yfir eldstæði, 
baka lummur,hita kakó, baka brauð. Þau 
fara í leiki, gera náttúruvef, leggja 
skordýragildru  og læra skyndihjálp.    
 

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

4. bekkur samræmt próf 
í stærðfræði 
21.september. 

3. bekkur 
Útivera 
4. bekkur 
Undirbúningur fyrir 
samræmt próf í 
stærðfræði. 
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Nemendur vinna sjálfsmat á vinnuframlagi 
eftir hvern smiðjutíma, fylgir ferlimöppu. 
 

24.-28. „ Í þá gömlu góðu 
daga.“  
Klára baðstofur og 
veggspjöld.  
Byrjum að vinna með 
Guttavísur, unnið með 
vísurnar, skoðum orð og 
frá hverju er verið að 
segja. Gætu vísurnar átt 
við nútímann? 

3. bekkur –   
Helgi skoðar heiminn. 
Unnið út frá 
kennsluáætlun úr 
byrjendalæsi , verkefni 
sem tengjast bókinni. 
Stöðvavinna. 
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. 

Smíði: umsjón Margrét. 
Nemendur vinna hugmyndavinnu út frá 
hestum og farartækjum í gamla daga, tengja 
vinnuna þemanáminu. Ætlunin að búa til 
hest sem dregur kerru. Brennimerkja andlit  
- augu nasir og slíkt. Nota alvöru hrosshár 
fyrir fax og tagl. 
 
Heimilisfr.  umsjón Sigga H. 
Tími 7 
Mælingar, desilítrar – mæliskeiðar 
Elda hafragraut 
Tími 8 
Umhverfið – umhverfisvernd 
Búa til Naglasúpu. 
 
Útismiðja – umsjón Ingveldur  
Verkefni  útismiðjunnar eru fjölbreytt og 
tengjast þemaverkefnunum, árstíðum og því 
sem náttúran hefur upp á að bjóða hverju 
sinni. Börnin kynnast því elda yfir eldstæði, 
baka lummur,hita kakó, baka brauð. Þau 
fara í leiki, gera náttúruvef, leggja 
skordýragildru  og læra skyndihjálp.    
 
 
 
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.  
 Formfræði – nýtum 
haustlaufin og setjum 
upp ýmis form úr 
náttúrunni á blað. 
 

4. bekkur 
Eining 7   Lota 1: bls.16-
21. Samlagning, 
frádráttur og uppsetning 
á dæmum aukin 
reiknifærni, 
talnaskilningur. 
Formfræði – nýtum 
haustlaufin og setjum 
upp ýmis form úr 
náttúrunni á blað. 

Náttúruljóð, yrkja 
ljóð í náttúrunni. 
Náttúruskoðun, 
börnin velja sér 
hring sem þau 
afmarka með 
höndunum á sér og 
skrá niður það sem 
þau sjá innan 
hringsins. Teikna 
mynd af 
berjalyngi/tré sem 
þau velja sér. 

 

okt.        

1.-5. Drekaverkefni 3. bekkur –   
Helgi skoðar heiminn. 
Unnið út frá 
kennsluáætlun úr 
byrjendalæsi , verkefni 
sem tengjast bókinni. 
Stöðvavinna. 
Sögugerð; að skrifa sögur = 
atburðarrás, söguþráður, 
persónur (aðal- og auka) 
uppbygging texta, 
inngangur, meginmál 

Smíði: Nemendur vinna út frá hugmyndinni 
Torfbæir – burstabæir tenging við 
þemanámið okkar „Í þá gömlu góðu daga“, 
við skoðum mismunandi útlit bæja í 
tölvunni. Veltum fyrir okkur mismunandi 
tilgang burstanna og svæða í húsunum. , 
teiknum upp okkar burstabæ og smíðum 
hann úr pallaefni. Borum göt í hliðarnar og 
bindum þá saman á hliðunum með basti eða 
snæri – skrúfum börk niður í burstirnar og 
setjum torf eða mosa á þakið. 
Brennimerkjum síðan framhlið og bakhlið 

3.bekkur. 
Eining 5. Þema 1. 
Tré. Blaðsíður 17- 21.  
Endurtekin 
samlagning, fjöldi í 
hópa, flatarmál, 
speglun, verð/magn 
útreikningar. 
Sérstakt stærðfræði -
verkefni – súlurit með 
afmælisdögum 
barnanna. 

