
ÍSLENSKA  2020-2021 Samþætt með samfélags- og náttúrufræði                                            4 . BEKKUR 

Tímabil Námsefni Inntak Kennsluhættir Námsmat 

ágúst/sept Byrjendalæsi og MM 

Skýjað með kjötbollum 

á köflum 

 

 

 

Refurinn 

Lykilorð - orðmyndir 
Matarkista: sérnöfn 

Viðbrigðin: br & vinnubrögð  BL 

Lágskýjabakkinn: samsett orð & 

veður-orð 

 

lágfóta: lýsingarorð 

Fjölbreyttar verkefnamiðaðar 

kennsluaðferðir: 

-          Hljóðaaðferð 

-          Byrjendalæsi 

-          innlögn 

-          umræður 

-          hlustun 

-          verkefnavinna 

-          einstaklingsvinna 

-          samvinnunám 

-          samræðuaðferðir 

-          uppgötvunarnám 

-          námsleikir 

-          spil 

-          útikennsla 

-          söngur 

-          endurtekning 

-          sýnikennsla 

-          bein kennsla 

-          tvenndarvinna 

-          hópavinna 

-          föndur 

-          stöðvavinna 

-          hringekjur 

Skil á heimalestri 

Símat byggt á lykilhæfni: 

-   virkni 

-   vinnubrögð 

-   færni 

-   skilningur 

-   einbeiting 

Lesskilningsathugun 

Lesferill MMS 

Sjálfsmat og jafningjamat 

Hæfnieinkunn gefin fyrir 

hvern þátt samkv. 

aðalnámskrá 

 

 

 

 

 

október Byrjendalæsi og MM 
Refurinn 

 

K&S fjöllin 

 

 

Miguel og gítarinn 

Lykilorð - orðmyndir 
Melrakki: samheiti 

 

þverhnípt: þv & lo 

Öræfajökull: ll & sérnöfn 

 

langalangafabarn: samsett orð 

fjölskylda: stafrófsröð 

nóvember Byrjendalæsi og MM 
Regnbogafiskurinn 

 

 

Moli litli nr. 3 og 4 

MH&J: könguló 

Lykilorð - orðmyndir 
Fegursti 

 

 

Tvinnaspottann: nn reglan 

staðnæmdist: sagnorð 

 

desember Byrjendalæsi og MM 
Jólin koma (ljóð) 

Lykilorð - orðmyndir 
jólunum: forskeytið jól og rifja 

upp rím 
 

janúar Byrjendalæsi og MM Lykilorð - orðmyndir 

Hæfnieinkunn 
      

Framúrskarandi          Hæfni náð         Á góðri leið        Þarfnast þjálfunar         Hæfni ekki náð 

 

 

 
Birt með fyrirvara um breytingar! 



STÆRÐFRÆÐI 2020-2021              4. BEKKUR 

Tímabil Námsefni Inntak Kennsluhættir Námsmat 

ágúst/sept Áhersla: Upprifjun, 

undirbúningur fyrir 

samræmd próf, 

reikniaðgerðir, 

þrautalausnir,  rúmfræði 

og mælingar tíðnitöflur. 

 

• Upprifjun  

•  Leggur saman með því að 

geyma  

• Dregur frá og kann að taka til 

láns  

• Getur margfaldað með 

margföldunartöflun 1-5 

• Skilur að margföldun og deiling 

eru andhverfar aðgerðir.  

• Námundun 

• Kann að nota vasareikni 

 

-          innlögn 
-          umræður 
-          verkefnavinna 
-          einstaklingsvinna 
-          samvinnunám 
-          samræðuaðferðir 
-          uppgötvunarnám 
-          spil 
-          endurtekning 
-          sýnikennsla 
-          bein kennsla 
-          tvenndarvinna 
-          stöðvavinna 

  -          hringekjur 

Samræmt próf 1. okt 

 

Könnun úr efnisþáttum 

Jafningjamat og/eða 

Sjálfsmat  

Nóvember 

október Áhersla: Hnitakerfið.   

Tölur stærri en þúsund 

og minni en núll. 

Margföldunartaflan  

 

 

• Talnaskilningur – stærri tölur  

• Kann að finna og skrá hnit í 

hnitakerfi.  

• Getur námundað tölur að tug og 

hundraði.  

• Kann margföldunar-töflur 1-10. 

nóvember Áhersla: Tími og klukka 

Almenn brot 

 

 

• Kann á klukku.  

• Getur unnið með tímareikning út 

frá tímatöflum.  

• Þekkir alm. brotin 1/2, 1/3, ¼,1/8.  

