
 
 

Kennsluáætlun vor 2017-2018 
 

Fag: Íslenska 

Bekkur:  4 

Kennarar: Helga, Hildur Ása, Jóna Kristín, Jónína og Laufey 

 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

15.-19.janúar 
Talað mál, hlustun og áhorf: Að nemandi geti: 

 Valið sér lesefni sem hæfir lestrargetu og 
lesið sér til ánægju. 

 Sagt frá eftirminnilegum atburði og 
endursagt efni sem hlustað hefur verið á 
eða lesið. 

 Hlustað með athygli á upplestur og greint 
frá upplifun. 

 Átt góð samskipti og sýnt kurteisi. 
 Beitt skýrum og áheyrilegum framburði. 
 Tjáð sig með aðstoð leikrænnar tjáningar 

frammi fyrir hópi.  
 Nýtt sér og endursagt efni á rafrænu 

formi. 
 Átt góð samskipti, hlustað og sýnt kurteisi. 

Skrift 1-2 bls á viku 

Stafsetning 

Fyrirmyndar setning. 

Ritun: uppbygging sögu 

Lesskilningur: könnun 

Málnotkun: könnun 

 

Skrift 4 

Ljósrituð verkefni  

Skinna bls. 3-8,  
Ritrún 3 
Lestrarbækur, 
Lesrún 
ljóðabækur, 
Lestur og stafsetning 
Blái hnötturinn 

Vinnubækur  
Verkefnavinna 
Kannanir 
Leiðsagnarmat 
hraðlestrarkönnun. 
Þátttaka og virkni í tímum 
Ritunarverkefni 

Vika 2 

22.-26.janúar 
 
Lestur og bókmenntir: Að nemandi geti:  

 Valið sér lesefni sem hæfir lestrargetu og 
lesið sér til ánægju. 

 Tengt lesefni við fyrri þekkingu. 
 Beitt réttri lestartækni. 
 Ráðið í merkingu orðs út frá samhengi. 
 Aflað sér upplýsinga úr bókum og af 

rafrænu formi. 

Viðfangsefni: 

Skrift 1-2 bls á viku 

Stafsetning: ng/nk, 
upplestur 

Ritun: fyrirmyndar 
málsgrein 
Tjáning: Undirbúningur 
fyrir Litlu 
upplestrarkeppnina 

 

Skrift 4. 

Ljósrituð verkefni 

Skinna bls.3-8 

Ritrún 3 

Blái hnötturinn 

Pals lestrarþjálfun 

 

 

 



 
 

 Lesið ævintýri, sögur og ljóð ætluð 
börnum. 

 Beitt hugtökunum söguþráður, persóna, 
umhverfi og boðskap. 

 Beitt fáeinum algengum 
hugtökum í bragfræði svo 
sem rími, kvæði, vísu og 
ljóðlínu. 

 Aflað sér upplýsinga úr ýmsum 
tiltækum gagnabrunnum, 
svo sem bókum og á rafrænu 
formi. 

 Lesið úr táknmyndum og myndrænu efni, 
svo sem einföldum skýringarmyndum, 
kortum og myndritum. 

 

 
Vika 3 

29.jan-2.feb 

31.jan Foreldraviðtöl 

Ritun: Að nemandi geti: 
 Skrifað texta og lesið upp eða leyft öðrum 

að lesa. 
 Sýnt vandvirkni og góðan frágang. 
 Dregið rétt til stafs og skrifað skýrt og 

læsilega. 
 Samið texta frá eigin brjósti svo sem sögu, 

frásögn, ljóð eða skilaboð. 
 Beitt einföldum stafsetningareglum. 
 Í ritun sýnt þekkingu á upphafi, meginmáli 

og niðurlagi. 
Nýtt sér fyrirmyndir í ritun, svo sem af 
lestri bóka, blaða eða rafræns efnis. 

 Skrifað texta á tölvu og beitt 
einföldustu aðgerðum í 
ritvinnslu. 

Skrift 1-2 bls á viku 

Stafsetning: hv/kv 

Ritun: uppbygging sögu, 
fyrirmyndar málsgrein 

Lesskilningur:Lesrún 

Málnotkun: stafrófið, stór 
stafur, lítill stafur. 

 
Tjáning: Undirbúningur 
fyrir Litlu 
upplestrarkeppnina 

Skrift 4 

Ljósrituð verkefni  

Ritrún klára 

Lesrún 

Skinna bls. 3-8 

Blái hnötturinn 

Pals lestrarþjálfun 

 



 
 

 Skrifað og leyft öðrum að 
njóta þess með upplestri 
höfundar eða lestri lesanda. 

 Nýtt sér fyrirmyndir í ritun, svo sem af 
lestri bóka, blaða eða rafræns efni. 

 Skrifað texta á tölvu og beitt einföldustu 
aðgerðum í ritvinnslu. 

 

 
Vika 4 

5.-9.febrúar 
Málfræði: Að nemandi geti: 

 Beitt töluðu máli af nokkru öryggi og ráðið 
yfir orðaforða sem hæfir þroska.  