4. bekkur 
Eining 7. Lota 1. Bls: 1-6. 
Endurtekin samlagning, 
margföldun, skipta jafnt. 
Sérstakt stærðfræði -
verkefni – súlurit með 
afmælisdögum 
barnanna. 

Hópur 1: 
Stærðfræði, 
mælingar. Mæla tré 
fyrir utan 
skólalóðina. 
Hópur 2: 
Tálgun – lærum að 
búa til 
hljóðfæri,andlit, 
skeið – gaffal og 
fleira. 
 

Foreldrafundur 
í Krikaskóla 
4.október 
 kl:18-20 
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niðurlag, setningar, 
málsgrein 
 
Vinnubækur sem 
aukaverkefni 
Sögubók/ljóðabók 
Ritrún, Ítalíuskrift, 
Ás, Tvistur, Þristur 
ljósrituð vinnuhefti. 

húsanna og munum að merkja. 
 
Heimilisfr.  
Tími 1 
Ávaxtapinnar, skera niður ávexti og setja 
saman mismunandi ávexti á pinna. 
Uppvask og frágangur. 
Höldum boð þar sem allir vanda sig og eru 
kurteisir. 
Tími 2  
Handþvottur. 
Þrif í matsal og gler. 
Minnisleikur með eldhúsáhöld  
 
Útismiðja – umsjón Ingveldur  
Verkefni  útismiðjunnar eru fjölbreytt og 
tengjast þemaverkefnunum, árstíðum og því 
sem náttúran hefur upp á að bjóða hverju 
sinni. Börnin kynnast því elda yfir eldstæði, 
baka lummur,hita kakó, baka brauð. Þau 
fara í leiki, gera náttúruvef, leggja 
skordýragildru  og læra skyndihjálp.    
 
 
Nemendur vinna sjálfsmat á vinnuframlagi 
eftir hvern smiðjutíma, fylgir ferlimöppu. 
 
 

8.-12. „ Í þá gömlu góðu 
daga.“  
Guttavísur og búa til 
Gutta. Skrifa sögu um 
Gutta 

Helgi skoðar heiminn. 
Unnið út frá 
kennsluáætlun úr 
byrjendalæsi , verkefni 
sem tengjast bókinni. 
Stöðvavinna, sjö nýjar 
stöðvar. 
 
Ljóðavinna. Unnið með 
texta, uppsetningu, 
orð/hugtök  
 
 
Vinnubækur sem 
aukaverkefni 
Sögubók/ljóðabók 
Ritrún 
Ás, Tvistur, Þristur 
ljósrituð vinnuhefti 

Heimilisfræði. 
Tími 3 
Búa til Sparikúlur. 
Þrif á heimilisfræðistofu. 
Leiðir til sparnaðar, heimatilbúið nesti, 
umbúðir, orka og vatn. 
Tími 4 
Fæðuhringur – ferli mjólkur, 
mjólkurumbúðir, mjólkurflokkur. 
Búa til mjólkurdrykk  
 
Smíði: Nemendur vinna út frá hugmyndinni 
Torfbæir – burstabæir tenging við 
þemanámið okkar „Í þá gömlu góðu daga“, 
við skoðum mismunandi útlit bæja í 
tölvunni. Veltum fyrir okkur mismunandi 
tilgang burstanna og svæða í húsunum. , 
teiknum upp okkar burstabæ og smíðum 
hann úr pallaefni. Borum göt í hliðarnar og 

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.  

Hópur 1: 
Stærðfræði, 
mælingar. Mæla tré 
á eða við 
skólalóðina. 
Hópur 2: 
Tálgun – lærum að 
búa til 
hljóðfæri,andlit, 
skeið – gaffal og 
fleira. 
 

