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

Janúar 
2 - 6 

Jörðin okkar 
Horft á  myndaflokkinn 
Einu sinni var... og 
planet earth... Kveikjur 
og umræður. 
 

Eintala/ fleirtala 
kynning og umræða  
kennari les upp nokkur orð 
börnin gera 
eintölu/fleirtölu  dálka og 
skrifa í stílabók  
 
 

Myndm. Dæmi um myndmál og táknmyndir 
(Symbolism) í menningu/listum frá 
mismunandi heimsálfum. 
 
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. Lota 2. 
Blaðsíður  36-40. 
Tvöföldun, helmingun, 
flatarmál,hlutföll, 
form,  reikniaðgerðir, 
hugarreikningur og 
samlagning. 
Speglunarás. 

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. 

Kristín- íþróttir 
Útileikir – 
Guðlaug 
 
Útikennsla –, 
„planet earth“ 
kynnumst jörðinni 
fyrir jarðarþema. 

Mánud. 2.janúar 
skóli hefst aftur 
eftir jólafrí. 

9 - 13 Nemendur koma með 
fyrirspurnir um þá hluti 
sem þeim langar til að 
fræðast meira um.  
Kynnum okkur hvað við 
vitum – hugstormun.  
Hvernig jörðin er 
uppbyggð – kjarni að 
yfirborði. 

Eintala/ fleirtala 
Bls. 16-17 Allt getur gerst 
Bls. 39 Ritrún 3 

Myndm. Afríka-vagga mannkyns. 
Líkamsmálun. Tengjum við hellamálun frá í 
fyrra. Skoðum mynddæmi, ræðum og 
málum okkur sjálf í andliti að afrískum hætti. 
Tökum myndir og vinnum í tölvu. 
Ljósmyndun og myndvinnsla. 
 
Smíðar.  Að hanna og smíða, annað 
verkefnið er að hanna farartæki – með 
hliðsjón af þemaverkefninu Jörðin okkar. 
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 41-44. 
Sívalningar, 
þvermál/ummál, 
mælingar,vegalengd, 
mælitæki, 
mælieiningar og 
fjölbreyttar aðferðir 
við mælingar. 
 

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 
Margrét – 
útileikir. 
 
Jörðin – 
útikennsla veltum 
fyrir okkur lögun 
jarðar og förum í 
vinnu tengda 
þemavinnunni. 

 

16 - 20 Heimsálfur – 
nemendum skipt upp í 
hópa eftir heimsálfum, 
6 hópar – skoða glærur 
um lagskiptingu jarðar - 
kennarar stýra skiptingu.  
Hóparnir kynna sér 
nánar einkenni 
menningar sinnar og 
heimkynni.  
 
Nonni áttavillti – saga. 
 

100 daga hátíðar orðabók. 
Nemendur vinna bók í 
tilefni 100 daga hátíðar og 
safna í hana orðum. 
3 kst 

Myndm. Ástralía- afkomendur Afríkubúa. 
Grímur og táknmyndir-punktamálun. 
Skoðum mynddæmi, ræðum, búum til okkar 
eigin frumbyggjagrímur og málum þær. 
Akrýlmálun. 
 
Smíðar. Að hanna og smíða, annað 
verkefnið er að hanna farartæki – með 
hliðsjón af þemaverkefninu Jörðin okkar. 
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 45-49. 
Metri/kílómetri, 
samlagning/frádráttur, 
talnaröðin 100-600. 
Samsetningar talna, 
endurtekin 
samlagning, 
talnamynstur. 
Margföldun. 
 

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 – 
Guðlaug 
 

100 daga hátíð: 
Fimmtudaginn 
19.janúar erum 
við búin að vera 
100 daga í 
skólanum og 
fögnum því með 
stöðvarvinnu 
þvert á skólann. 
 
20.jan – 
Bóndadagur Þorri 
byrjar. 

23 -27 Heimsálfur – 6 hópar .  
Hóparnir kynna sér 
nánar einkenni 
menningar sinnar og 

Tvöfaldir samhljóðar  
Kennari les upp orð sem 
innihalda ýmist einfaldan 
eða tvöfaldan samhljóða. 

Myndm. Ameríka- Indíánar. Tótemdýr-
Haída list. Skoðum mynddæmi, ræðum og 
finnum okkar eigin tótemdýr. Teiknum það í 
Haída stíl. Blýantsteikning. 

