
 
 

Kennsluáætlun haustið 2017-2018 
 

Fag: Íslenska 

Bekkur:  4. 

Kennarar: Helga, Jóna, Jónína og Laufey 

 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

24.-25. ágúst 
Að nemandi geti: 
Beitt aðferðum við umskráningu hljóða og stafa 
þannig að lestur verði lipur og skýr.  
Valið bók eða annað lesefni og lesið sér til 
ánægju.  
Hlustað með athygli á ljóð og greint frá upplifun 
sinni.  
Dregið rétt til stafs og skrifað skýrt og læsilega.  

Ritun, lestur og stafsetning. 
 

Lestrarbækur, 
gömul samræmd próf, 
Ítalíuskrift 4 
verkefni frá kennara, 
Ritrún bls. 1-3 
 

Ástundun og símat 

Vika 2 

28. ágúst – 1.  sept 
Nýtt í ritun þekkingu á grunnþáttum í byggingu 
texta, svo sem upphafi, meginmáli og niðurlagi.  
Samið texta frá eigin brjósti, svo sem sögu, 
frásögn, ljóð eða skilaboð.  
Raðað í stafrófsröð og gert sér grein fyrir 
notagildi þess við leit og skipulag. 
Greint mun á samnöfnum og sérnöfnum og m.a. 
bent á þau í eigin texta. 

Undirbúningur fyrir samræmd próf 
og lestur. 
Stafrófið, stafrófsröð, sérhljóðar og 
samhljóðar, spurnarorð. 

Lestrarbækur 
gömul samræmd próf  
Ítalíuskrift 4 
verkefni frá kennara 
Ritrún bls. 4-7 
Lesrún bls. 2-3 

 

Vika 3 

4. – 8. september 
Geti skrifað skýrt og læsilega og þekki einfaldar 
stafsetningarreglur.Beitt skýrum og áheyrilegum 
framburði.  
Sagt frá eftirminnilegum atburði og lýst ákveðnu 
fyrirbæri, endursagt efni sem hlustað hefur verið 
á eða lesið. 

Undirbúningur og upprifjun fyrir 
samræmd próf og lestur. 
Hugarkort. 
Sérhljóðar og samhljóðar, stór og 
lítill stafur, lýsingarorð. 
Lestrarkönnun 

Lestrarbækur 
gömul samræmd próf  
Ítalíuskrift 4 
verkefni frá kennara 
Ritrún bls. 8-11 
Lesrún bls. 4-5 

Lestrarkönnun 



 
 

Vika 4 

11. – 15. september 
Nýtt góðan orðaforða við að skilja texta og ráðið í 
merkingu orðs út frá samhengi.Beitt einföldum 
stafsetningarreglum og notað tiltæk hjálpargögn 
við hæfi. 
 Skrifað og leyft öðrum að njóta þess með 
upplestri höfundar eða lestri lesanda. 

Undirbúningur og upprifjun fyrir 
samræmd próf og lestur. 
Stór og lítill stafur, sérnöfn og 
samnöfn. Tímalína, lýsingarorð, 
samheiti og andheiti. 

Lestrarbækur 
gömul samræmd próf  
Ítalíuskrift 4 
verkefni frá kennara 
Ritrún bls. 12-15 
Lesrún bls. 6-9 

Ástundun og símat 
 

Vika 5 

18.-22. september 
Þekkt og fundið helstu einingar málsins, svo sem 
bókstafi, hljóð, orð, samsett orð og málsgrein. 
Gert sér grein fyrir mismunandi hlutverki 
nafnorða, lýsingarorða og sagnorða.  

 Lestrarbækur 
gömul samræmd próf  
Ítalíuskrift 4 
verkefni frá kennara 
Ritrún bls. 16-19 
Lesrún bls. 10-11 

 

Vika 6 

25.  – 29. september 
Leikið sér með ýmis einkenni tungumálsins, svo 
sem margræðni orða og fundið kyn og tölu. 
Gerir sér grein fyrir markmiði þess að læra 
íslenska málfræði 

Undirbúningur og upprifjun fyrir 
samræmd próf og lestur.  
Stór og lítill stafur. Sérnöfn og 
samnöfn. 
Samræmd próf 2017. 

Lestrarbækur 
gömul samræmd próf  
Ítalíuskrift 4 
verkefni frá kennara 

 

Vika 7 

2.  – 6. október 
Nemendur geti lesið sér til gagns og gamans, hátt 
og í hljóði og valið sér texta eftir áhugasviði. 
Þekki hugtökin söguþráð, sögupersónur og 
boðskap ásamt nokkrum hugtökum í bragfræði 
svo sem kvæði, rím, þulu, vísu, ljóðlínu og erindi. 

Skrift, stafsetning, lestur, hlustun, 
tjáning og ritun. 
Tímalína. Samsett orð. Sérnöfn og 
samnöfn. 
Fjöruljóð. 

Lestrarbækur/Ljóðabækur 
Ítalíuskrift 4 
verkefni frá kennara 
Lestur og stafsetning 
Ritrún bls. 20-23 
Lesrún bls. 12-13 

 

Vika 8 

9.  – 13. október 
Tengt þekkingu sína og reynslu við lesefni í því 
skyni að ná merkingu þess. 
Lesið ævintýri, sögur og ljóð ætluð börnum. 