 Gert sér grein fyrir hlutverki nafnorða, 
lýsingarorða og sagnorða. 

 Greint mun á samnöfnum og sérnöfnum. 
 Þekkt og fundið helstu einingar málsins, 

svo sem bókstafi, hljóð, orð, samsett orð 
og málsgrein. 

 Leikið sér með ýmis einkenni 
tungumálsins, svo sem 
margræðni orða og fundið 
kyn og tölu. 

 Leikið sér með orð og merkingu, svo sem 
með því að ríma, og fara í orðaleiki. 

 Geri sér grein fyrir markmiði þess að læra 
íslenska málfræði. 

 Greint málsgreinar í texta. 

 Gerir sér grein fyrir markmiði 
þess að læra íslenska 
málfræði. 

Skrift 1-2 bls á viku 

Stafsetning: hv/kv 

Ritun: Uppbygging sögu – 
fyrirmyndar málsgrein 

Regnbogaritun 

Lesskilningur: lesa og svara 
spurningum 
Málnotkun: nafnorð 
(sérnöfn og samnöfn), kyn 
nafnorða, greinir nafnorða. 

 

Bókmenntir: ljóð – rím 
Tjáning: Undirbúningur 
fyrir Litlu upplestrarkeppn 

Skrift 4 

Ljósrituð verkefni 

Skinna bls. 9 

Ljóðsprotar – ljóð að eigin 
vali 

Blái hnötturinn 
Pals lestrarþjálfun 

 



 
 

 Beitt töluðu máli og rituðu af nokkru 
öryggi og ræður yfir orðaforða og 
málskilningi sem hæfir þroska. 

 Búið til málsgreinar og ráðið við að greina 
málsgreinar í eigin texta. 

 Leikið sér með orð og merkingu, svo sem 
með því að ríma, og fara í orðaleiki. 

 
 
 

Vika 5 

12.-16.febrúar 
 Skrift 1-2 bls á viku 

Stafsetning: tvöfaldur 
samhljóði 

Ritun: Póstkort 

Regnbogaritun 

Lesskilningur: pals, lesa og 
svara spurningum 
Málnotkun: nafnorð 
(sérnöfn og samnöfn), kyn 
nafnorða, greinir nafnorða. 
Eintala og fleirtala. 
 
Tjáning: Undirbúningur 
fyrir 

Skrift 4 

Ljósrituð verkefni  

Skinna bls. 14 

Blái hnötturinn 
Pals lestrarþjálfun 

 

Vika 6 

19.-23.febrúar 

23.feb Vetrarleyfi 

 Skrift 1-2 bls á viku 

Ritun: uppbygging sögu, 
upphaf, miðja, endir. 

Regnbogaritun 

Stafsetning: n/nn, 
upplestur 

Skrift 4 

Ljósrituð verkefni  

Skinna bls.14 

Lesrún 

Blái hnötturinn 
Pals lestrarþjálfun 

 



 
 

Málnotkun: Nafnorð – 
greinir eintala og fleirtal, 
fallbeyging. 

 

Lesskilningur: lesa og svara 
spurningum, Lesrún 
Tjáning: Undirbúningur 
fyrir 

Vika 7 

26.feb-2.mars 

26.feb Vetrarleyfi 

 Skrift 1-2 bls á viku 

Ritun: framsögn, lesa 
póstkortið 

Regnbogaritun 

Stafsetning: n/nn, stór/lítill 
stafur 

Málnotkun: nafnorð 
(sérnöfn og samnöfn), kyn 
nafnorða, greinir nafnorða, 
eintala og fleirtala, samsett 
orð. 

Lesskilningur: lesa og svara 
spurningum 
Tjáning: Undirbúningur 
fyrir Litlu 
upplestrarkeppnina 

Skrift 4 

Ljósrituð verkefni 

Skinna bls.15-17 
Blái hnötturinn 
Pals lestrarþjálfun 

 

Vika 8 

5.-9.mars 

7.-9.mars Samræmd 

könnunarpróf 9.b 

 Skrift 1-2 bls á viku 

Ritun: Regnbogaritun 

Stafsetning: stór/lítill 
stafur, upplestur 

Málnotkun: lýsingarorð 

Lesskilningur: lesa og svara 
spurningum, Lesrún 

Skrift 4  

Skinna bls. 20-22 

Ljósrituð verkefni 

Sögusteinn bls. 54-67  

Blái hnötturinn 
Pals lestrarþjálfun 

 



 
 

Tjáning: Undirbúningur 
fyrir Litlu 
upplestrarkeppnina 

Vika 9 

12.-16.mars 

12.mars Vorhátíð/ 

tvöfaldur dagur 

 Skrift 1-2 bls á viku 

Ritun: Regnbogaritun 

Stafsetning: stór/lítill stafur 

Málnotkun: lýsingarorð 

Nafnorð, sérnöfn/samnöfn 

Lesskilningur: lesa og svara 
spurningum úr Frægt fólk 
Tjáning: Undirbúningur 
fyrir Litlu 
upplestrarkeppnina 

Skrift  4  

Skinna bls. 22 

Ljósrituð verkefni   
Blái hnötturinn 
Pals lestrarþjálfun 

 

 

Vika 10 

19.-23.mars 
 Skrift 2 bls á viku 

Ritun: Útdráttur. 
Regnbogaritun 

Stafsetning: Orð með y/ey 

Málnotkun: lýsingarorð, 
stigbreyting lo. 