3.bekkur. 
Eining 5. Þema 2. 
Myndir. 
Blaðsíður: 50-54. 

4. bekkur 
Eining 7. Bls. 53 - 55. 
Reiknað með fjögurra til 
fimm stafa tölum, æfa 

Kristín – íþróttir 
Margrét – 
útileikir. 
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heimkynni og skrá í 
tölvu. 
Þeir vinna að 
persónusköpun og 
tengslum fólks, 
fjölskyldur, vinir, 
ættbálkar, þjóðflokkar. 
Kynnumst muninum á 
þessu. 
Rifjum upp klukkuna og 
tölvuúr. 
 

 
Börnin skrifa í stílabækur 
leiðrétting af töflu. 
 
Nemendur  vinna í Ritrún 3 
bls.32-33 
Vinna í tölvu – gagnvirkar 
æfingar. 

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

Stærðfræði og 
listsköpun. Mynstur og 
form, flutningur; 
hliðrun og speglun, 
speglunarás. 
Rúmfræði í list. Þrí og 
ferhyrningar. 
Hönnun á mynstri. 

talnalestur og nota 
mismunandi leiðir við 
samlagningu og hárra 
talna. 

Útikennsla  - 
stærðfræði. 
 

30 - 3. feb. Heimsálfur – 6 hópar.  
Hóparnir kynna sér 
nánar einkenni 
menningar sinnar og 
heimkynni. Þeir vinna að 
persónusköpun og 
tengslum fólks, 
fjölskyldur, vinir, 
ættbálkar, þjóðflokkar. 
Kynnumst muninum á 
þessu. – Skoðum 
tímamun milli heimsálfa 
hópanna. 
Tunglskoðun- 
(heimanám) 

ng/nk reglan  
Upplestur á orðum með 
þessum stöfum. Skráð í 
stílabók 
Síðan vinna nem. Sjálfir í  
Ritrún 3,  bls.28 -29.  
  

Myndm: Asía- Kína og kínverskar 
táknmyndir. Drekinn og Fönixinn, Ying/Yang. 
Skoðum mynddæmi, ræðum. Veljum 
táknmynd og teiknum að kínverskum sið 
með bleki. Finnum kínverska letrið fyrir 
þessi tákn og bætum við myndina. 
Blekteikning. 
 
Smíðar : Að hanna og smíða, Nemendur 
leggja lokahönd á farartækið.  
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. Þema 2. 
Myndir. 
Blaðsíður 55-59. 
Möguleikar til að 
þekja með hyrningum, 
stefna og staðsetning, 
speglun,hliðrun.  
 

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

Kristín- íþróttir 
Útileikir – 
Guðlaug 
 
Útikennsla – 
stærðfræði. 

Stærðfræðiþema
vinna í vikunni 
vegna dags 
stærðfræðinnar. 

febrúar        

6 - 10 Í tímans rás nem.   skoða 
tímabelti  í heiminum og  
umræða um aðferðir  
fyrr og nú til að merkja 
tímatal. 
Sólúr 
Ljósrit með mismunandi 
tímamælitækjum, nem 
skrá heiti þeirra 
Helmingaskipti hópsins: 

1. Hópur gera sólúr. 
2.  Gera sólina og tunglið 

(mála) 
 

Nútíð og þátíð  
Kennari les upp orð í nútíð 
nem. skrifa og bæta við 
sama orði í þátíð 
Nem. Vinna í Bls.5, 13 og 
20 Allt getur gerst 
 

Myndm: Evrópa. Táknmyndir í Evrópski list 
og hvaðan þær koma. Ljónynjan, Griffininn, 
Örninn, Drekinn, Fleur de lis og krossinn. 
Tengja við allar hinar heimsálfurnar. 
(Drekinn kemur frá Kína, Ljónið frá afríku, 
Fleur De lis = S- Ameríska Xochitl, krossinn 
ein elsta táknmynd mannkyns, finnst alls 
staðar.) Skoðum mynddæmi, ræðum. 
Veljum táknmynd og gerum okkur mið-
evrópskan ættarskjöld. Notum andstæða liti. 
Klippimynd.  
 
Smíðar : Að hanna og smíða, Nemendur 
leggja lokahönd á farartækið.  
 