Spilakennsla: 
Yatzy – 
 Nokkrar 
stöðvar og 
börnin læra 
reglurnar.  
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bindum þá saman á hliðunum með basti eða 
snæri – skrúfum börk niður í burstirnar og 
setjum torf eða mosa á þakið. 
Brennimerkjum síðan framhlið og bakhlið 
húsanna og munum að merkja. 
 
Útismiðja – umsjón Ingveldur  
Verkefni  útismiðjunnar eru fjölbreytt og 
tengjast þemaverkefnunum, árstíðum og því 
sem náttúran hefur upp á að bjóða hverju 
sinni. Börnin kynnast því elda yfir eldstæði, 
baka lummur,hita kakó, baka brauð. Þau 
fara í leiki, gera náttúruvef, leggja 
skordýragildru  og læra skyndihjálp.    
 
 
 Nemendur vinna sjálfsmat á vinnuframlagi 
eftir hvern smiðjutíma, fylgir ferlimöppu. 
 

15.-19. „ Í þá gömlu góðu 
daga.“  
Guttavísur og búa til 
Gutta. Skrifa sögu um 
Gutta  
 

Helgi skoðar heiminn. 
Unnið út frá 
kennsluáætlun úr 
byrjendalæsi , verkefni 
sem tengjast bókinni. 
Stöðvavinna í 
vinnuhópum. 
 
 
 
 
Vinnubækur sem 
aukaverkefni 
Sögubók/ljóðabók 
Ritrún 
Ás, Tvistur, Þristur 
ljósrituð vinnuhefti 

Heimilisfræði. 
Tími 5 
Baka sesambollur, umræður um hollt álegg. 
Smyrja með hollu áleggi. 
Tími 6  
Fæðuhringur – kornflokkur. 
Næringarefni í kornflokki, kanna hvaðan 
matvælin koma sem unnið er með. 
Mikilvægi reglubundinna máltíða. 
 
 
Nemendur vinna sjálfsmat á vinnuframlagi 
eftir hvern smiðjutíma, fylgir ferlimöppu. 
 
Smíði: Nemendur vinna út frá hugmyndinni 
Torfbæir – burstabæir tenging við 
þemanámið okkar „Í þá gömlu góðu daga“, 
við skoðum mismunandi útlit bæja í 
tölvunni. Veltum fyrir okkur mismunandi 
tilgang burstanna og svæða í húsunum. , 
teiknum upp okkar burstabæ og smíðum 
hann úr pallaefni. Borum göt í hliðarnar og 
bindum þá saman á hliðunum með basti eða 
snæri – skrúfum börk niður í burstirnar og 
setjum torf eða mosa á þakið. 
Brennimerkjum síðan framhlið og bakhlið 
húsanna og munum að merkja. 
 

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. 
 

Fara upp á Lágafellið 
og skoða heiminn 
okkar. Skrá niður 
heiminn með orðum 
og teikningum. 

Spilakennsla: 
Félagsvist – 
nokkrar stöðvar 
og börnin læra 
reglurnar, 
4.bekkur kennir 
3.bekk.  
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22. – 26. „ Í þá gömlu góðu 
daga.“  
Heimurinn minn. 
Búa til umhverfið okkar 
og leiðina sem þau sjálf 
myndu fara til að skoða 
heiminn sinn.  
Allir gera sitt eigið kort 
af svæðinu og gera svo 
lágmynd saman. 

Vinnum með bókina 
Blómin á þakinu 
stöðvavinna út frá 
hugmyndum 
byrjendalæsis m.a. með 
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 
 
 

Heimilisfr.  
Tími 7 
Mælingar, desilítrar – mæliskeiðar 
Elda hafragraut 
Tími 8 
Umhverfið – umhverfisvernd 
Búa til Naglasúpu. 
 
 
Smíði: Nemendur vinna hugmyndavinnu út 
frá hestum og farartækjum í gamla daga, 
tengja vinnuna þemanáminu. Ætlunin að 
búa til hest sem dregur kerru. Brennimerkja 
andlit  - augu nasir og slíkt. Nota alvöru 
hrosshár fyrir fax og tagl. 
Nemendur vinna sjálfsmat á vinnuframlagi 
eftir hvern smiðjutíma, fylgir ferlimöppu. 
 
