
Íslenska  (haustönn) 2022-2023 Samþætting við samfélagsfræði, náttúrufræði og leiklist             4. bekkur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tímabil Námsefni Inntak/áherslur Kennsluhættir Námsmat 

ágúst/sept Byrjendalæsi 

 

• Skýjað með 

kjötbollum á 

köflum 

 

 

Hver er ég? 

lykilorð - orðmyndir 

sérnöfn 

vinnubrögð  BL 

samsett orð 

atkvæði 

veðurorð 

orðabil 

Fjölbreyttar verkefnamiðaðar 

kennsluaðferðir: 

-          Byrjendalæsi 

-          innlögn 

-          umræður 

-          hlustun 

-          verkefnavinna 

-          einstaklingsvinna 

-          samvinnunám 

-          samræðuaðferðir 

-          uppgötvunarnám 

-          námsleikir 

-          spil 

-          útikennsla 

-          söngur 

-          endurtekning 

-          sýnikennsla 

-          tvenndarvinna 

-          hópavinna 

-          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 skv. aðalnámskrá 

október Byrjendalæsi og Hver 

er ég? 

 

• Bakkabræður             

• K&S fjöllin 

lykilorð - orðmyndir 

kyn og tala nafnorða 

lýsingarorð, stigbreyting 

stafrófsröð 

samheiti og andheiti 

persónur 

umhverfi 

þjóðsögur 

fræðitexti 

nóvember Byrjendalæsi 

 

• Gamansögur 

og leikþættir/ 

leikritun 

• Refurinn 

• Köngulær 

 

lykilorð - orðmyndir 

eintala og fleirtala 

fallbeyging lýsingarorða með 

nafnorðum 

persónufornöfn 

rím 

fræðitexti 

leikrit 

framsögn, framkoma 

desember Byrjendalæsi 

 

• Koma jól? 

(ljóð) 

lykilorð - orðmyndir 

forskeytið jól 

ferskeytla, vísa, kvæði, rím 

persónur 

umhverfi 

Hæfnieinkunn 
      

Framúrskarandi          Hæfni náð         Á góðri leið        Þarfnast þjálfunar         Hæfni ekki náð 

Birt með fyrirvara um breytingar 

 



Enska 2022-2023                                          4. bekkur 

Tímabil Námsefni Inntak/áherslur Kennsluhættir Námsmat 

október  

M.a. efni úr:  

 

Speak Out  

Portfolio Topic books 

Work out   

Hlustunarefni 

Let‘s learn and play 

Adventure Island 

 

Kennsluforrit og öpp, 

m.a. af mms.is 

 

 

 

 

 

 

Skóli og nám, 

skólastofuorðaforði 

 

Dýr, lönd, náttúra, árstíðir 

og veður 

 

 

 

 

verkefnavinna  

leikir 

spil  

söngur  

hlustun  

samtöl, spurningar og svör 

samvinna 

einstaklingsverkefni 

 

 

Símat kennara 

Verkefnavinna nemenda 

metin út frá þátttöku, 

vinnusemi og vinnubrögðum 

 

nóvember 

 

 

 

 

 

 

Tómstundir, atvinna, 

fjölskylda, heimili, húsgögn 

 

Ákveðinn og óákveðinn 

greinir 

febrúar 

 

 

 

 

 

Tilfinningar, líkami, föt, 

matur 

 

Eintala og fleirtala 

mars  

Dagar, mánuðir, tölur, litir,  

 

Ýmis hugtök (undir, yfir, fyrir 

aftan, á undan, …) 

Hæfnieinkunn 
      

Framúrskarandi          Hæfni náð         Á góðri leið        Þarfnast þjálfunar         Hæfni ekki náð 

 

 

 

 

 

 

 

Birt með fyrirvara um breytingar 



Stærðfræði  (haustönn)  2022-2023                 4. bekkur 

Tímabil Námsefni Inntak Kennsluhættir Námsmat 

ágúst/sept Sproti 4a nemendabók 

og æfingahefti, verkefni 

frá kennara og 

gagnvirkar æfingar. 

 

 

 

 

 

• Finna og skrá hnit í hnitakerfi, 

staðsetja og finna reiti í 

rúðuneti.  

• Talnaskilningur – sætiskerfið, 

fjögurra stafa tölur og  niður í 

negatívar tölur. 

• Námundun talna að 

hundruðum og þúsundum. 

-          innlögn 

-          umræður 

-          verkefnavinna 

-          einstaklingsvinna 

-          samvinnunám 

-          samræðuaðferðir 

-          uppgötvunarnám 

-          spil 

-          endurtekning 

-          sýnikennsla 

-          tvenndarvinna 

-          stöðvavinna 

  -          hringekjur 

Leiðsagnarmat og símat, 

kannanir úr efnisþáttum.  

 

október • Samlagning og frádráttur 

með þriggja og fjögurra 

stafa tölum. 

• Uppsett samlagning þar sem 

farið er yfir tug og frádráttur 

þar sem tekið er til láns. 

• Hugarreikningur 

• Lesa af klukku og skrá tíma. 

• Tímareikningur út frá 

tímatöflum.  

nóvember • Margföldun með hjálp 

margföldunartöflu eða 

annarra námsgagna. 

• Margföldunartöflur 1-10. 

• Deiling sem endurtekinn 

frádráttur og jöfn skipting. 

• Margföldun og deiling sem 

andhverfar aðgerðir.  

 

desember • Flutningar í hnitakerfi, þ.e. 

speglun, hliðrun og snúningur. 

• Búa til og lýsa rúmfræðilegum 

mynstrum. 

janúar Sproti 4b nemendabók 

og æfingahefti, verkefni 

frá kennara og 

gagnvirkar æfingar. 

• Mælingar ummáls og 

flatarmáls. 

• Mælieiningarnar cm, cm2 og 

m2. 



Hæfnieinkunn 
      

Framúrskarandi          Hæfni náð         Á góðri leið        Þarfnast þjálfunar         Hæfni ekki náð 

 

 

Upplýsinga- og tæknimennt 2022-2023                  4 . bekkur 

Tímabil Námsefni Inntak/áherslur Kennsluhættir Námsmat 

okt-maí Chromebook 

Typing.com 

Fingrafimi 

Google umhverfið 

- drive 

- docs 

- slides 

iPad 

- Book Creator  

- Magic Movie 

- Toontastic 
 

• fingrasetning 

• 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 

- búa til glærur 

• leita upplýsinga á netinu 

• rafbókargerð 

• vinna með 

myndir/myndskeið í 

viðeigandi forritum 

sýnikennsla 

samvinnunám 

uppgötvunarnám 

einstaklingsvinna 

 

 

Unnið í samþættingu við 

íslensku, samfélagsfræði, 

náttúrufræði, ensku og 

leiklist 

 

 

Símat 

 

 

Hæfnieinkunn 
      

Framúrskarandi          Hæfni náð         Á góðri leið        Þarfnast þjálfunar         Hæfni ekki náð 

 

Birt með fyrirvara um breytingar 

Birt með fyrirvara um breytingar 