• Þrautalausnir. 

desember Áhersla:  Samlagning og 

frádráttur.Rúmfræði 

Samhverfa og mynstur 

 

 

 

• Hugarreikningur, talnalínur og 

heilabrot í samlagningu og 

frádrætti  

• Kann að stækka eða smækka 

flatarmyndir.  

•  Þekkir helstu flutninga í hnitakerfi, 

þ.e. speglun, hliðrun og snúning. 

janúar Áhersla: Rúmfræði frh. 

Upprifjun síðustu 

mánaða. 

• Getur fundið ummál og flatarmál 

ýmissa forma.  

• Upprifjun úr völdum þáttum 

Hæfnieinkunn 
      

Framúrskarandi          Hæfni náð         Á góðri leið        Þarfnast þjálfunar         Hæfni ekki náð 

 
Birt með fyrirvara um breytingar 



Erlend tungumál - Enska   2020-2021             4. BEKKUR 

Tímabil Námsefni Inntak Kennsluhættir Námsmat 

ágúst/sept Ljósrit Portfolio Speak 

Out Portfolio Work out  

Hlustunarefni 

• Getur tekið þátt í 

einföldu samtali   

• Þekkir tölustafi 20 – 100  • 

Þekkir litina 

 

 

Verkefnablöð  

Leikir  

Söngur  

 Hlustun  

Samvinna 

 

Símat 

október Ljósrit Portfolio Speak 

Out Portfolio Work out  

Hlustunarefni 

 

• Þekkir algeng fataheiti • 

Þekkir stafrófið 

 

nóvember Ljósrit Portfolio Speak 

Out Portfolio Work out  

Hlustunarefni 

• Þekkir algeng líkamsheiti  

• Þekki heitir á nokkrum 

sjúkdómum  

• Þekki heiti á nöfnum 

tengdum fjölskyldunni 

 

desember Ljósrit Portfolio Speak 

Out Portfolio Work out  

Hlustunarefni 

• Þekkir daga, mánuði og 

árstíðir   

• Þekkir algeng orð tengd 

veðrinu 

 

janúar Ljósrit Portfolio Speak 

Out Portfolio Work out  

Hlustunarefni 

• Þekkir algeng heiti á mat 

og drykk   

• Þekkir heiti á algengum 

dýrum  

• Þekkir heiti á helstu 

tilfinningum 

Hæfnieinkunn 
      

Framúrskarandi          Hæfni náð         Á góðri leið        Þarfnast þjálfunar         Hæfni ekki náð 

 

 

 

 

 

Birt með fyrirvara um breytingar 



UPPLÝSINGA- OG TÆKNIMENNT 2020-2021            4 . BEKKUR 

Tímabil Námsefni Inntak Kennsluhættir Námsmat 

Smiðjur  

12 vikna 

tímabil.  

Keyrt 3x 

sinnum 

Typing.com 

Google umhverfið 

- drive 

- docs 

- slide 

 

• fingrasetning 

• skipuleggja drive-ið sitt 

• þekkja og geta notað 

helstu skipanir í docs og 

slide. 

- skipta um letur 

- breyta lit á letri 

- stækka og minnka 

letur 

- setja inn myndir  

- setja inn form 

- tengja glærur saman 

Sýnikennsla 

Innlögn 

Samvinnunám 

Uppgötvunarnám 

endurtekning 

 

Símat 

Bókasafn

Smiðjur  

12 vikna 

tímabil.  

Keyrt 3x 

sinnum 

Barnabækur: 

Skáldsögur og 

fræðibækur. 

 

Ævintýri og þjóðsögur 

 

Mýsla sýslar á 

skólasafni-vinnubók. 

 

Toontastic 

sögugerðarapp 

 

Valdar vefsíður 

 

Lestrarhvatning þar sem 

kynntar eru og skoðaðar 

ýmsar bækur/sögur og 

sögupersónur. 

 

Hlusta á og vinna með 

ævintýri og þekkja 

uppbyggingu ævintýra. 

 

Læra á sögugerðarapp og 

búa til myndasögu. 

 

Upplýsingaleit í fræðibókum. 

Læra að nota efnisyfirlit og 

atriðisorðaskrá.  

 

Upplýsingaleit á vefsíðum. 

 

Grunnur í notkun heimilda 

og heimildaskráningu. 

Innlögn, umræðu og 

spurnaraðferð. 

 

Samvinna námsfélaga 

(paravinna), hópavinna eða 

einstaklingsvinna. 

 

Hlustun og lestur. 

 

Upplýsingaleit nemenda í 

bókum og á veraldarvefnum. 

 



Hæfnieinkunn 
      

Framúrskarandi          Hæfni náð         Á góðri leið        Þarfnast þjálfunar         Hæfni ekki náð 

 

 
Birt með fyrirvara um breytingar 