Útismiðja – umsjón Ingveldur  
Verkefni  útismiðjunnar eru fjölbreytt og 
tengjast þemaverkefnunum, árstíðum og því 
sem náttúran hefur upp á að bjóða hverju 
sinni. Börnin kynnast því elda yfir eldstæði, 
baka lummur,hita kakó, baka brauð. Þau 
fara í leiki, gera náttúruvef, leggja 
skordýragildru  og læra skyndihjálp.    
 
 
 
 
 

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. 

Fara í fjöruferð með 
strætó, kanna 
strandlengjuna, 
voga, tanga, skurði, 
fjörur. Skoðum 
friðlandið við 
Varmárósa. Skoðum 
Fitjasef sem finnst 
aðeins á tveimur 
stöðum á landinu. 
 
 
 
 
Safna efnivið fyrir 
lágmyndina í 
þemavinnunni eftir 
því sem við á. 

 

Nóv.        

29. okt -
2.nóv. 

„ Í þá gömlu góðu 
daga.“  
Heimurinn minn. 
Búa til umhverfið okkar 
og leiðina sem þau sjálf 
myndu fara til að skoða 
heiminn sinn.  
Allir gera sitt eigið kort 
af svæðinu og gera svo 
lágmynd saman. 

 Vinnum með bókina 
Blómin á þakinu 
stöðvavinna út frá 
hugmyndum 
byrjendalæsis. Vinna m.a. 
með stafsetningareglur 
Nemendur vinna 
ritunarverkefni sem reyna 
á greinamerki, tvöfalda 
samhljóða og reglur um 
há- og lágstafi. 
 
Vinnubækur 
Sögubók/ljóðabók 
Ritrún 

 
Valsmiðjur þessa viku  
Smíði: Teikna upp merkin í hreiðrunum, 
saga út í krossviðarplötur og brennimerkja á 
heiti hreiðranna fyrir brunasvæðin úti- 
sameiginlegt verkefni allra barnanna. 
Heimilisfræði:  
 
Útismiðja:  
 
 

 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 

Ferð í Álafosskvos, 
skoða verkefnin hjá 
strákunum í Ásgarði 
og fornminjar á 
heimaslóðum, 
blanda þema og 
smíði.  
Fara í Ásgarð 
verndaðan 
vinnustað í 
Álafosskvos með 
nemendur í 
tengslum við smíði 
og húsdýrin, gamla 
tímann torfbæi ofl. 
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Ás, Tvistur, Þristur 
ljósrituð vinnuhefti 

5.-9. „ Í þá gömlu góðu 
daga.“  
Sérstök svæði í 
Mosfellsbæ. Hvað er 
sérstakt í Mosfellsbæ. 
Fuglar? Dýr? Gróður? 
Svæði? 
 

 Ljóð. Stöðvavinna, sjö 
mismunandi stöðvar þar 
sem m.a. er unnið með 
texta, rím, uppsetningu, 
orð/hugtök, stuðla og 
höfuðstafi.  
 
Vinnubækur 
Sögubók/ljóðabók 
Ritrún 
Ás, Tvistur, Þristur 
ljósrituð vinnuhefti  

Heimilisfr.  
Tími 1 
Ávaxtapinnar, skera niður ávexti og setja 
saman mismunandi ávexti á pinna. 
Uppvask og frágangur. 
Höldum boð þar sem allir vanda sig og eru 
kurteisir. 
Tími 2  
Handþvottur. 
Þrif í matsal og gler. 
Minnisleikur með eldhúsáhöld 
 
Smíðar. Nemendur vinna út frá 
hugmyndinni Torfbæir – burstabæir tenging 
við þemanámið okkar „Í þá gömlu góðu 
daga“, við skoðum mismunandi útlit bæja í 
tölvunni. Veltum fyrir okkur mismunandi 
tilgang burstanna og svæða í húsunum. , 
teiknum upp okkar burstabæ og smíðum 
hann úr pallaefni. Borum göt í hliðarnar og 
bindum þá saman á hliðunum með basti eða 
snæri – skrúfum börk niður í burstirnar og 
setjum torf eða mosa á þakið. 
Brennimerkjum síðan framhlið og bakhlið 
húsanna og munum að merkja. 
 