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 – upprifjun  
fyrir könnun og klárum 
Einingu 7.  

Kristín – íþróttir 
Margrét – 
útileikir. 
 
Útikennsla – 
stærðfræði. 

 
Námsmat 
Íslenska  
Stærðfræði 
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13-17 Áframhald með sólúr 
 2.Hópur gera sólúr  

1.  1.Gera reikistjörnur í 
sólkerfinu (mála) 

 

Persónufornöfn 
Nem. Kynnast þessum 
þætti málfræðinnar í 
gegnum umræðu og 
skoðun á 
barnabókmenntum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Myndm. Klárum ókláruð verk, bindum í bók 
og límum inn texta. 
 
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 – upprifjun  
fyrir könnun og klárum 
Einingu 5. 

4.bekkur – upprifjun  
fyrir könnun og klárum 
Einingu 7. 

Kristín- íþróttir 
Útileikir – 
Guðlaug 
 

Foreldraviðtöl 

20 - 24 1. Eldfjöll  
Vinna líkan af eldfjalli úr 
pappamassa 
 
2.Ljósvarp í 
himingeiminn 
Brautir plánetna 
skoðaðar 

Persónufornöfn Í eintölu 
og fleirtölu 
Allt getur gerst bls.7 
Ritrún 3 bls. 
Nemendur lesa valinn 
texta og strika undir 
persónufornöfn 
 
 

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. 
 
 
 
 

3.bekkur – Farið yfir 
þá þætti á námsmati 
sem þarf nánari 
athugunar við. 

4.bekkur – Farið yfir þá 
þætti á námsmati sem 
þarf nánari athugunar 
við. 

Kristín – íþróttir 
Margrét – 
útileikir. 
 

Bolludagur, 
sprengidagur og 
öskudagur í 
vikunni. 
 
 
Lestarátak, ný 
lestarkort send 
heim og börn 
skila 
lestarmöppum 
einu sinni í viku, 
fjöldi lesinna 
blaðsíða skráður. 

27 - 2.mars 2.  Eldfjöll  
Vinna líkan af eldfjalli úr 
pappamassa 

 
1.Ljósvarp í 
himingeimnum 
Almenn og ábyrg 
tölvunotkun  
 

Kyn nafnorða 
Ritrún 3, bls.34 
Hann, hún, það ... 
nemendur skrifa sögu og 
nota öll kyn 
persónufornafna í eintölu, 
fleirtölu . 

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 einfaldar 
kökur.  

3.bekkur – Farið yfir 
þá þætti á námsmati 
sem þarf nánari 
athugunar við. 

4.bekkur – Farið yfir þá 
þætti á námsmati sem 
þarf nánari athugunar 
við. 

Kristín – íþróttir 
Guðlaug  – 
útileikir. 
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Nemendur vinna sjálfsmat á vinnuframlagi 
eftir hvern smiðjutíma, fylgir ferlimöppu. 
 

mars        

5 - 9 Mála hnattlíkan. 
Nemendur leggja 
lokahönd á efni til 
flutnings á 
foreldrakvöldinu – 
uppskeruhátíð 
verkefnisins.  

Ljóð. Kennari velur ljóð, 
nemendur skrifa ljóðið. 
Rætt um höfund, 
meginþætti ljóðsins og rím 
merkingu orða, hver er 
,,sagan“ í ljóðinu  
 
„Sumarkveðja“ Ó blessuð 
vertu sumarsól  eftir  Pál 
Ólafsson bls.9 í Ljóð handa 
börnum. 
 
Ljóð Nínu Tryggvadóttur 
,,Kötturinn sem hvarf“ 
Unnið af glærum.  

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eining 6. 
3.Lota 
Aðgerðaskilningur . 
Hita og 
lengdarmælingar. 
Margföldun. 
Bls: 1-6. 
 

Eining 8 
2.Þema 
Tímamælingar, 
tímamismunur, 
staðsetningar og 
lengdarmælingar. 
Bls:20-25. 

Kristín – íþróttir 
Margrét – 
útileikir. 
. 

 

12 - 16 Klára  verkefni 
Nemendur leggja 
lokahönd á efni til 
flutnings á 
foreldrakvöldinu – 
uppskeruhátíð 
verkefnisins. 

Nemendur semja eigið ljóð 
Sem tengist þemavinnunni 
á einhvern hátt 

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. 
 