   

Vika 9 

16. – 20. október 

Starfsd./vetrarleyfi    

Vika 10 

23.  – 27. október 
Nemendur geti lesið sér til gagns og gamans, hátt 
og í hljóði og valið sér texta eftir áhugasviði. 
Þekki hugtökin söguþráð, sögupersónur og 
boðskap ásamt nokkrum hugtökum í bragfræði 
svo sem kvæði, rím, þulu, vísu, ljóðlínu og erindi. 

Skrift, stafsetning (ng- og nk- 
reglan, tvöfaldur samhljóði), kyn 
nafnorða, lestur, hlustun, tjáning, 
ritun og ljóð (Feyktu mér, stormur). 
Tímalína. Rímorð. 
 

Lestrarbækur/Ljóðabækur 
Ítalíuskrift 4 
verkefni frá kennara  
Ritrún bls. 24-27 
Lesrún bls. 14-15 
Lestur og stafsetning 

Ástundun og símat 



 
 

Vika 11 

30. okt – 3. nóv 

2.nóv foreldraviðtöl 

  Lestrarbækur/Ljóðabækur 
Ítalíuskrift 4 
verkefni frá kennara 
Ritrún bls. 28-31 
Lesrún bls. 16-17 
Lestur og stafsetning 

 

Vika 12 

6. – 10. nóvember 
  Lestrarbækur/Ljóðabækur 

Ítalíuskrift 4 
verkefni frá kennara  
Ritrún bls. 32-35 
Lesrún bls. 18-19 
Lestur og stafsetning 

 

Vika 13 

13.  – 17. nóvember 
Nemendur hafi öðlast jákvætt viðhorf til 
móðurmálsins með því að leika sér með það og 
nota tungumálið á margvíslegan hátt.  

Skrift, stafsetning (n eða nn í enda 
orðs), samheiti, lestur, hlustun, 
tjáning, ritun og undirbúningur fyrir 
litlu upplestrarkeppnina. 

Lestrarbækur/Ljóðabækur 
Ítalíuskrift 4 
verkefni frá kennara  
Ritrún bls. 36-37 
Lesrún bls. 20-21 
Lestur og stafsetning 

 

Vika 14 

20. – 24. nóvember 
Þjálfist í að tjá sig fyrir hópi með því að kynna, 
munnlega eða skriflega, vinnu sína, bækur, 
atburði og annað sem þeim er hugleikið. 

Skrift, stafsetning, nafnorð – 
eintala eða fleirtala, stafrófið, 
spurnarorð, sagnorð, samheiti og 
andheiti, lestur, hlustun, tjáning og 
ritun. 

Lestrarbækur/Ljóðabækur 
Ítalíuskrift 4 
verkefni frá kennara  
Ritrún bls. 38-40 
Lesrún bls. 22-23 
Lestur og stafsetning 

 

Vika 15 

27. nóv – 1. des 
 Barnateikning, Mánaðavísan og 

stafrófsvísur. 
Lestrarbækur/Ljóðabækur 
Ítalíuskrift 4 
verkefni frá kennara 
Lesrún bls. 24-27 
Skinna bls. 3-8 
Lestur og stafsetning 

 

Vika 16 

4.  – 8. Desember 

 

 

   
 

 



 
 

Vika 17 

11.  – 15. desember 
Nemendur hafi öðlast jákvætt viðhorf til 
móðurmálsins með því að leika sér með það og 
nota tungumálið á margvíslegan hátt.  

 Lestrarbækur/Ljóðabækur 
Ítalíuskrift 4 
verkefni frá kennara  
Lesrún bls. 28-29 
Skinna bls. 9-11 
Lestur og stafsetning 

 

Vika 18 

18.  – 20. desember 

20. des jólaball 

Þjálfist í að tjá sig fyrir hópi með því að kynna, 
munnlega eða skriflega, vinnu sína, bækur, 
atburði og annað sem þeim er hugleikið. 

Stafsetningarkönnun. Skrift, 
stafsetning, lestur, hlustun, tjáning 
og ritun. 

Lestrarbækur/Ljóðabækur 
Ítalíuskrift 4 
verkefni frá kennara  
Lesrún bls. 30-31 
Skinna bls. 12-13 
Lestur og stafsetning 

 

Vika 19 

4. - 5. janúar 

3. jan starfsdagur 

Beitt skýrum og áheyrilegum framburði. Tjáð sig 
með aðstoð leikrænnar tjáningar frammi fyrir 
hópi og staðið fyrir máli sínu. Hlustað og horft 
með athygli á upplestur, leikið efni, ljóð og 
söngva og greint frá upplifun sinni. Átt góð 
samskipti, hlustað og sýnt kurteisi. 

Málfræðikönnun. 
Skrift, stafsetning, lestur, hlustun, 
tjáning og ritun. 
Nafnorð, sérnöfn og samnöfn og 
samheiti. 
Stúfhendan (stuðlar, sérhljóðar og 
samhljóðar). 

Lestrarbækur 
Ítalíuskrift 4 
verkefni frá kennara 
Lesrún bls. 32-33 
Skinna bls. 14-15 
Ljóðabækur 
Lestur og stafsetning 

Könnun í málfræði 
 
 
 
 
 
 

Vika 20 

8. – 13. janúar 
 Lestrar og lesskilningskannanir. 

Skrift, stafsetning, lestur, hlustun, 
tjáning og ritun. 
Nafnorð með greini. 
Fjöllin hafa vakað í þúsund ár. 

Lestrarbækur/Ljóðabækur 
Ítalíuskrift 4 
verkefni frá kennara 
Lesrún bls. 34-35 
Skinna bls. 16-17 
Lestur og stafsetning 

Lestrar og 
lesskilningskannanir 
Orðarún  

 
 

 

 