Útismiðja – umsjón Ingveldur  
Verkefni  útismiðjunnar eru fjölbreytt og 
tengjast þemaverkefnunum, árstíðum og því 
sem náttúran hefur upp á að bjóða hverju 
sinni. Börnin kynnast því elda yfir eldstæði, 
baka lummur,hita kakó, baka brauð. Þau 
fara í leiki, gera náttúruvef, leggja 
skordýragildru  og læra skyndihjálp.    
 
 
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. 

Ferð í Álafosskvos, 
skoða verkefnin hjá 
strákunum í Ásgarði 
og fornminjar á 
heimaslóðum, 
blanda þema og 
smíði. 
Fara í Ásgarð 
verndaðan 
vinnustað í 
Álafosskvos með 
nemendur í 
tengslum við smíði 
og húsdýrin, gamla 
tímann torfbæi ofl. 

 

12.-16. „ Í þá gömlu góðu 
daga.“  
Búa til sína ferðasögu 
byggða á því sem við 
höfum verið að gera og 
skoða. Sagan heitir 
__________ skoðar 

Ljóð og málfræði -
Stöðvavinna, sjö 
mismunandi stöðvar þar 
sem m.a. er unnið með 
texta, rím, uppsetningu, 
orð/hugtök, stuðla og 
höfuðstafi.  

Heimilisfræði. 
Tími 3 
Búa til Sparikúlur. 
Þrif á heimilisfræðistofu. 
Leiðir til sparnaðar, heimatilbúið nesti, 
umbúðir, orka og vatn. 
Tími 4 

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

4. bekkur 
 Eining 7. Bls. 40 -43 
Átti sig á flatarmáli og 
speglun. Unnið með  
pinnabretti og teygjur. 
Nemendur öðlast 
nokkuð verðskyn og 

Mælingar. 
Kílómetrar og 
metrar. 
Ýmsar útfærslur í 
vinnu. 
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heiminn. andheiti/samheiti,  
Sérhljóðar/samhljóðar,  
Samsett orð, 
Sérnöfn/samnöfn 
Unnið með málshætti 
Vinnubækur 
Sögubók/ljóðabók 
Ritrún 
Ás, Tvistur, Þristur 

Fæðuhringur – ferli mjólkur, 
mjólkurumbúðir, mjólkurflokkur. 
Búa til mjólkurdrykk 
 
Smíðar : Nemendur vinna út frá 
hugmyndinni Torfbæir – burstabæir tenging 
við þemanámið okkar „Í þá gömlu góðu 
daga“, við skoðum mismunandi útlit bæja í 
tölvunni. Veltum fyrir okkur mismunandi 
tilgang burstanna og svæða í húsunum. , 
teiknum upp okkar burstabæ og smíðum 
hann úr pallaefni. Borum göt í hliðarnar og 
bindum þá saman á hliðunum með basti eða 
snæri – skrúfum börk niður í burstirnar og 
setjum torf eða mosa á þakið. 
Brennimerkjum síðan framhlið og bakhlið 
húsanna og munum að merkja. 
 
Útismiðja – umsjón Ingveldur  
Verkefni  útismiðjunnar eru fjölbreytt og 
tengjast þemaverkefnunum, árstíðum og því 
sem náttúran hefur upp á að bjóða hverju 
sinni. Börnin kynnast því elda yfir eldstæði, 
baka lummur,hita kakó, baka brauð. Þau 
fara í leiki, gera náttúruvef, leggja 
skordýragildru  og læra skyndihjálp.    
 
 
Nemendur vinna sjálfsmat á vinnuframlagi 
eftir hvern smiðjutíma, fylgir ferlimöppu. 
 

endurtekin 
samlagning, 
talnamynstur. 
Margföldun. 
 

nota ýmsar  
reikniaðgerðir við 
útreikning á vörum. 

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

Enskuvika 
Fjölbreytt verkefni tengd 
enskri tungu. 