Eining 6.  
Sætisgildi, kubbar og 
frádráttur. 
Bls: 6-10. 

Eining 8. 
Mælieiningar, lengdir, 
þyngdir. 
Bls: 25-28 
Speglun, marghyrningar 
Bls: 28-29. 

Kristín- íþróttir 
Útileikir – 
Guðlaug 
 

Uppskeruhátíð 
þemaverkefnisins 
Jörðin okkar – 
foreldrar boðnir 
velkomnir og 
nemendur flytja 
verkefni sín fyrir 
þá. 
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19 -23 Þemaverkefni klárað og 
farið yfir hvernig gekk, 
nemendur vinna 
sjálfsmat á vinnunni og 
einnig jafningjamat fyrir 
félaga sína. 
 
Ferð á Þjóðminjasafnið 
metin og skoðað hvað 
við lærðum þar.  

Orðflokkar. Nemendur 
gera greinarmun á 
nafnorðum lýsingarorðum 
og sagnorðum. 
Allt getur gerst bls.13,15, 
20 -21 

Textíl.   Þæfing á stykkjum. Unnið út frá 
Heimsókn í Álafoss að skoða ullarvinnslu 
sem farin var föstudaginn 14. okt.  
 
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. 
 

Eining 6.  
Námundun. 
Bls: 10-14. 
 

Eining 8. 
3.Lota 
Sætiskerfið, námundun 
Reikniaðgerðir, 
samlagning og 
frádráttur. 
Bls:1-5. 
 

Kristín – íþróttir 
Margrét – 
útileikir. 
 

Ferð á 
þjóðminjasafnið  
Til að skoða  
,,Í tímans rás“ 
 

26 - 30 Páskaþema –  
Harmonikkubók með 
páskasögunni 
 
Berta og Gugga. 

Helstu málfræði þættir 
teknir fyrir í vinnuhefti 
Unnið í ljósriti út frá 
sögunni Galdrakarlinn í Oz 
 
Vinnubækur 
Sögubók/ljóðabók 
Ritrún 
Allt getur gerst 
Ás, Tvistur, Þristur 
ljósrituð vinnuhefti 

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. 
 
 
 
 
 
 
 

Eining 6. 
Talnaröð, tugakerfið 
og reikniaðgerðir. 
Bls: 15- 17. 
Margföldun. 
Bls: 17-20. 
 

Eining 8. 
Reikniaðgerðir, 
samlagning,frádráttur, 
tugakerfið og 
námundun. 
Bls: 5-9. 
Mælingar , verð og 
tugabrot. 
Bls: 10-11. 

Kristín – íþróttir. 
Guðlaug – 
útileikir. 
 

 

Apríl 
 1. – 10 
páskaleyfi 

 
 
 
 
 
 
 

     Páskaleyfi 
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10 - 13 Lífsleikni.  
Þemavinna unnin út frá 
námsefninu Að vaxa úr 
grasi „Að vinna saman“. 
 
„Þegar börn læra að 
vinna saman þroska þau 
þá kunnáttu að byggja 
brýr en ekki múra. „ 
 
Berta og Magga. 

Helstu málfræði þættir 
teknir fyrir í vinnuhefti, 
sérstök áhersla á 
orðflokkana. 
Unnið í ljósriti út frá 
sögunni Galdrakarlinn í Oz  
 
 
Vinnubækur 
Sögubók/ljóðabók 
Ritrún 
Ás, Tvistur, Þristur 
ljósrituð vinnuhefti 

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. 
 
 
 
 
 
 
 

Eining 6. 
Talnamynstur og 
margföldun. 
Raðtölur. 
Tölfræði.  
Rökhugsun. 
Bls: 20-24. 

Eining 8. 
Tugabrot, miðpunktur, 
miðja skipta í jafna hluta 
og hornastærðir. 
Hyrningar. 
Bls 11-15. 

Kristín – íþróttir 
Margrét  - 
útileikir. 

Skóli hefst aftur 
eftir páskafrí 
þriðjudaginn 
10.apríl. 
 