Lesskilningur: lesa og svara 
spurningum, Lesrún 
Tjáning: Undirbúningur 
fyrir Litlu 
upplestrarkeppnina 

Skrift 4 

Ljósrituð verkefni 

Skinna bls.18-19 og 25 -26 

Sögusteinn bls. 44-48  

Vefurinn hennar Karlottu 

Pals lestrarþjálfun 

 

Vika 11 

26.-30.mars 

Páskaleyfi 

  

 

 

 

 

. 

 

 

Vika 12 

2.-6.apríl 

2.apríl Annar í páskum 

 Skrift 2 bls á viku 

Bókmenntir: 
Bókmenntaþema  2-3 

Skrift 4 

Ljósritað efni 

Vefurinn hennar Karlottu 

 



 
 

valdar sögur eftir íslenska 
höfunda.  Unnið með 
hugtök eins og 
sögupersóna/hetja, 
söguþráður. 

 

Bókmenntir: Ljóðaþema, 
rím, kvenrím/karlrím, 
ljóðstafir, 
stuðlar/höfuðstafir, 
hefðbundin/óhefðbundin, 
myndlíkingar.  

 
Tjáning: Undirbúningur 
fyrir Litlu 
upplestrarkeppnina 

Ljóðsprotar, ýmsar 
ljóðabækur 

Pals lestrarþjálfun 

 

Vika 13 

9.-13.apríl 
 Skrift 2 bls á viku 

Bókmenntir: 2-3 valdar 
sögur eftir íslenska 
höfunda.  Unnið með 
hugtök eins og 
sögupersóna/hetja, 
söguþráður. 
Tjáning: Undirbúningur 
fyrir Litlu 
upplestrarkeppnina 

Skrift 4  

Ljósritað efni 

Vefurinn hennar Karlottu 

Pals lestrarþjálfun 

 

Vika 14 

16.-20.apríl 

19.apríl  

Sumardagurinn fyrsti 

 Skrift 2 bls á viku 

Ritun: Sögugerð  

Stafsetning: orð með y/ey 

Málnotkun: Sagnorð 

Lesskilningur: lesa og svara 
spurningum 

Skrift 4 

Skinna bls.30,32 

 Skinna bls. 23 - 25 
Ljósritað efni 
Vefurinn hennar Karlottu 
Pals lestrarþjálfun 

 



 
 

Tjáning: Undirbúningur 
fyrir Litlu 
upplestrarkeppnina 

Vika 15 

23.-27.apríl 
 Skrift 2 bls á viku 

Ritun: Sögugerð – upphaf, 
miðja, endir. 

Stafsetning: Upprifjun 

Málnotkun: Sagnorð 

Lesskilningur: lesa og svara 
spurningum 
Litla upplestrarkeppnin - 
hátíð 

Skrift 4 

Skinna bls.28-32 
Vefurinn hennar Karlottu 

 

Vika 16 

30.apríl-4.maí 

1.maí 

Verkalýðsdagurinn 

 Skrift 2 bls á viku 

Ritun: Sögugerð – upphaf, 
miðja, endir. 

Stafsetning: Upprifjun 

Málnotkun: Upprifjun -
Nafnorð, kyn orða, greinir, 
samsett orð, fallbeyging, 
et,ft. Lýsingarorð, sagnorð 
Lesskilningur: lesa og svara 
spurningum. 

Skrift 4 

Skinna bls.34-37, 46 - 48 

Vefurinn hennar Karlottu 

 

Vika 17 

7.-11.maí 

10.maí 

Uppstigningardagur 

 Skrift 2 bls á viku 

Ritun: Sögugerð – upphaf, 
miðja, endir. 

Stafsetning: Upplestur 

Málnotkun: upprifjun, 
könnun. 
Lesskilningur: lesa og svara 
spurningum  - könnun. 

Skrift 4 

Skinna bls.38- 41 
Vefurinn hennar Karlottu 

 

Vika 18 

14.-18.maí 
 Skrift 2 bls á viku Skrift 4  



 
 

Lesskilningur: lesa og svara 
spurningum. 

Skinna  bls. 44-45 og 46 – 
48 
Vefurinn hennar Karlottu 

Vika 19 

21.-25.maí 

21.maí Annar í 

hvítasunnu 

 Klára óunnin verkefni Vefurinn hennar Karlottu  

Vika 20 

28.maí-1.júní 
 Klára óunnin verkefni   

Vika 21 

4.-8.júní 

7.júní skólaslit 

10.bekkur 

8.júní skólaslit  

1.-9.bekkur 

 Vinnulok / Útivistardagar   

 
 

 

 