Heimilisfræði. 
Tími 5 
Baka sesambollur, umræður um hollt álegg. 
Smyrja með hollu áleggi. 
Tími 6  
Fæðuhringur – kornflokkur. 
Næringarefni í kornflokki, kanna hvaðan 
matvælin koma sem unnið er með. 
Mikilvægi reglubundinna máltíða. 
 
Smíðar. Nemendur vinna út frá 
hugmyndinni Torfbæir – burstabæir tenging 
við þemanámið okkar „Í þá gömlu góðu 
daga“, við skoðum mismunandi útlit bæja í 
tölvunni. Veltum fyrir okkur mismunandi 
tilgang burstanna og svæða í húsunum. , 

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

Enskuleikir á 
skólalóðinni. 
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teiknum upp okkar burstabæ og smíðum 
hann úr pallaefni. Borum göt í hliðarnar og 
bindum þá saman á hliðunum með basti eða 
snæri – skrúfum börk niður í burstirnar og 
setjum torf eða mosa á þakið. 
Brennimerkjum síðan framhlið og bakhlið 
húsanna og munum að merkja. 
 
Útismiðja – umsjón Ingveldur  
Verkefni  útismiðjunnar eru fjölbreytt og 
tengjast þemaverkefnunum, árstíðum og því 
sem náttúran hefur upp á að bjóða hverju 
sinni. Börnin kynnast því elda yfir eldstæði, 
baka lummur,hita kakó, baka brauð. Þau 
fara í leiki, gera náttúruvef, leggja 
skordýragildru  og læra skyndihjálp.    
 
Nemendur vinna sjálfsmat á vinnuframlagi 
eftir hvern smiðjutíma, fylgir ferlimöppu. 
 

26.-30. „ Í þá gömlu góðu 
daga.“  
Mosfellsbær til forna. 
Kynnum okkur 
landnámsmennina og 
horft á myndina „Fyrsta 
ferðin saga 
landafundanna“ Kynnum 
okkur betur 
heimabyggðina út frá því 
sem landnámsmennirnir 
hafa séð – hvernig leit 
heimurinn okkar út þá? 

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

Heimilisfr.  
Tími 7 
Mælingar, desilítrar – mæliskeiðar 
Elda hafragraut 
Tími 8 
Umhverfið – umhverfisvernd 
Búa til Naglasúpu. 
 
Smíði: Nemendur vinna hugmyndavinnu út 
frá hestum og farartækjum í gamla daga, 
tengja vinnuna þemanáminu. Ætlunin að 
búa til hest sem dregur kerru. Brennimerkja 
andlit  - augu nasir og slíkt. Nota alvöru 
hrosshár fyrir fax og tagl. 
 
Útismiðja – umsjón Ingveldur  
Verkefni  útismiðjunnar eru fjölbreytt og 
tengjast þemaverkefnunum, árstíðum og því 
sem náttúran hefur upp á að bjóða hverju 
sinni. Börnin kynnast því elda yfir eldstæði, 
baka lummur,hita kakó, baka brauð. Þau 
fara í leiki, gera náttúruvef, leggja 
skordýragildru  og læra skyndihjálp.    
 
 
 
Nemendur vinna sjálfsmat á vinnuframlagi 

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. 
 

Útikennsla – 
rannsökum svæði 
landnámsmanna í 
Mosfellsbæ, hvar 
eru landnámsjarðir 
og hvernig bjuggu 
landnámsmennirnir.  
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eftir hvern smiðjutíma, fylgir ferlimöppu. 
 
 

des.        

3.-7.des Þemanám. Kristin fræði, 
siðfræði og 
trúarbragðafræði. 

 
Jólavinna 
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 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. 

Talnalestur og 
samlagning hárra 
talna. 

 

10.-14.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. 

Jólaferð  

17.-21.des Þemanám. Kristin fræði, 
siðfræði og 
trúarbragðafræði. 

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

 Jólastærðfræði Jólastærðfræði Jólastærðfræði Jólaleyfi. 

24.-28.des 
 

       
 
 

 
 

Þemað „í Þá gömlu góðu daga“ er samsett úr þremur þemaverkefnum: Í gamla daga, Landið og hafið og Landkönnuðir og landnámsmenn. 

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

 