4.bekkur 
samvinnuverkefni 
með 4. Bekk í 
Varmárskóla 

16 - 20 Umhverfismennt 
Kynnast leiðum til að 
draga úr mengun í sínu 
nærumhverfi 
Unnið með gróður 
Verkefni á vefnum 
heimurinn.is 

Lesskilningur nem. Fá 
æfingu í að umorða texta, 
greina aðalatriðin í texta 
og endursegja það sem 
lesið er  
Unnið upp úr 
verkefnabókunum 
Sín ögnin af hverju 
Sitt af hverju 1 og 2 
 
Heimanám að finna 
áhugaverðar blaðagreinar 
og koma með í skólann þar 
sem unnið verður með 
textann 

Valsmiðjur 
1. Heimsókn á myndlistarsýningu 

Sumardagurinn 1. 

Eining 6. 
3.Þema - Sirkus. 
Aðgerðaskilningur. 
Raðtölur, myndrit. 
Bls: 25-29. 
 
 

Eining 8. 
Hyrningar, horn, 
rúmfræði, Ljós og 
skuggar. Litir – blöndun. 
Bls: 16-20 

Íþróttir – Kristín 
Útileikir - Guðlaug 

 

23 - 27 Umhverfismennt 
Kynnast leiðum til að 
draga úr mengun í sínu 
nærumhverfi 
Unnið með gróður 
Verkefni á vefnum 
heimurinn.is 

Tímarnir notaðir í 
upprifjun  farið yfir 
námsefni annarinnar og 
námsmat 

Valsmiðjur 
Einingakubbar  – Gugga - 1. hópur 
Smíði – Magga  - 1. hópur 

Dísa 
 
 
 
 
 
 

Eining 6. 
Fletir, flutningar og 
form. Flatarmál. 
Bls: 30- 37. 

Eining 8. 
4.Lota 
Samlagning og 
frádráttur, fjölbreyttar 
leiðir við útreikninga. 
Uppsetning dæma. 
Bls: 32 – 36. 

Íþróttir – Kristín 
Útileikir - Margrét 
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30 – 4 maí Umhverfismennt 
Kynnast leiðum til að 
draga úr mengun í sínu 
nærumhverfi 
Unnið með gróður 
Verkefni á vefnum 
heimurinn.is  

 Valsmiðjur 
Einingakubbar – Gugga,  1.  Hópur 
Smíði – Magga 

- Dísa 

Eining 6 
Samsetningar  - 
margföldun, víxlregla. 
Bls:  38 - 41. 

Eining 8. 
Tugakerfið, fjölbreyttar 
leiðir við útreikninga. 
Uppsetning dæma. 
Neikvæðar tölur. 
Bls: 36 – 40. 

Kristín- íþróttir 
Útileikir - Guðlaug 

 

maí        

7 - 11 Enskuþema 
Verkefni sem tengjast 
nánasta umhverfi með 
áherslu á einföld 
samskipti og leiki þar 
sem börnin æfast í að tjá 
sig og lesa og rita léttan 
texta. 
 
 

Tímarnir notaðir í 
upprifjun  farið yfir 
námsefni annarinnar og 
námsmat 

Vorsmiðjur  
Magga og Dísa. 
Unnið með vorið, 
 leiki – samskipti, útivist 
 og efnivið árstíðarinnar. 

Eining 6.  
Vegalengdir, 
tímasetningar, 
mælikvarðar.  
Byrjað á 4 lotu. 
Útreikningar og 
talnalína. 
Bls: 42- 46. 
 
Upprifjun og 
námsmat. 
 

Eining 8. 
Fletir, fermetri, 
mælingar og stærðir.  
Bls: 40-43 
Margföldun, faldheiti, 
deiling. 
Bls:43-46. 
 
Upprifjun og námsmat. 

Kristín – íþróttir  
Útileikir - Margrét 
 
 

ATH: Í maí og júní 
verður mikið 
unnið utandyra 
hvort sem er við 
bóknám eða 
skapandi vinnu. 
Munið að senda 
klæðnað 
samkvæmt því.  

14 - 28 Enskuþema 
 Verkefni sem tengjast 
nánasta umhverfi með 
áherslu á einföld 
samskipti og leiki þar 
sem börnin æfast í að tjá 
sig og lesa og rita léttan 
texta. 

. 

Tímarnir notaðir í 
upprifjun  farið yfir 
námsefni annarinnar og 
námsmat 

Vorsmiðjur  
Magga og Dísa. 
Unnið með vorið, 
 leiki – samskipti, útivist 
 og efnivið árstíðarinnar. 

Eining 6.  
Reikniaðgerðir, 
lesskilningsdæmi. 
Fjöldi, skipting, hluti af 
heild. 
Bls: 47 – 52.  
 
Upprifjun og 
námsmat. 

Eining 8. 
Margföldun með tveggja 
stafa tölum, 
deiling.Talnalína. 
Þversumma. 
Bls:47-50. 
 
Upprifjun og námsmat. 

Kristín- íþróttir 
Útileikir - Guðlaug 

Vettvangsferð í 
Sorpu farin í 
tengslum við 
þemavinnuna. 

21 - 25 Enskuþema 
Verkefni sem tengjast 
nánasta umhverfi með 
áherslu á einföld 
samskipti og leiki þar 
sem börnin æfast í að tjá 
sig og lesa og rita léttan 
texta. 
 
 

Tímarnir notaðir í 
upprifjun  farið yfir 
námsefni annarinnar og 
námsmat 
 

Vorsmiðjur  
Magga og Dísa. 
Unnið með vorið, 
 leiki – samskipti, útivist 
 og efnivið árstíðarinnar. 

Eining 6. 
Fletir, stærðir; ummál 
og flatarmál. 
Flatarmælingar. 
Bls: 52 – 57. 
 
Upprifjun og 
námsmat. 

Eining 8. 
2.Þema 
Hlutföll, meðaltal, 
mælingar, rökfræði og 
tölfræði. 
Bls: 53 – 63. 
 
 
 
Upprifjun og námsmat. 

Kristín – íþróttir 
Margrét- útileikir.  
 
 

Vettvangsferð 
farin í tengslum 
við vorsmiðjur. 
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28 – 1 júní Enskuþema 
Verkefni sem tengjast 
nánasta umhverfi með 
áherslu á einföld 
samskipti og leiki þar 
sem börnin æfast í að tjá 
sig og lesa og rita léttan 
texta. 
 
 

 Upplýsinga og tæknimennt  
Almenn og ábyrg tölvunotkun  
 
Ferskur viður og tálgun. 
Tálgum smjörhníf  og vinnum fleira úr 
ferskum við.  
 

Eining 6. 
Margföldun, klukkan 
hnitakerfi og fleira. 
Bls: 57-64. 
 
 
Upprifjun og 
námsmat. 

Eining 8. 
2.Þema 
Hlutföll, meðaltal, 
mælingar, rökfræði og 
tölfræði. 
Bls: 53 – 63. 
 
Upprifjun og námsmat. 

Kristín- íþróttir 
Útileikir – 
Guðlaug 
 
 
 

 

júní        

4 – 8 Náttúruvernd og 
vistkerfið. 
Skoðum lífríkið og 
kynnumst hvernig við 
getum hlúð að 
náttúrunni allt í kring um 
okkur. 
 

Íslenska í náttúrunni. Upplýsinga og tæknimennt  
Almenn og ábyrg tölvunotkun  
 
Ferskur viður og tálgun.  
Tálgum smjörhníf og vinnum fleira úr 
ferskum við.  .  
 
 
 

Stærðfræði í 
náttúrunni. 

Stærðfræði í náttúrunni. Kristín – íþróttir 
Margrét- útileikir.  
 

Vettvangsferð. 

11 - 15 Náttúruvernd og 
vistkerfið. 
Skoðum lífríkið og 
kynnumst hvernig við 
getum hlúð að 
náttúrunni allt í kring um 
okkur. 
 

Íslenska í umhverfinu. Upplýsinga og tæknimennt 
Almenn og ábyrg tölvunotkun 
 
 Ferskur viður og tálgun. 
Tálgum smjörhníf og vinnum fleira úr 
ferskum við.    
 
 

Stærðfræði í 
umhverfinu. 

Stærðfræði í 
umhverfinu. 

Kristín- íþróttir 
Útileikir – 
Guðlaug 
 

Gönguferð í 
tengslum við 
þema. 

18 - 22 
Skólaslit 
föstud. 

Afrakstur vorsins tekin 
saman. 

Afrakstur vorsins tekin 
saman. 

Útivera í smiðjum. Afrakstur vorsins 
tekin saman. 

Afrakstur vorsins tekin 
saman. 

Kristín – íþróttir 
Margrét- útileikir.  
 

Útivist. 

 

 


